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REGENSIANERSAMFUNDET102403 ÅRGANG
Reterat at generalforsamling i
Regensianersamtunclet, 30. november 2007.
Referent: Jesper Nørregaard
1. Valg af dirigent
Rasmus Gutlzneclit valgtes og lzonstatermle at
generalforsamlingen var lovligt varslet.
2. Valg af referent
Jesper Nørregaarct valgtes.
3. Formandens beretning
Formancl Camilla Slølzs tremlagecle året alztiviteter
og redegjorde lieruntler tor, at bestyrelsen liavtle
udpeget en "at l'ioc" leasserer, Niels JOllS.
Willumsen, idet den generallorsamlingsvalgte
lzasserer, Morten Samuelsen, liavtle metlclelt
bestyrelsen, at lian at personlige årsager tratråctte
med øjetzlilelzelig virlening.
Beretningen blev vedtaget.
4. Kassererens fremlæggelse at regnskabet
Niels Iotxs. Willumsen tremlagde regnskabet for
perioden 1. olztolaer 2006 til 30. september
2007.
5. Revisorernes beretning
Revisor Peter Bøggild og revisor Henrila Teide
tremlagde (leres beretning tor forsamlingen mecl
indstilling til goctlzenclelse at regnskabet.
Herefter godkendte generaltorsamlingen
regnskabet.
6. Valg af formand
Camilla Slølz genvalgtes som Jrormantt med
alelelamation.
De afdøde varmer op til revyen
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7. Valg at lzasserer
Niels Jolis. Willumsen valgtes som leasserer med alalalamation.
8. Valg at øvrige Lestyrelsesmecllemmer
Mette Korsholm, Thomas Rørsig Thomsen, Karsten B. Knudsen og Hans Jørgen Steenbereg
valgtes med alzlelamation.
9. Valg af 2 revisorer
Peter Bøggild og Henrilz Teide genvalgtes som revisorer.
10. Eventuelt
Til næste generalforsamling lovede Lestyrelsestormanáen at sende de tilmeldte mecllemrners
navne til reterenten, som på (lette grundlag Jiremstiller selvklæbende navneslzilte i
MAGNAPRINT, således at deltagerne lean identificere hinanden!
Regensen er (stadig) ;lavet[for os. Det /I'gner en bølge.

En enkelt afdød] er livet vældigt op.
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Kloleleerberetning tor toråret 2 O 0 8
At Mads Møller Langtved 8 Jens Christian Jørgensen, Forårslelolzleere 2008
Som så otte Jrør var Generalforsamlingen i teljruar 2008 en nervepirrende attære. I lang tid havde
et aspirerende lzlolaleerpar tra Slerap liængt veludtørte valgplaleater op, besnalzleet og loeluxet. Uden
medleandidater syntes lelolzleervalget at være i llus. Sådan sleulle det ilelze gå. På
Generaltorsamlingen er aftenens torløla som Lelzendt ganslze utorudsigeligt. Som en direlete tølge
at Nettos portvin og gruppepres opstod der således i 11. time en alliance mellem de ærede
toreninger PING og PIP. Uden J[aorudgående lzampagne var tiden lenap. Gårdens øvrige toreninger
sleulle på leort tid overtales. Da tiden 120m, llvor regensianerne var samlet i Store Sal, og der slzulle
stemmes, var udtaldet yderst usilzlzert. Det tegnede til at blive dødt løl), livis ilzlze J[lordelen lå l'lOS
slerapianerne. Salen deltes i to, og optællingen gilz i gang. Tre omtællinger måtte der til, Jrør Mads
og IC lzunne erlzlaeres Jror Regensens nye Klolzleere med en margin på to stemmer.
Tiden var nu laommet, hvor de mange valgløtter slzulle tøres ud i livet. Og livad var det nu lige, vi
havde lovet? Vist nolz noget med renovering at tægtelzælderen, billigere tester, mindre overslzud i
lelolelzerlzassen (W), Jrilere slålnrolzs, og så
en hel del andet, som tortaber sig i
tågerne.
Første egentlige alztion var som altid
Indtlyttertesten. Det stod liurtigt lzlart,
at der leun var ni indtiyttere til rådighed,
så det blev et llesteartæjde. Alligevel
lylzlzedes det at skabe en sand dionysislz
Asterix-atten med gallere, romere,
laarlnarer og Jrønileer, som alle gile til tadet
med den gode vin, de gode oste og de
gode pølser.
Som semestret slered JErem, syntes den
største diplomatiske lerise Provsti og
alumner imellem at være
"tlagdelaatten", som tornyet liv. På
regensiel slzala er den vel at
sammenligne med Muhammedtegningerne. Grundstenen til lzrisen
blev lagt tor over et år tilbage, livor
Regensens Flagmand tog tilløb til at
4
indkøbe et FN-tlag med den hensigt at
lade det vejre på de militære tlagdage
Her står alen ene [ala/ejeren Jens Christian [ørgensen med,
samt FN_dagen året igennem. Dette
Regensens mest stjålne syméol: Kloleleen
blev vedtaget med snævert flertal På
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Lille Regensrådsmøde i Jriorrige sommerferie, men faldt senere en det regensianere antørt at
Provsten tor brystet. Heretter måtte den stalzlzels leloleteerprotolzoi lægge sider til alenlange
indlæg tor og imod nationalisme, Symboler og internationalt samarbejde. Den slags er set tør
på Regensen. Nyt var det dog, da FN-tlaget pludselig torsvandt eller rettere blev stjålet. I
ægte gyser-tilm-stil havde tyvene skrevet en besked til den Jrorargede tlagmand ved hjælp at
ugebladsudlzlip, i hvilken de torlangte tiejsningen at et sørøvertlag på Frie. Linds tødselsdag.
Når dette ville tinde sted, skulle FN-tlaget komme tilbage. Heretter rasede debatten på ny tor
og imod dette antiautoritære indslag. Fiagmanden strejkede i protest, og Provsten truede med
at atmontere tlagemtoedet ved en spattning og lade Portneren Hage, så der i det mindste
kunne J;tages med Dannebrog på Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag. Etter
tortiandlinger på "topniveau" med Flagmand, Klotelzere og Provst i Provstetoligen blev
kompromiset, at Flagmanden genoptog Dannebrogstlagningen, mod at tå lovning på et nyt

