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Lige iøjetDe gode fotos i denne publikation - herunder forsiden - er taget af Morten Siebuhr, der
har boet på Regensen i tre år. Morten læser Datalogi på Københavns Universitet og er i fuld
gang med et speciale om optimering af fysik-simulationer, Set i Regensens perspektiv er det
naturligvis vigtigere, at han allerede to uger efter sin indflytning kunne kuppes til jobbet som
IT-direktør. Den opmærksomme læser af dette blad vil indse, at Morten også har investeret en
del tid i arbejdet med kameraet. De særligt interesserede kan kigge nærmere på disse sider:
http://www.f|ickr.c0m/photos/msiebuhr/389955l 509/http://www.flickr.c0m⁄photos/msiebuhr/3649709723/http://www.tlickr.c0m/photos/msiebuhr/3727960542/http://www.f|ickr.com/ph0tos/msiebuhr/sets/721576001 56978305/

Morten S/ebuhr læser Datalogi påKøbenhavns Universitet. At dømme efteransigtsudtrykket er faget spændende!



eferat af generalforsamling
i Regensizmersaminndol, 28. november 2008

Referent: Jesper Nørregaard
1. Valg af dirigent og referent
Mogens Holm valgtes som dirigent og kon-
staterede at generalforsamlingen var lovligt
varslet.Jesper Nørregaard valgtes som referent.
2. Formandens beretningFormand Camilla Sløk fremlagde årets akti-
viteter og redegjorde for, hvorledes man kan
komme galt af sted ved at omtale regensianere
som døde, når breve udsendes. Beretningen
blev godkendt.

En kasse Monte Christo no. 2 fra en kær afdødskaber stemning på en generalforsamling.

3, Kassererens fremlæggelseaf regnskabetNiels Johs. Willumsen fremlagde regnskabet
for perioden 1. oktober 2007 til 30. september2008.
4. Revisorernes beretningRevisor Peter Bøggild og revisor Henrik Teide
fremlagde deres beretning for forsamlingen
med indstilling til godkendelse af regnskabet.
Herefter godkendte generalforsamlingen regn-
skabet.
5. Valg af formandCamilla Sløk genvalgtes som formand med ak-klamation.
6. Valg af kasserer
Niels Johs. Willumsen genvalgtes som kasserer
med akklamation.



Valg af fem bestyrelsesmedlemmerThomas Rørsig Thomsen, Karsten B. Knudsen,Hans Jørgen Steenberg, Poul Petersen og Tho-mas Grane valgtes med akklamation. NicholaiDyhr valgtes som adjungeret til bestyrelsen.
8. Valg af 2 revisorerHenrik Teide og Jesper Nørregaard valgtes somrevisorer.
Camilla Sløk blev genvalgt som formand medakk/amation. Jesper Nørregaard (til højre ibil-ledet) blev valgt som revisor -og referent

i m
Christian ”ol

.9. EventueltAfdød regensianer, medlem af regensianersam-fundet, direktør for F.L. Smidth Thøger K. Chri-stiansen havde fra Madrid, hvorThøger K. Chri-stiansen p.t. residerer, sendt er kasse MonteChristo no 2 cigarer med medfølgende cigar-skærer, som Thøger K. Christiansen doneredetil brug for afvikling af generalforsamlingen påhensigtsmæssig måde. Omdelingen medførteen udtrykt tilfredshed blandt adskillige af detilstedeværende medlemmers

Så er det blevet tid til middag & revy.Begge dele af høj lødighed.



ære medlem af Regensianersarnfundet

Så er tiden oprunden for endnu et regensia-
nersamfundsblad, Jeg vil starte med at gøre
jer opmærksom på, at vi i år har gjort alvor af
at bruge vores databaser over medlemmerne,
dvs. jeres e-mailadresser, i forbindelse med at
formidle nyt fra samfundet. Også meddelelse
om årets sensommerudflugt blev givet via e-
mail i år og ikke pr brevpost. Grunden til dette
er, at det koster over 3000 kr. i porto at sende
invitationerne ud til alle medlemmer. Med ca.
30 tilmeldte pr. gang i gennemsnit de sidste 10
år, svarer det til over 100 kr. pr. invitation med
brevpost.... Så vil vi hellere opfordre jer til at

holde os opdateret med jeres e-mailadresser, så
vi kan skrive til jer på e-mail og spare de penge.

Adressen er her: regensianersamfundet@
yahoodk, så hvis du gerne vil holdes opdate-
ret, skal du skrive hertil med dine Stamdata.
Adressen tjener dermed også som dødekiste.