i.
,
Og ;ler er aiet alen analen klokker, Mads Mø//er Langå/Wea, med50/ øjnene
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FN-tlag, såtremt tlagtyvene skulle hryde deres løtte. Således blev en
del tid altså tordrevet i den regensielle andedam.
Tid til test vendte dog tilbage til Gården. Føromtalt tødselsdag tor Frk.
Lind skulle jo [inde sted i torm at den årlige Lindetrokost. Vejrguderne
var, på trods at den manglende J;lagnng med Dannebrog, med Regensen
denne dag. Det skrækkeligt dårlige toto hlev taget, og Jirokosten Jiorløl) Så er ale" dømtfeSt På
Regensen i
med 100 0/0 hjemmelavet pålæg, rugbrød og tarteletter. Som
kulmination på Hagdehatten blev Regensen tilmed hegunstiget med en
sjælden provstesjotling til Flagmanden. Som eftermiddagen hlev til atten, blev vandkampen afløst
at et incident, som skulle erstatte tlagdehatten i den kommende tid: Regensens dyrehare porcelæn
hlev otter tor visse personers vanvidsudhrud, hvilket resulterede i et underskud på ca. 11.000 kr.
Jror Porcelænsdirektricens semesterregnskah.
Imellem testerne hlev det hla. til slåhroks om det amerikanske præsidentvalg ved USA-ekspert
Mads Fuglede, kvinderettigheder i Tanzania ved Portnertruen og en vurdering at det politiske
landskah ved chefredaktør Lisheth Knudsen. Endelig blev der plads til en hahyslåhrok med
ølsmagning ved Mads Møller Langtved.
Næste test på plakaten var Lindehallet. Gourmetmenuen hlev udført på mesterlig vis at den hårde
kerne at heredvillige indflyttere, og ærtesuppen med kammuslinger, kalverouladen med
hvidvinssaucen og vanilleisen med hrændte tigner satte nye standarder Jror Regensens Jiester.
Midnatsgæsten var teatergruppen Sort Samvittighed, som hestod at seks stramme lektorinder, der
transtormerede Lindehallet til et Linnet-hal med sekteriske ritualer, tællessang, LC. Hostrup,
egern-voodoo og svirpende pegepinde. Som altid endte attenen om morgenen under Frk. Lind
med Provstindens hjemmehag.
Etter den stille periode i juli og august var vel overstået, vendte de regensielle aktiviteter tilhage.
Regensens sommerfest blev atholdt tor andet år i træk og med Regensens korte kollektive
hukommelse taget i hetragtning, er der allerede nu tale om en urokkelig tradition. Der skulle
denne gang gøres noget ekstra for at tå de tre andre gamle kollegier inddraget. Vi startede dertor
alle testlighederne på Valkendort, tor derefter at hesøge Borchs og til sidst det Kristelige
Gøglerkollegium Elers. Aftenen kulminerede på Regensen med grillmad, jazz, folkemusik og et
par testosteronpumpende DJ-sets.
Blot én uge senere hlev Kasernens 100 års juhilæum tejret med manér. Dette skulle naturligvis
toregå på Kasernens tire køkkener. Vi startede på Bunden og hevægede os herefter op igennem
bygningen tor til sidst at ende på Admiralitetet.
Forårssemestret endte med Generaltorsamlingen, hvor etterårets embedsmænd skulle vælges
under de sædvanlige vanskelige akustiske og lidet ædruelige torhold. Det hele mindede vel egentlig
meget om den foregående generalforsamling, hortset tra valget at et kvindeligt Klokkerpar.
Alt er vel dermed (næsten) ved det gamle.
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Hans Mølhjerg: Fortatter
0g

Af Niels Willumsen

Engang tor mange mange år siden, mens jeg hoede på Regensen, det var i 1977, dehuterede jeg
som digter i litteraturtidsskrittet 'Hvedekornl med et hidrag med titlen 1Nlen i Byen'. Det var mens
den legendariske iortatter, digter, anmelder og kulturdehattør Poul Borum var tidsskrittets
redaktør. Borum havde netop etahleret den sidenhen så herømmede institution Foriatterskolen,
som jeg kortvarigt var (passivt) medlem at, og som hetød at jeg gennem nogen tid modtog originalhidrag tra en række at datidens unge håhetulde digtere, herihlandt navne som Michael Strunge,
EP. Jac, Søren Ulrik Thomsen mil.
Egentlig var det J[lor mig hlot en nysgerrig og pikant tlirt med poesien - i virkeligheden var jeg
rodtæstet naturvidenskahsmand. Og udover et enkelt senere, at den litterære elite ligeledes ganske
overset Hvedekorn-hidrag ('iire rejsedigte tra Latinamerika), Jiulgte jeg da heller aldrig op på min
digterdehut. Muligvis uretfærdigt overtor den danske litteratur - men lad nu det ligge.
Så tor nyligt, i septemher 2008, Jiandt jeg under oprydning tiltældigvis en ældre hog i hrunt papomslag med den ordknappe titel 'Regenseni Bogen, som jeg ikke erindrede at have erhvervet - endsige
hørt om, er en roman skrevet at den at mig ukendte iortatter Hans Mølhjerg. Formodentlig har jeg
køht den antikvarisk engang i hegyndelsen at 90'erne. Men læst den havde jeg i al fald aldrig.
Det tog ikke lang tid at læse denne lille roman på 112 sider (Schultz, torlag, 1965), som er
ioriatterens prosaværk nummer to etter en prishelønnet roman 'Gården tra 1949. 'Regensen'
handler om to unge studenter, som etter en rygsækrejse til Frankrig (implicit henlagt til sommeren
1939) vender hjem til Danmark, til Nordjylland, tor kort etter at hegive sig videre til Køhenhavn,
til deres studier på universitetet og deres holig på Regensen. Man tølger deres studie-, Regens- og
kærlighedsliv i iragmentariske glimt, og tornemmer Tysklands krigsmaskine rumle i det Jgjerne.
Kort etter faldt jeg en dag i Helligåndshusets Hollandske hogudsalg tiltældigvis - og til min store
og glædelige overraskelse - over en raritet: Et eksemplar at netop 'mit gamle dehut-Hvedekorn, nr.
2 tra 1977. Det var på udsalgets næstsidste dag, hvor prisen var faldet til sølle 10 kr. pr. 130g.
jeg køhte naturligvis tidsskriftet uden tøven og glædede mig til at genlæse mit dehut-værk.
Hjemme igen var min overraskelse stor da jeg opdagede, at hættets indledende hidrag var skrevet at
ingen andre end - ja, gæt selv: tortatteren Hans Mølhjerg! Bidraget er henævnt 'Sorte ord - to digte:
Men ikke nok med det - der er mere indhold relateret til Hans Mølhjerg: Mølhjergs egen
anmeldelse at Ole Sarvigs 'I går - om lidt' (Gyldendal 1976), samt Poul Borums anmeldelse at
Hans Mølhjergs værk 'Ide-åbninger gennem hilleder' (Gyldendal
Disse tre bidrag har jeg
ejendommeligt nok ikke hættet mig ved tilhage i 1977. Mølhjerg kunne ellers måske ligetrem
have været kandidat til et slåhrok-arrangement under mit senere klokkerat'.7
Som det ses at litteraturlisten har Mølhjerg været ganske produktiv: ca. 20 digtsamlinger, 6
romaner og noveller samt omkring 15 iaghøger. Fra 1953 til 1985 var han ansat ved Lynghy
Statsskole. En internet-søgning viser at han døde i 2004.
1 min tid på Regensen har jeg aldrig hørt om ham og heller ikke senere - lige indtil den ovenior
omtalte dag i septemher 2008. Findes der mon ældre medlemmer at Regensianersamtundet, der
8
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lean huslze Mølhjerg? Eller som har hatt lzollegiale Jtorhindelser med ham? Eller som har hatt ham
som underviser på Lynghy Statssleole? Det kunne være interessant at høre.
Regensen, uddrag' at ottende kapitel
Udentor lå et hav at uhestemmelige lyde. Dæhlæt gyngede. Det lange rum var messen om bord.
Man var på vej op mod øerne. Haldur Paturson nedslzyllede sin syvende snaps og laastede sin
tallerlzen ud gennem vinduet.
- Det er til hajerne.
Alle accepterede. To timers trampen havde udsleittet alle forestillinger. Man åd og drale sig endnu
nogle sømil Jtirem..
Det hanlzede hårdt på døren. En hetjent trådte ind med nogle slzår i hånden. Han hlev modtaget
med et latterbrøl.
- Det slzal De tå hetalt, vrissede betjenten. Det Ville pynte på rapporten, om han leunne slerive, at
servicet var verificeret som tilhørende Regensen.
- Slzriv tor tanden den rapport og lad os være i fred, sagde Djurhuus. Han havde aner i den højere
emhedsstand og var hævet over dislzussion med en betjent.
- De er lelar over at det bliver en meget alvorlig historie tor Dem. Det er et rent svineheld at ingen
er lzommen til sleade.
- Der lean De selv se, taldt Nolsø ind. Hvad råher De så op tor!
Betjenten var rød i hovedet at torargelse. Han troede, det var dannede unge menneslzer, der hoede
på Regensen. Han faldt helt igennem og tortrale med et tortrædeligt ansigt.
- Det var en Sherlock Holmes! Hånede Nolsø.
- Fantasiløs danslaerl Seleunderede Haldur.
- Ned med alle danslee hetjentel Vaagø tørte an i en sleål. Man hældte ildvandet i sig tor at
indhente de talote sømil.
De holdt leursen. Snart var den lille episode laag dem. Slzæret var lzlaret. Betjenten gile ilelee til VP,
men nøjedes med at indsende en rapport. Det tog man med sindsro. Der sad nolz en regensianer
eller tæring et eller andet sted i administrationen. I værste fald ville der size en henvendelse til VP,
der så ville hesleytte dem mod at blive inddraget i noget.
(Regensen, p. 60)
Det andet fodslag
En sleilzlzelse trådte til, usynlig ved min side, og har min hyrde.
Jeg fortsatte, uden at se dig, tavse, mørlee, hroderl
Solen min slzæhnel
Slayerne mine dages Hugt.
(Hvedekorn nr. 2 1977, p.34<.)
Kunsten som suhjelzt - Sarvigs lzunstsyn.
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Denne artikels forfatter, Nie/s Wi//umsen Berømt
kasserer i regensianersamfundets bestyrelse.