Vi vil fortsat sende invitation til generalfor-
samlingen via almindelig brevpost, da vores
dygtige redaktør, Thomas Rørsig, trofast har
lavet et blad, som skal ud med brevpost.

I år går jeg af som formand ved næste ge-
neralforsamling. Det samme gør Karsten Knud-
sen, som også skal modtage en tak fra min side

Camilla Sløk ses i midten mel/em kasserer Niels Willumsen og en af ”de yngre kræfter”, Nicolai Dyhr Frederiksen
(til venstre for Camilla), der besøger Davids Samling på skovturen med Regensianersamfundet



for sin deltagelse i bestyrelsen igennem årene.Jeg har siddet i bestyrelsen i 16 år, siden JohnIdorn fik mig ind i forbindelse med opførelsenaf Genboerne på det kongelige teater. Styk-ket blev opført med regensianere, og WaageSandøe var vores instruktør. Jeg boede faktiskpå Regensen, da jeg kom med i bestyrelsen.Det var en stor oplevelse, og en god måde atfå knyttet forbindelse mellem regensianersam-fundet og den levende regens. Et år vi holdtgeneralforsamling havde vi regensianere tilstede, som var født helt tilbage til år 1900!Det var dr. theol. Niels Nøjgaard, som var æld-ste repræsentant det år: Han var født i 1900.Så vidt jeg husker, havde han været medlemaf Uglen, da han boede på Regensen i sin tid,Jeg har altid fundet det fascinerende at tænkepå al det liv, som er blevet levet på Regensen,blandt unge mennesker siden kollegiets grund-læggelse som bygning i Store Kannikestrædei 1623. Alle de unge mænd, og siden 1971unge kvinder, med drømme, tanker, bekym-ringer, druk, flugt, sex, vinduer med gitre for,portnere, provster, viceprovster, forpligtelser,pest, alvor, eksaminer, og så at forlade Regen-sen i en dødekiste til et helt nyt og dødkedeligtvoksenliv. Der er vel ikke noget at sige til, at KajMunks vise om regensianeren Kuns Jensen, dermøder alle sine venner, i sit voksenliv, og somhjælper ham med hans forskellige livssituatio-ner, er den eneste trøst for os, der for længsthar måttet sige farvel til et værdigt liv...Jeg har været glad for min bestyrelsestid,fordi jeg fandt det vigtigt at tage ansvar, omend i det små, som Regensianersamfundetkan, for at være ambassadør for Regensen ud-adtil, og samtidigt få de afdøde regensianere

til at glæde sig ved at være sammen, når vimødes ved sensommerudflugt og generalfor-samling, indadtil. Vi har haft mange gode ti-mer sammen, og altid haft meget at tale om,både studietid, regenstid, og vores nuværendearbejdsliv. Det har været dejligt at komme påstedet og have ansvar for, at årets generalfor-samling forløb fint og flot. Det har det gjort,først og fremmest takket være alle de søderegensianere, som jeg har mødt i tidens løb ide forgangne år. I skal have stor tak for jeressamarbejdsvillighed. Jeg håber, i har meldt jerind i samfundet.Jeg efterlader roret til nye og yngre kræfter,Troels Petersen og Nicolai Dyhr Frederiksen oghåber, at de vil være med til fortsat at sørgefor, at der knyttes bånd mellem Regensen ogsamfundet af afdøde, og også generationerneimellem i Regensianersamfundet. Vi kommerfra mange forskellige tidsaldre. Der er masser afmuligheder for andre og nye måder at mødespå i Regensianersamfundet. Det overordnedemål for sådanne nye måder skal være 1) atsamfundet kan være med til at sikre Regensensfortsatte eksistens økonomisk og kulturelt, og 2)at samfundet kan sikre at regensianerne fortsathjælper hinanden, når de flytter fra Regensenog indtager deres pladser i arbejdslivet.Til slut vil jeg blot ønske den nye bestyrelseheld og lykke med fortsat at få foreningen til atblomstre, gro og bevæge sig fremtiden.Regensen er havet for 05. På gensyn d.27.november 2009.