Det er Ole Sarvigs store tortjeneste at have
henvist til kunsten som erkendelse, hevidsthed
der er tormuleret, tastholdt og givet videre. Han
praktiserer dette kunstsyn i sin store bog om Munchs gratik, og vi møder det igen i hans sidste hog
I går - om lidt. Og det er ud tra denne indsigt han Jiormår at tegne sin tids hevidsthed.
Det sker i en tid, hvor æstetikken generelt tornægtes. Kierkegaard har været med til at gøre den
æstetiske dimension suspekt ved at trakende den ethos. Marx så kunsten som udtryk Jror
ideologier, genspejlinger at klassetorhold, og den moderne semiologi går så vidt, at den sætter en
sådan sociologisk opgørelse lig med hilledanalyse. Freud tandt i kunsten velegnede billeder på
ubevidste torestillinger. - Fælles tor disse retninger er, at de tolker kunsten ud tra et synspunkt
der er langt uden Jror værket selv: hvad der hekrætter et synspunkt tages op, andet hliver liggende.
Kunstværket deles op, reduceres til ohiekt.
(Hans Mølhjerg, Hvedekorn nr. 2 1977, p.62.)
Lynildsmanden
Dette nummer er en hel lille Mølhierg-testival: vi hringer to nye digte at Hans Mølhjerg, han anmelder
Ole Sarvig, og her skal hans nye hog omtales. Hvem er Hans Nløhjerg'.7 Nå, ham med "Gården", siger
kyndige ældre tolk. Ja, ham. Hans Mølhjerg, 1915, cand.mag. 19438, dr.phil. 19644 på en afhandling
om Diderots æstetik - debuterede i 19446 med digtsamlingen "Mod nye mål" og vandt 1949 en
romankonkurrence med "Gården", som hlev en stor succes og kom i adskillige oplag. Deretter kom et
par små prosahøger og endnu en digtsamling og, senest, i 1965 romanen "Regensen" - alle disse høger
overset og tilsyneladende glemt. Men kun tor en tid, er jeg så optimistisk at tro. "Gården" hører til
hlandt de hedste danske romaner 1rra etterkrigstiden og vil engang hlive placeret etter tortjeneste
sammen med en anden overset roman, den tidligt atdøde psykiater Knud Mosegaards "Dagene er korte",
som Reitzel udgav i 1954. Mølhjerg har siden 54« virket som gymnasielærer og har mest produceret
lærehøger, men rigtignok meget usædvanlige lærebøger, som den der skal omtales her.
Og videre:
Mølhjerg sætter en græsk vase og nogen Homer-Citater sammen med et Kandinsky-hillede, man
ser umiddelhart sammenhængen, derpå læser man hans tolkning og indser dens rigtighed/
anvendelighed. Og så slutter kapitlet med en lynsætning: "Den tørste atomspaltning var netop
toretaget, og den registreredes i Kandinskijs kunst som en opkøsning at mennesket og en erohring
at rummet." Burn! Livs-oplysning.
Og sådan myldrer hogen med tankelyn. Se kapitlet der sammenstiller Flauhert, Corot,
Kierkegaard, Edvard Munch og Baudelaire - det er ikke nemme "tværkunstneriske" paralleller,
men en gennemtænkt og gennemført og dyht historiehevidst tolkning at enhedskulturen (som
psykisk og artistisk tænomen).
10
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Hans MøttJjergs litteraturliste
Skønlitteratur
Mca] nye Maat. Åttzenæum, 1946 (digte)
Gáralen. Det Danske For/ag, 1949 (roman)
Din t70g. Gy/ctenctal, 1950 (digte)
Fatz/er. Gy/a'enrtat, 1950 (roman)
Legenden om Lnøsen. Hasse/batch, 1952
(noveller)
Regensen. Sctzu/tz, 1965 (roman)
20eme. Gyldendal, 1974 (Periodeserien)
Mont-B/anc: suite imot Gy/atenctat, 1977 (digte
og prosastylelzer)
Skrevet 1' Dana'. Gy/ctenatat, 1978 (roman)
Nordenfjorals. Gy/ctenrtat, 1979 (digte)
Det sorte tysjorincte gforingel,
(digte)
en ancten nærmere/se. Gyldendal, 1980 (digte)
Spej//sort Brøndum, 1981 (digte)
Blå erkende/sejarinate (32]orfnget, 1982 (digte)
Græsk alag. Centrum, 1982 (digte)
Grøn gestus. Gy/Ltenctat, 1982 (digte)
Bevægelsen indeni'. Gy/ctenatat, 1983 (digte)
[td-Li//ealenjorincte (Filarlinget, 1983 (digte)
Sort solskin. Brønalum, 1983 (digte)
Skyggernes sat. Gy/atenatat, 19844 (roman)
Grøn bevidsttzect. [minde ëbringet, 1985 (digte)
Gult - og - tzvictt. [orincte gjorl'nget, 1985 (digte)
Hvialt lys.]0rinzte (gjorr'nget, 1985 (digte)
Solens jçrteant. Gyldendal, 1985 (digte)
Gnistrencte virtee/fgtzect. Gy/rtenctat, 1986
(noveller)
De tømte ords tandsteat). Gy/rtenalat, 1987 (digte)

Faglitteratur
Dialerats æstetite. Købentzavn, 1956 (speciale til
kandidatelesamen)
Moderne franste poesi. Køtzentzavn, 1956
K/assis/e frans/e poesi. København, 1958
Aspects ale l'esttzetique ate Dialerot. H. Sctzu/tz,
1964 (doktordisputats)
Facetter afalanste tyrile. Sctzu/tz, 1 965
Bit/ea'e 0g oral. Sctzu/tz,
Facetter afa/ansk ogfremmed tyri/e. Scttu/tz, 1968
IaIe-âtming gennem tør/letter. Danmarks Steg/eraalio/
TV, 1 970
Åbningens poesi: tæsninger den nyeste digtning.
Gy/Ltenalat, 1981
Farvepaesien. Centrum, 1983
Etftag for grøntzeatens ia'é: tæsninger af
farvesymtJo/I'teken 1' dansk tyrile fra rømantile til
ekspressionisme. Gyldendal, 1987
Europa ser på dig: tanker og bit/eder gennem 3000
år. Gy/(tenaiat,
Ku/turernes gent/lite: tai/teatret som usterevet tantee fra
stena/aleren tit 1' alag. Spektrum, 1996
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Sommerudtlugt til Holmen
Af Thomas Rørsig
Lørdag formiddag den 20. september slog Søværnets Otticersslzole på Holmen portene op tor
medlemmerne at Regensianersamtundet.
Den tidligere regensianer Erilz Møller Mathiesen er nemlig leletor derude, og sammen med
overarlzivar H.C. Bjerg viste han rundt på det smulzlae område, der gemmer på store dele at
Danmarks historie som stolt søtartsnation.
Således blev gæsterne præsenteret for adskillige store leanoner - herunder batteriet Sixtus, der i
dag alene sleyder med løst lzrudt ved lzongelige begivenheder.
Den stolte tregat, Peder Sleram, der midt
i solerne blev laendt tor at nedlægge et
sommerhus i Lumsås med et
lzrydsermissil, ligger også til lzaj derude.
Slzihet er i øvrigt gået på pension og ejes
at en privat interessegruppe - heriblandt
Bjerg.
Skolen råder også over en imponerende
masteleran, som Regensianersamtundets
lzonditionsstærlae medlemslzreds lov
at bestige.
Fra toppen er der en helt tantastislz
udsigt over Klaus Bondams København
- inlzlusive Operaen og det nye
slzuespilhus uden parlzeringslzaelder.
Traditionen tro lJlev den spændende
rundvisning afsluttet med en let
Mums. Italiens/e [Duff/et.

I'Iistori/cer H. C. Bjerg og /ektor Eri/c Nic/ler
Mathiesen sørgede for, at med/rammerne af
Regensianersamfundet en lær/ig formiddag
12
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iMasteLranen Har ti] besigtigelse

Den smukke sam/I'rzgssa/ - umidde/bart
førfrokost

arbejclstrolzost, (ter denne lørdag blev
leveret at Cibi e Vini.
Af hensyn til medlemmer, cter ilziee var
meet på turen, nævner vi tra menuen:
Carpaccio med Lresaola. Lutttørret
oksekød marineret med olivenolie og
citron på rucosalat serveret med
marinerecte artislzolelzer. Cannelloni
med ricotta, kød og krydderurter i
tomatsovs.
For at undgå unødig misundelse
standsas beskrivelsen tier. ..
Et strålende arrangement, som bør tå
endnu flere medlemmer på banen, når
løber at stabelen!
sommerudttugt