Med venlig hilsenCamilla Sløk, Formand



asmus NyerupØZjO år

Regensen flager i dag i anledning af 250-års
dagen for Rasmus Nyerups fødsel, som mar-
keres med kransenedlæggelse ved mindes-mærket i hans fødeby Nyrup og en reception
på Krengerup Slot. Jeg deltager sammen medTrygve og hans storesøster Aud, og vi medbrin-
ger en krans fra Regensen, hvor fødselaren var
provst fra 1797 til sin død i 1829.
Liv og virke
Faderen var fæstebonde under godset Brahes-
holm, men da man blev klar over, at sønnen
havde fine boglige evner, fik han mulighed for
at tage en videregående uddannelse. Gods-
ejeren lod ham løse fra stavnsbåndet, så han
kunne komme på latinskole i Odense. Herfra
tog han studentereksamen i 1776, naturligvis
med udmærkelse. 1779 og 1780 tog han hhv.
filologisk og teologisk eksamen på Køben-havns Universitet og blev straks ansat af Peter
Friderich Suhm som bibliotekar ved dennes
bogsamling, der de år virkede som en slags
forskningsbibliotek. 1796 ansattes han vedKøbenhavns Universitetsbibliotek; fra 1803 var
han leder af dette. Desuden blev han 1796 an-
sat som professor i litteraturhistorie.Han var med til at grundlægge den littera-
turhistoriske tradition i Danmark, ligesom han
medvirkede ved udviklingen af Nationalmu-seet, Det kongelige Bibliotek og Universitets-biblioteket. Gennem sin kolossale flid, et stort
engagement og sit altid venlige, fordringsløsevæsen brød han nye veje og fik derved betyd-ning for dansk humanistisk videnskab.Han var en af sin samtids lærdeste mænd;men var også politisk aktiv, opererende på kan-
ten af det tilladelige. Ideerne fra den franske re-

volution undlod ikke at gøre indtryk, og en del
blev formidlet videre. Da han i år 1800 udgav
skriftet Kjøbenhavns Beskrive/se, foreslog haneksempelvis, at det teologiske fakultet skulle
lægges under det historiske, "som Kundskab
om den menneskelige Aands Forvildelser”, etstandpunkt, han dog hastigt forlod, for ikke at
falde i unåde.
UdgivelserRasmus Nyerup var sammen med Knud LyneRahbek en foregangsmand i systematiseringenaf den danske litteraturhistorie. Sammen skrev
de Bidrag til den danske Digtekunsts Historie
(1800-1808). Nyerup skrev og udgav endvidere
en del litteraturhistoriske, historiske og kultur-
historiske værker, bl.a. en stor biografi i to bind



om Christian IV og den første samlede fremstil-ling af Frederik III's regeringstid. Desuden stodhan også for samlingen og udgivelsen af ef-terladte skrifter af mange af de ældre danskelitterater og boghistorikere fra det 18. århund-rede. Sammen med Rahbek og W.H. Abraham-son stod han for udgivelsen af middelalderligefolkeviser i fire bind (Udvalgte Danske Viserfra Middelalderen), et værk, som var en fort-sættelse af en interesse, han havde haft sidensin ungdom, hvor han bla. udgav en samlingLevninger af Middel-Alderens Digtekunst. Dennordiske oldtidslitteratur blev også behandlet

Fakta om Rasmus Nyerup
Den 12 marts 1 759blevRasmusNyerupfødt
i landsbyen Nyerup i Ørsted Sogn.
Faderen var fæstebonde under godset
Brahesholm, men da man blev klar over,
at. sønnen havde gode boglige evner, fik
han mulighed for at tage en videregående
uddannelse ved Universitetet i Køben-
havn. Han var med til at grundlægge den
litteraturhistoriske tradition i Danmark,
ligesom han medvirkede ved udviklingen
af Nationalmuseet, Det kongelige Biblio-
tek og Universitetsbiblioteket. Gennem sin
kolossale flid, et stort engagement og sit
venlige, fordringsløse væsen brød han ny
veje og fik derved betydning for dansk hu-
manistiske videnskaber.