Tilfredsheden C? mætheaIen Lommer snigende.
13
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Lindetalen 2008
At Nynne-Cecilie
Kære regensianere, lzære provst og provstinde, leære portner og true. Kære Frøleen Lind, Tillylelee
med de 223 år.
Eller
KAMMERATER.
...For det er vi vel. Det er os alle, som skaber Regensen. Det er os, som definerer de røde mure,
som slzærmer og laeslzytter os tra virkelighedens slzræmmende verden. Min Regens, som har stået
mig lai og last og tJrast, siden jeg satte mine tlyttelzasser ude i porten, og jeg tølte det tællesslzal),
som jeg inderligt ønslzede at blive en del at. At finde min plads og mine ben herinde i en
torunderlig parallelverden med et tællesslzat), som er andet og mere end det, vi linder udentor.
Vi har vores eget sprog, og som med alle verdens andre sprog tager det tid at lære at dectlitrere det
og torstå dets terminologi. Vi er en ilzlze bare en lille nation - men et ægte tællessleat), tordi vi
kender hinanden og er Lotæller og kammerater.
Dog er det som om, at vi undertiden glemmer dette vores lzammeratslzat).
Og Vi glemmer det måslze især når vi tx har en sag vi brænder tor - noget vi går op i og lzæmper
tor. Så lzommer vi måslze til at ligne det der ude lige vel meget på noget, som vi måske netop ilalae
slzulle ligne det på, tordi vi i vores stræben etter at gennemføre det, vi hver især synes er det rigtige
og vigtige, tilsidesætter kammeratskabet tor sagen og bliver sleingre i tonen. Vi glemmer måslze
ligetrem, at Regensen ilelze handler om at gøre tingene på én, bestemt, regensiel måde, men at det
er regensielt at være tolerant overfor alternativer.
Vi glemmer måslze i farten, at det er regensielt at slaat>e plads til den tioldning eller handlemåde,
som ilzlze lige en ens egen. At det rent taktisk er essentielt tor Regensen, at dens beboere liar
divergerende meninger, og det netop er der, hvor meninger Lrydes at nye tanlaer opstår - at det er
tier, den mentale grundtorslzning tår livgivende næring - det er her regens bliver til reagensl
For mig er Regensen rummelighed. Og Regensen slzal blive ved med at være stedet, hvor de små
bliver store og de oversete bliver sete. ja, taletisle, hvor alle ER store, tordi her er trygt og rart.
Regensen er dér, hvor der er plads til at laomme liinanden ved - i bogstaveligste Jrorstand, hvor der
er plads til at tyre den at på luttguitar, hvor der er plads til at overnatte i VPs eller cyleellzælderen,
tordi man har svært ved at give slip på sit Regens, l'1vor udødelige venslzalaer opstår, og hvor to
lavinder lean t›live sportsdirektører ligegyldigt livillzet Hag, som vajer i vores tlagstang. (I parentes
bemærket lean jeg oplyse, at jeg toretrælzlzer HOFtlaget - livis nogen sleulle være interesseret).
På mange måder begynder Regensens kalenderår, når trølzen Lind itører sig sin konservative og
tortørende, lysegrønne sommerkjole, og gør os alle torårslzulrede. Og loleleer os til at åbne vores
vinduer og sleippe elzsamenslæsningen for at drilzlze øl i gården hele natten. . .ja. og minder os
om, at laag de røde mure slzal intet torår torsømmes.
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Der lyttes tilNynne-Cecilies lindeta/e
Hun er både vores æiiiste og vores mest traditionstmncine beboer til trods tor, at hun både har sin
egen sizie på Facebook og har inrigået cyperspaceregistreret partnerskab mert regenskiokken Jrior
nyligt.
Trartitionslouncien er hun torrii, hun altiti tager det samme tøj på til test og trigjort er kun i øvrigt
›
torcti kun optræder nøgen hele vinteren.
Vi lrejrer trøken Lind i dag, vi hylder torårets komme og katencterårets kegyncielse. Vi tejrer tiende,
torcti trun står så tålmociigt og tzycter velkommen, når vi J;lytter imi. Hun venter oppe, når vi har
vaeret utiengårcts en atten, kun tincler sig i at tative pisset på at Regensianere og urtengårcis gæster,
kun venter på os, når vi har været på orlov eller lange udenlandsreiser, tiun står der stadig, når vi
(tør og rejser kort.
Hun kunne, tlvis kun ellers var i stand til at tale, berette om vores liv, vores op- og nedture, om
berømte tænkere og kegavelser, matematiske og humanistiske atvigere, der boede her i tordums tict
og hun vil engang - i en tjern tremtict på en at de lune attener i ctecemtner - huske tilbage på
kommende tiåers Ørsted og Kierkegaard, på de virtuose tænkere, (ler endeligt løste gåtierne om
krætt, HIV og sult - og på dem cter, som i Fagre Nye Verden H torberecter sig til at timie løsninger
på globale problemer, vi endnu ikke - selv ikke her - blot kan torestine os det mindste om - så
titit som man i 1965 kunne torestiiie sig mokilteletoner og PC'er.
15
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Men hun vil også - som til alle tider - kunne herette om små og store op og nedture og
regenskærestepar, som hånd i hånd går gennem gården i den lyse nat.
Hun er smuk at kigge på, Lind, men hun rummer også (hvad de tærreste måske tænker på) en
smuk symholik. Heks. kaldes linden Kærlighedens og Glædens træ. Dets spændstige ved bruges til
at lave hast at - et at naturens stærkeste hindemidler, og dets mekaniske egenskaher tindes,
værdsættes og bruges overalt i verden kla til at hygge musikinstrumenter, møbler og andre
hrugsting at.
Lindetræet er den stærkeste træsort, når der tages hensyn til massen og massetylden, og træet har
sit rodnet i et hjertetormet system. Det kan hlive op til 30 meter højt, og omkring 1.000 år
gammelt, og man siger om det, at det vokser i 300 år, det står i 300 år og det torgår i 300 år.
Lindetræets symbolske egenskaber kunne vi regensianere måske godt tillægge os lidt at. Bruge
dem i en mere håndgribelig torm i en kold tid, hvor egoisme tit truer med at vinde over
humanisme, og hvor den stærke oplever en eksklusiv ret til rydde svagere at vejen - noget der
opleves som tilladt i stræhet mod Jriorkromede tælles mål otte styret at vrangtorestillinger om, at
otte procents årlig økonomisk vækst er det eneste saliggørende på denne grønne jord. Den
selvsamme grønne jord der i øvrigt truer med et snarligt skift til sveden hrun i en global,
Vækstdikteret opvarmning, der til syvende og sidst også kan ende med at sønderrive Linds
torårsgrønne haute couture og erstatte den med en knapt så tortørende hæ-lârun tra et
varekatalog.
Nu skal jeg ikke male en vis mand på væggen - og slet ikke på en testatten som denne, og vi er da
heller ikke der - endnu.
Men lad dog alligevel Lind dagligt minde os om - især i den skønne sommertid - disse nok så
alvorlige sammenhænge, mens hun står trodig og grøn. Og lad hende med sit tavse biologiske
sprog være tortaler tor sammenhold og kammeratskab og helt nære værdier.
På den måde kan hun være med til at sikre smil, glæde, visdom og tremtid.
Vi er Frøken Lind, og hun er 05, hvor klicheagtigt og corny symholikken end tager sig ud. For
ligesom lindetræet med sine atstikkere i alle retninger, har vi roden tast torankret i jorden i
Regensens gård og torhåhentlig i nogle brede, humanistiske værdier, der kan være med til at sikre
denne skrøbelige verdens heståen i - hvad vi med vores universelt begrænsede evner - torstår som i
al evighed.
Dertor tejrer vi også os selv.
Skål tor Regensen. For min Regens, tor jeres Regens og Jtor vores Regensl
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Tale veå Regensens
Lindetroleost 16.5.2008
Ved Erilz Slayum-Nielsen
Rottløse regensianere! Atsporecle alumner! Fortrættelige trolzostspisere!
Fire dage torsinlzet tejrer Regensens i (lag Lindens tøctselstiag. Hjerteligt tillylzlze, min leære Lincta,
jeg er (la leetl at, at du slzal se os sådan, men jeg vect, at du har set (let, (ter var lige så slemt.
Frolzosten i år giver anletining til at marlzere IOO-året tor indvielsen og ibrugtagningen at
Kasernen og Buegangen Inoct Købmagergade.
Disse to fornyelser 120m uncter min liøjtærecle torgænger Julius Lassen, cter var provst tra 1. april
1896 til 1. olztober 1918, og som i egenslzal) at protessor i jura liavcle gode torlñmielser til
administrationen - rigets, byens og universitetets, hvilket tzåtle Gården og alumnerne nøct godt at.
I lians titl ljlev tales. kommunitetsstipenáierne lelælaleeligt forhøjet, der blev lagt linoleum på
samtlige værelser, Gårtten (let tårnur, cter stadig vælzlzer alle hver nat, man indlzølote et Hygel i
stedet tor lelaveret, og der blev sunget, så det gjaldecle, og tægtet, så (let klang.
Overskritten tor Lassens periozte kunne måslze lytte: Regensen for Regensianeme. Det var en titi,
tivor Gården i liøj grad vendte sig intiacl, hvad der 11012 laeclst lean atlæses at Regensianersamtunctets
stittelse, som igen ledte til indtørelsen at åen tler leæcte, som Lassen tilz, medens han var svælzlzet
som tølge at et tærctselsutielcl på Købmagergade, llVOl' provsten påleørtes at en cylzlist. Et godt
eksempel på, hvor tarligt (iet lzan være at torlacte Regensen.
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Hvis oprettelsen at de gamle
alumners torening - hvillzen vi
talzlzer tor snapsen, slzål - er den
ene hovedbegivenhed i Lassens
provstetid, er den anden den store
ombygning, der bl.a. betød en
torvandling at Regensens ydre. De
.
›
,4
snavset-røde
med deres
Lidt senere [lynerfroleosten sig Mealarme
Kan han tale?]a,
_ næstenmure
selv
é? ben mon [le/ere.,
Jfattige,
frastødende
udseende, blev overrii'let med en
murhammer, og de nye mure sleønhed og værdighed ved den samme behandling.
Sandstensslzjoldene på vor facade Jiornyedes, den forgyldte "morgenstjerne" på toppen at leirlzetløjen
vendte tilbage, der 120m teleølaleen og wc i hver etage, viceprovsten en solrig lejlighed mellem 1. og
2. gang, og sådan lzunne man blive ved. Men især jo altså Regensen en ny tilbygning, som indebar
en laærlzommen lejlighed til at slerotte lzontubernalsystemet og i stedet tor lzun tilbyde eneværelser.
I den oprindelige plan tor tilbygningen på grunden, hvor Trinitatis Kirlzes præstegård tørhen
havde ligget, havde man regnet med plads til 38 alumner i todelte værelser; men da det ville
betyde, at det samlede beboerantal ville ryge helt ned på 90, tegnede arlzitelet Borch i stedet den
nye Høj med 48 fyldige eneværelser. Bygningen valzte den højeste beundring og regnedes længe at
mange som en at hovedstadens værdituldeste arkitektoniske erhvervelser i det 20. århundrede,
men jo siden hård lzonlzurrence at busterminalen på Rådhuspladsen.
Og samtidig vi så Buegangen, der dengang var en arlzitelztonislz pryd, men i dag er ottentlig
musilzstue, racerbane J(lor tartgale cyklister, oplagsplads Jtor våde pizzabalzlaer og øllzrus, svinesti tor
grattitivandaler og pissepotte tor hundreder og atter hundreder at nådesløse natteravne.
Vi har forsøgt at formå Kulturarvstyrelsen til at tillade en otiensiv og lereativ brug at Buegangen,
men forgæves. Der blev ellers holdt et møde en morgen med Københavns Bymuseum og
Kulturarvstyrelsen repræsenteret ved Mogens Morgen, men lige meget hjalp det, styrelsen
fastholder, at byrummet mellem Regensen og Rundetårn udgør et umisteligt lzulturgode - og
tænlzer her vel sagtens på de to kæmpemæssige containere, der gennem tlere år har prydet pladsen.
Jeg aner ilzlze, hvad tormål de tjener, men tror, at det er der, lzirleegængere forventes at oplægge
deres syndige tanker, inden de går til gudstjeneste.
Omkring den ombygning og tilbygning, der afsluttedes just i disse dage tor hundrede år siden, har
der dannet sig en myte: at byen København betalte gildet. Sandheden er, at Kommunitetet, dvs.
Regensen selv, lagde 213.000 ler. eller 34, mens de resterende 73.000, som var, hvad Buegangen
beløb sig til, betaltes at laommunen. Og tale tor det, København.
Knud Fabricius rejser i sin Regenshistorie det spørgsmål, hvillae tider der mon er de bedste tor
Regensen. Er det de perioder, hvor "de almindelige interesser", som han lealder det, griber sindene
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lierinde, altså det omgivende samtunds politislae strømme (med liberalisme, skandinavisme og
parlamentarisme), eller er det mon de tider, hvor gården lever sit eget liv, med sanglzor, Gfenlvøerne,
tester, toreninger og lzlolzleerater? I det ene tiltælde bliver Regensen en alztuel atspejling at
omgivelserne, måslze lzun en atglans. I det andet tiltælde, livor gården risilzerer at lulzlze sig om sig
selv, volzser der mere Leslzedne blomster, men de er otte originale.
Jeg vil overlade det til jer selv at drøtte, om Gården at i dag står midt i tidens storme, eller der som
i Julius Lassens tid leves et sorgtrit og l'iarmløst Regensliv. Til støtte Jror det tørste synspunlzt lean
man tremtøre, at det siden sidste lindetrolzost dels har været torsøgt at trelse hele verden tra en
tlagstang, dels er lyleleedes jer at liolde velbesøgte politislee møder, ja, Gamle og SF sågar valgt
en nylig atdød alumne til Folketinget. Til støtte tor det synspunkt, at I er tillaage ved modellen
med Regensen tor Regensianerne, lean nævnes talrige eksempler på studentilzos adfærd, der aldrig,
aldrig, aldrig, kunne Jriorelaomme uden tor disse mure.
Nogle mener vistnolz, at den standende strid om tlag vidner om levende engagement i
verdenspolitilzlzen; men lad mig herovertor antøre det mâslze mest vanvittige torsvar, jeg endnu har
hørt, tor den nuværende tlagpolitilz. En alumne, hvis navn jeg ilelee slzal røbe, sagde, at jeg slzulle
tage det helt roligt, det lzan være lige meget, hvad tor et flag der hænger deroppe, det lean jo
alligevel leun ses l'ierinde tra gården.
Med disse ord vil jeg ønslee jer god test og talzlze Gud og Christian IV og Københavns Kommune
tor, at jeres mor og tar og naboerne og genlmerne ilzlze lean se, hvad I laver herinde.
www,... --7