af Nyerup i flere udgivelser såsom Edda ellerSkandinavemes hedenske Gude/ære, og sam-men med sprogforskeren Rasmus Rask formid-lede han en hel samling sagaer: Ragnar Lod-broks Saga, Krakemaal, Fortæl/ing om NomaGest, og Brudstykke om dansk-norske Konger,efter islandske Haandskrifter.
Nyerup og RegensenNyerup tilbragte næsten halvdelen af sit liv påRegensen. Han havde boet her som alumne ogsom dekan, før han i 1797, 38 år gammel, flyt-tede ind i provsteboligen som vikar for vennenBaggesen. Skønt han først i 1814 fik den fuldeprovstestilling, havde han i de 17 år haft alle depligter, der var forbundet med den.Fra 1814 - hvor kongen for første gangbenyttede sig af sin ret til at beskikke regens-provsten (en ret, der tidligere havde ligget hosdet teologiske fakultet) - beklædte Nyerupposten i endnu 15 år, så at han alt i alt havdeden i en menneskealder, længere end nogenanden provst.Nyerup sagde om sig selv, at han udførtesit opsyn over regensianerne "med saadanMaadehold, at disse fra Tid til Tid have lønnetmig med Bevis paa Velvillie og Hengivenhed".Den kærlige omhu, hvormed han tog sig af re-gensianernes anliggender, var hovedgrundentil hans popularitet. Uden at sætte sin værdig-hed til, kunne han omgås dem på lige fod, oghans advarsler og råd blev ikke misforstået, dadet var tydeligt, at de kun fremgik af faderligvelvilje. Samtidig var han ved sin jævne optræ-den, sin akademiske flid og sin begejstring forvidenskaben, sin pligtopfyldelse og sit hele pri-vatliv et forbillede for alumnerne.



Belysende for Nyerups styreform er to op-
slag i skabet i porten fra 1825. Den 8. maj
hedder det: "ingen Sang paa Regentsgaarden
maa naturligvis være Følgen af en Klage, som
er kommen mig for Øre. Nogle Regentsalum-
ner har nemlig besværet sig over, at Sangen
her paa Gaarden forstyrrer dem i deres Stude-
ringer og hindrer dem i at nyde den Ro, som
de ansee sig for berettigede til at kunne gjøre
Krav paa. Følgelig maa den Syngen under
aaben Himmel, hvormed iaftes atter blev be-
gyndt, foreftertiden aldeles ophøre." Men så
må nogle regensianere have rørt hans hjerte,
for dagen efter kommer et nyt opslag: "I An-
ledning af mine Herrer Commilitoners Skrivel-
se til mig, som er bleven Vedkommende fore-
lagt, finder man, at Sang paa Regentsgaarden
i Tusmørket nok kan tillades."

Når Nyerup faldt så godt til som regensprovst,
hænger det muligvis sammen med hans afstam-
ning. Han beskrives i hvert fald af Regensens
historiker Knud Fabricius som en typisk fynbo!
Det viste sig i hans jævnhed i omgangen med
alle, i hans varme følelser for hjem og hustru, i
hans trofasthed over for vennekredsen, i hans
kærlighed til historiske minder - som gjorde, at
det fyldte ham med varme stemninger at leve på
dette historiske sted - og endelig i hans utræt-
telige trang til at samle, forbedre og forskønne.

Nyerup var stadig provst, da Regensen i
1823 fejrede sit 200 års jubilæum. Men alle-
rede i tiden inden da klagede han over svage-
lighed. Ved hustruens død i 1818 havde han
følt det, som om han havde mistet "sin halve
sjæl”, og fra da af måtte hans yngste datter
styre huset for ham. Året efter mistede han sy-
net på det højre øje, og i tyverne led han af

sygdommen rosen i benene og kunne derfor
ikke som før spadsere ud til Bakkehuset til sin
gamle ven og kollega Knud Lyne Rahbek.

Da han gik bort 28. juni 1829, slog sym-
patien for sidste gang ud i lyseste Iue. Og d.
2. juli, efter at alumnerne havde sunget ved
deres tabte faders kiste, bar de den den lange
vej fra Regensen helt ud til graven på Assistens
Kirkegård.

Provsten

Kilder: Knud Fabricius: Regensen gennem hundrede Aar
(7923-25), Assens Kommunes hjemmeside samt Wikipedia.



lokkerberetning for foråret20O

En særdeles velsmagende, men også forføre-risk stærk, Irish Coffe er det sidste, vi husker fraden kolde og snerige februarnat, hvor under-tegnede fik overdraget Frk. Klokke og nøglernetil det helligste hellige, klokkeratet.Det var ellers gået ganske fornuftigt. Afhensyn til vores kampagne rundt på gårdenhavde vi begge været mådeholdne med devåde varer. Men så blev vi valgt- og turen gik,som traditionen foreskriver, til Provsten, hvorProvstinden servede den nærmest mytiske tryl-leeliksir for det gamle og nye klokkerat.Selve generalforsamlingen var forløbet mednøjagtig samme galskab, kaos og studentikosleben. Vi vidste, at vi ville være et kontroversieltklokkerpar, et par som ingen andre end voresrespektive foreninger Skrap og Tilia kendte til,og det vakte da også nogen forundring/begej-string/glæde/dyb frustration blandt de andreforeninger på gården, da vi arm i arm væltederundt til de forskellige foreninger og fremlagdevores valgprogram. Programmet indeholdt ho-vedsageligt valgløfter som var umulige at over-holde og så vores fremragende valgslogan:

;s iDen halve klokker tager ordet under Lindefrokosten.