Mange blev grundigt sjof72t til årets /I'nalefroleost
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Formandens beretning
2008-2009 V/Camilla Slølz
Man sleal vare sit sprog. En at de mere dramatiske oplevelser som tormand tor
Regensianersamtundet i valgåret 2007-2008 var da jeg en mail i torloindelse med reminderen
om kontingent-indbetaling. En dame slcrev til mig, at liun meddelte mig dette på vegne at en
ældre veninde, som netop var blevet enlze, at denne tiavde tølt sig tortørnet over ordlyden i vores
brev.
Jeg tænlete, at godt nolz er det træls at laetale regninger, men tor det tørste er et medlemslealo at
Regensianersamtundet vel ren tornøjelse, og tor det andet er der torslzel på at tænlee, at noget er
træls og så ligetrem at slerive til den, der har sendt oplzraevningen på et toreningsmedlemslzat).
Man leunne jo tx lolot melde sig ud, og så var det enden på den historie.
Men det var det ilelae: Modtageren at oplzrævningen viste sig nemlig at have været gitt med en
regensianer, som tor et års tid siden var atgået med døden i en høj alder. Enlzen var altså, med
rette, blevet stødt over, at jeg i min henvendelse til Regensianersamtundets medlemmer liavde
indledt med: "Kære døde regensianer". Enlzen troede ganslze enlzelt, at vi selv ind i det hinsides
tortølger tolle tor at lzradse penge ind.
På den baggrund lean jeg lean godt forstå, at den ældre lavinde syntes, at det var en mærleeligt
sprogbrug.
I det liele taget er der mange eksempler på
det, at man lærer nye udtryle og sproglige
vendinger, når man lzommer til Regenscn.
For det tørste dette, at det siges, at "man
dør", når man torlader Regensen. Det gjorde
man i hvert tald, mens jeg looede der. Vi
liavde også dødetest, og nogle at dem, der
nlåtte torlade gården pga. noget så tåbeligt
som tærdiggjort studie, lzunne tå sig en tur
rundt i Indre By i leisten, ovenpå
Regenslzærren.
Dødeleisten var også i mange år et udtrylz tor
leartotelzet over tidligere regensianere, altså
en slags "de gule sider", t›lot i leassetorm i
postrummet. Her stod også den liøje pult
med lzlolzlzertiogen, hvor det dengang, da jeg
Camilla S/øÅ gummistøvler: Def/ig kran.
Den i baggrunden.
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J;lyttede ind i 1992 var sådan, at indttyttere ikke måtte skrive i klokkerprotokollen. Det synes jeg
godt nok var mystisk, ettersom jeg kom tra en meget demokratisk skolesammenhæng i Roskilde,
hvor hierarkier hlev optattet som en hindring tor samtundsudvikling (hvilket de på mange måder
også er, etter min mening). Så noget så altmodisch som, at der var torskel på, hvornår hvem måtte
gøre hvad og hvornår i den tælles hog, Jriorstod jeg ikke. Den var åhenhart ikke tælles.
I det hele taget var der mange udtryk, også udtrykket Klokker, som man skulle vende sig til. Hvor
jeg kom tra, var en klokker en, der havde klokket i det, altså et Jrijols. Men her var tjolset den
tornemste person at alle! I øvrigt hlev jeg selv sådan en i 1993-94. Det var rigtigt sjovt at
arrangere store tester med tre retter mad og midnatsgæst. Lykken tor det organisatoriske gen.
Brugsdame, slåhrok, udengårdstjog og gatlinger. ja, det tortsætter. Jeg vil hlot optordre til, at
regensianerne husker at intormere deres kommende ægtetæller om, hvilke udtryk der kan dukke
op senere i deres tælles liv sammen, så de etterladte ikke bliver kede at det en anden gang: "Kære
døde regensianer".
At andre aktiviteter kan nævnes sommerudtlugten, som dette år gik til Holmens Søotticerskole.
Her er Erik hløller Mathiesen, som også har hoet på Regensen, lektor, og stod sammen med
krigshistorikeren H.C. Bjerg tor en rundvisning på Holmens militære område. En meget
spændende
Desværre er hjemmesiden til gengæld ganz tot, og det skyldes, at vi mangler en wehmaster. jeg har
ganske vist dirigeret rundt med hjemmesiden siden omkring 1997, men etter jeg mistede min
harddisk i foråret 2008 er jeg ikke kommet tilbage til hjemmesiden. Vi efterlyser derfor en
wehmaster, som gerne må give hjemmesiden tørstehjælp, gerne evigt liv, så det kan hlive mere
dynamisk på hjemmesiden end indtil nu.
Såvidt så godt. Det har været et godt og hyggeligt år, endnu engang i Regensianersamtundet. Jeg
kan kun vanen tro sige, at Riget Fattes Penge, så hvis I har sådan nogle, så hetænk Regensen med
et legat. Det kunne være et legat tor dit yndlingsværelse, tx. jeg vil også gerne sige tak til
regensianerne. Det er altid hyggeligt at være sammen med jer, som er levende og se på al den
ungdom, lykke og energi, som fortsat stråler ud at de røde mure.
Glæd jer til I dør, og kan optages i Regensianersamtundet. Vi keder os ikke.
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Froleost på Carlsberg
Af Christian Cato Holm, Gamling.
ja, i min Regens-tid (1974 til 1978), stod
disse trolzoster som noget ganslee særligt.
Regens-toreningerne Hot og Gamle sammen noget særligt.
Lyse bøjlottede lolaaler med nymtede statuer trods store sal - noget særligt.
Højt belagt smørrebrød i rigelige mængder noget særligt.
Øl i ubegrænset mængde - ikke noget særligt men det var gratis.
Når jeg betænleer det i dag, kom den særlige
aura omlering arrangementet nolz også at
lzontrasten til den daglige lzost - madmor
Ernais lælzlzerier til atten, Jydegårdens rugbrød
og 5 dåser malere] i tomat
til natten tlæslzesvær og lzalaao-mælle til morgendagens
tømmermænd.
Carlsbergs værter bed Carlslzov 0g Hottmanbang, og de bød - som regel i december - Hot
og Gamle - og Niels Brole - vellzommen til
testligbederne. Ilzlze noget med rundvisning på
bryggeriet eller andet tidsspilde - det havde
tidligere generationer overstået tør os.
Optordringen var altid at blande videnslzab og
bande] - bvoretter alle satte sig med dem de
lzendte i Jr'orvejen.
Og så var det med at tinde tørsten trem. De
stærlee øl på bordene slzulle inbaleres - og den
rare Carlsberg-ansatte bag tadøls-anlægget
besøges et passende stort antal gange.
Traditionen bød at Carlsl'eov holdt en tale ilelee tor lang og roste denne ungdommens
blomst ban bavde omlzring bordet - videnslzab
og bandel. Traditionen bød også at
Regensianerne kvitterede med en mindeværdig
sang - og Niels Broclz med en sang - lznap så
mindeværdig.
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Skabelsen at disse sange er et lzapitel for sig jeg var involvereti det alle de 4 år jeg beboede
gården.
1974: 1. og eneste gang en Hottist deltog i
arbejdet - ja, ban var taletislz både idé-skaber og
afslutter på et lzvad om Brygger jacobsen der
kom på Regensen, bjemmebrygget Hot og
Gamle, og ettertølgende satte dem i produlztion
(melodi: gubben Noab)
./. jacobsen len' godt li' øllet, ban slzænlzet op ./.
Han forlangte tlere
øllet, stadig mere.
Brygger jacob, jac- jac- jacob, Jacobsen blev
I 75 slerev vi så - på ganslze mange tlaslzer
Tuborg, og under det tidspres vi yndede at sige
skærpede kvaliteten - bvad der sleulle blive lzendt
som Carlsberg-sangg - trylz på sidste stavelse.
Melodi: Min Amanda var tra Kerteminde
Du lean vælge mellem mange sorter
bvis du slzal ba' øl i dette land.
Pilsner, Guldøl, Eletant og Porter
- og så dem der er det rene vand.
Du lean også vælge mellem mange tabrilzater,
men det valg er let.
./. for som slerevet står i lavad og sange
så er Carlsberg altid nummer ét./.
Den var svær at laornme igen på - i - men vi
forsøgte med et produlzt, der slzamroste
Carlsbergs bidrag til lzulturen,
Melodi: Der er et land
På lærdomssæders lzonti lean man finde
en del at Gamle Carlsbergs overskud,
så bolder vi med drilzlzeriet inde,
vil ånd og torslening langsomt ebbe ud.
Men vi i HOP og GAMLE sluleleer etter
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Christian Holm synger med. Her ved '
generalforsamlingen 1' 2007.
Skjorten er vist købt Næstved.

i Carlsbergs øl - vor sande lidenskah ! og loruger derved håde tid og krætter
på tremme at kultur og lidenskah
Budskabet i Niels Brocks hidrag mindede om dette
- men var enklere og ganske ettektivt Jiormuleret:
Melodi: Kritte-vitte-vit-hom-hom
Hvad må en BROCKER lære tørst ?
Kritte-Vitte-vit-hom-hom
Hvordan man slukke skal sin tørst.
Kritte-vitte-vit-hom-hom
Husk Carlsbergs øl er altid sundt
Kritte-vitte-vitte-vitte-vit-hom-hom
Det smager dejligt året rundt
Kritte-vitte-vit-hom-hom
Vi havde svar - tænkt som en sjotling:
Melodi: Rød-hvide J[larver
H.H. og stråhat - vi er på Niels Brock
højere handel - ja, det er taktisk godt.
Vi kæmper på skolen tor Danmark's sag
til tops skal Tietgen og Niels Brock.
Blå hvide tarver - vi er på Niels Brock
højere handel er næsten ligesom sport
tor klarer men 5,5 i snit
så har man hronze, sølv og guld.
gentages et par gange
Dette svar var populært - Niels Brock havde
det helt utorandret med året etter - og øvet sig
på at synge det.
Året etter . . det var 77 - året hvor Conventet
havde lagt et endog meget stort arbejde i at
komme med på Carlsherg under henvisning til
toreningens alder det år: 47
Vi tilegnede torsøget et helt vers at årets sang:
Melodi: Herre min Gud, hvor dog månen lyser

Snart på det sidste vers må vi synge
- det har Conventet gjort i mange år.
Sidst har de prøvet at overdynge
Carlskov med hønner om en lille tår.
Nassetoreningen kun hentet
sig endnu et knusende nederlag.
De blev sendt hjem og det kun ventet
- Carlsherg er kendt tor deres gode smag.
Og da nu Conventet netop ikke kunne være
med til at høre verset, hilste vi dem torinden til
julehallet:
melodi: Manden på risten
Forgangne år midt i decemher, ja, netop ved
juletid,
sad hele Conventet torsamlet og kedet sig hravt
med
Da tænkte Hans Bjerrum med kærlighed på
Gamle - de ruller atsted
til Carlsherg-trokostens herlighed- vi nasser os
ta'me med.
Men Carlskov torhindred' seancen - Hans
Bjerrum kam til sit hår og nu ser det ud til at chancen hli'r ringere år
tor år.
I hvert tald torhliver I hjemme på torsdag, den
dejlige dag,
og prøver energisk at glemme det svidende
nederlag.
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Mens vi bli'r proppet med rejer og ted
mayonnaise,
1)]in JEIES næse, 121.11] længere at den tadæse.
77 var også året hvor de torenede Lryggerier i
leamp med Faxe's Luttede havde lanceret 12
stlz. leassen
melodi: Se den lille lzattelzilling
Se den lille kasse-killing,
er den mon tra taxNej, det er da Carlsbergs tvilling,
det ser man da stralzs.
Tredive lean den store rumme,
lzræet bare tolv.
Men den lean til gengæld grumme
let tavs med på sold.
Den vil meget gerne være
som sin Far og Mor.
Det bliir ilzlze til at bære,
når den bliver stor.
Ja, det var så den Regenstid - det var så de
Carlsberg-trolzoster.

Men - slzætmen laornmer, når man mindst den
venter - også de efterfølgende år var jeg med - i
81 slzrev jeg min sidste Carlsberg-sang glimrende produkt såmænd - nye variationer
over vellzendt tema - men tilblivelsen slzete
alene - uden et anstændigt antal Tuborg. 8
Carlsberg-troleoster nåede jeg, tør jeg J;or alvor
lnlev opslugt at arbejdslivets velsignelser, der
som laelzendt levner alt tor lidt plads til øl og
Gamle-sang.
1981
Melodi: Jorden drejer om sin alzse
Jordens drejen rundt med lande
lean nu mærlzes implicit,
selv Niels Broclz og Hot må sande
at det slzam roterer lidt.
Carlsberg slzylder vi alverden
tale, at
atter lean
l'lilse bryggeri-eksperten
Carlslzov - vores julemand.
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Tale ved atsløring at portræt at
regensprovst Eva Smith 6.9.2008
Skyum-Nielsen, reg'ensprovst

At

Mine damer og herrer. Respektahle regensianere. Portrættelige torgænger. Kære Eva Smith!
Det giver udmærket mening, at vi i dag - hvor Regensen, om end lidt Jtorsinket, tejrer Kasernens
IOC-års juhilæum - tor tørste gang kan se dit portræt. Egentlig var denne højtidelighed planlagt
til at tinde sted tor en uge siden i overværelse at alumner ikke alene tra Regensen, men også tra de
tre andre gamle kollegier i Indre By; men tor en uge siden var du i Paris til ét at de mange møder,
du gerne når, energisk og engageret og ettektiv og etterspurgt som du jo er.
Når det giver måske endnu hedre mening at holde premieren på dit kontratej netop nu i dag, er
det, Jiordi en at dine mange tortjensttulde indsatser på og tor Regensen hestod i at tostre og
tortølge det amhitiøse projekt om en tire-etagers tilbygning til
Kasernen, det såkaldte Køkkentårn.
Den idé har du tra hegyndelsen været med til at undtange og tøde, og
da projektet løh ind i vanskeligheder, var du den, der hed sig tast,
kohlede juraen til og sagen taget op på nye præmisser, sådan at vi i
dag er derhenne, hvor endelige tegninger i mandags kunne sendes til
Kulturarvstyrelsen, vel at mærke etter så grundige sonderinger, at der er
grund til at håbe, at godkendelsen hliver en tormssag.
Når Køkkentårnet står tærdigt, hvilket torhåhentlig hliver om godt og
vel et år, vil du og Ole hlive inviteret igen. Og du vil igen Jfortjent hlive
takket!
At dine andre tortjensttulde indsatser vil jeg nævne, at du kort etter
din tiltræden hilagt en gammel strid om statens lån til
Kollegiesamvirket, idet du udvirkede, at en gammel gæld konverteredes
til et lån, der er rente- og atdragstrit indtil 2023, hvor vi sjovt nok
skal tejre Regensens 4400-års juhilæum, samtidig med at der skal
trættes en nærmere attale om lånets praktiske atvikling.
Siden tulgte så den store restaurering og renovering, hvor du i samråd
med arkitekten valgte at sigte højt og gå etter en gennemgrihende
istandsættelse, der omtattede hele hygningen med tacader og vinduer
og rør og elektriske installationer. Det gav nogle hryderier mellem
håndværkerne og de daværende alumner, som til gengæld, som en slags
kompensation, lov at ho herinde lige så meget længere, som
håndværkerne havde generet dem. Og så de i øvrigt torærende en
meget, meget tlottere Regens, som vi lover dig at passe rigtig, rigtig godt
på og pleje etter hehov.
"Sådan ser jeg altså ud'. Jeg kunne opregne flere sider at din indsats, teks. sikringen at
Tja, 1mm Lam."
torsikringstorholdene, den ettektive genopretning etter hranden i
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2001, og dine otte meget engagerede taler, hvori clu ifølge overleveringen ilzlze uncllod at revse
regensianerne, hvis du maerlzede, at de var ved at hlive Jror høje i røven og for lidt interesserede i
lighed. og retiærri, to itlealer, tier ligger (lig meget på sinde.
Ilelee så længe efter tiin fratræden lå der nede i porten et nyt nummer, af DJØF-bladet, tror jeg (iet
var, mezi. en torsicle prydet at (lig ståentie Jroran Søtartsmonumentet ude på Langelinie.
Underteksten var lzlolalzelzlar, at her stod. en valleyrie og lzamplzvinde, som ilelze var bange for strid.
Ole var ilzlze med på billedet. Men han var i meget høj grad med på hilledet herinde - som iestahe
og sangskriver og som sjoiler i den helt store stil, ja enticla., som gårtiens meta-sjotler, når han
fandt en sjoiling tor slap. Hans eftermæle som hollehager, en clel at provstincletunlztionen,
heslzrives som mere hlalzleet.
Heller ilzlze på portrættet er Ole med. Men han lean måslze trøste sig med., at riet nolz er ham ,du
smiler til. Ligesom (in nu smiler og lzigger såvel lzritislz som overhæremie på alumnerne i her
hihlioteleet.
Jeg vil gerne på Regensens vegne sige (iig tale for clin indsats herinde og ønslee (iig og os alle
tillylzlze meti portrættet.
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Regensianersamtunolet
Regensianersamtunclet er en J;orening at tiáligere regensianere, såkaldt cløáe regensianere.
Man slzal melde sig ind i J;oreningen for at blive medlem. De tre første år etter man er [lyttet tra
Regensen er man (log gratis medlem. Eneste torudsætning tor (lette tilbud er, at man sencler sin
nye adresse til samfundets tormancl, Camilla Sløle.
Mange spændende aktiviteter!
Som mecllem at regensianersamtundet bliver man gruncligt JEorlzælet: Der er et spændende blad (du
sidder metl det i hånden). Man bliver inviteret mecl til den årlige generaltorsamling med
tilhørenzle test på Regensen. Og her tår man enclnu et lolacl (produceret at de nulevende
regensianere) og en håndtulå udsøgte numre tra Regensrevyen.
Endelig er (ler den årlige sommerudtlugt, som hvert år bibringer regensianersamtundets
medlemmer store oplevelser.
Prisen er ilzlze værd at tale om, 150 ler. om året

Scncl en e-mail til Camilla Slole pá camsloelc@yal100.ctl2,livis alu enclnu ilalcc Cl' Inccllcml