"Det handler om at være Tryg've”, som meden ironisk distance indeholdt det budskab, atdet handler om at være seriøs og useriøs påsamme tid. Da Provstens søn hedder Trygve,kunne Provsten da heller ikke skjule sin begej-string for vores slogan, hvilket måske kan for-klare den rigelige mængde af |rish Coffe.Da vores klokkerkandidatur blev kendt iløbet af aftenen var der øjeblikkeligt opståetet nyt konkurrerende klokkerkandidatur bestå-ende af hofisten Nynne-Cecilie og Regensfor-eningen Ping's kronprins Johan. Spændingenvar ulidelig under de mange foreningsbesøg,da udfaldet kunne gå begge veje, men dastemmerne blev talt op til sidst vandt vi en knu-sende sejr. Og så var vi i gang!!!At vi var et kontroversielt klokkerpar skyldes,at vi hver især havde udvist henholdsvis et altfor seriøst og et alt for useriøst regensengage-ment. Uden at udpege personer blandt det ny-valgte klokkerat, kan vi da godt nævne, at denene klokker i forvejen var kendt for sine evner,når det gjaldt total udskejelse ved Regensfestersamt porcelændestruktion ved forrige Linde-frokost, mens den anden klokker havde tabtklokkervalget ved generalforsamlingen åretforinden og derefter isoleret sig på Admiralitetfor at færdiggøre sit studium. Med hver vorespersonlige regensbaggrund og med studieret-ninger i henholdsvis filosofi og Ph.d.-studerendemed kandidat i medicin, var vi det perfekte yinog yang-klokkerat, hvorfor vi i al beskedenhedomtalte os selv som überklokkeratet.indflytterfesten var Uberklokkeratets førstestore udfordring. Til alt held havde vi et frem-ragende og arbejdsomt indflytterhold til voresassistance. Alt så ud til at klappe, da vi med få



Den anden halve klokker udbringer en skål.
timers varsel modtog afbud pga. sygdom fra
Provsten. Men hvad så med provstetalen?!?l
For som enhver regensianer ved, så er traditio-
nerne fundamentet, ja selve ånden, ved enhver
fest på gården. Vi spurgte vildt omkring os, og
som en gave fra himlen, tog klokker emeritus
Niels Valdemar Vinding (fra den meget unge
Regensforening Siqno) ansvaret på sig og
holdt en provstetale, der vil gå over i historie-
bøgerne... Eller i hvert fald klokkerprotokolen,
hvor han næste dag -til gavn for hele gården
- klistrede den ind. Det var en fænomenal tale,
som fik salen til at vælte af grin og klokkertalen
- vores debuttale -til at blegne en smule.

Festen var ellers et brag! Temaet var Ros-
kildefestival, hvorfor der blev hængt telte op i
loftet, sat pavilloner op over bordene, lavet VIP
område med sofaer som blev placeret oven på
revyscenen så VlP'erne havde udsigt over festi-
valen. Derudover var der naturligvis nøgenløb
gennem salen, de traditionelle regenssange
samt en klokkertale der skulle leve op til et
kontroversielt Uberklokkerat. Overskriften på
talen var: ”Bristede indflytterjomfruhinder er
fixet der giver Regensen sin rus. Festivalen er
Regensens telos".

Som klokker lærer man virkeligt at sætte pris
på sine indflyttere, specielt når man kommer til
Lindefrokosten, som man sagtens kunne kalde
for de 1000 retters fest. Alt forløb som det
skulle med besøg af Carlsbergs bryggerheste,
lindefrokostbillede, påspænding af Frk. Linds
højre arm, og så skete der noget... Klokker
Randsøe stillede sig op under Frk. Lind og bød
velkommen til den Ekstraordinære Generalfor-
samling. En sjælden men utrolig kærkommen
begivenhed. Årsagen til indkaldelsen skal for-
mentligt findes i Regensforeningen Konventets
genopståen nogle måneder i forvejen, hvor
den daværende Pontifex (C. Granov) fra Gamle
samt Princeps fra PlP, havde gaflet sig fra de-
res respektive foreninger for at støtte op om
Konventet. C. Granov var ved den foregående
Generalforsamling blevet valgt som Regensens
første Fægtemester, et nyoprette embede med
varetagelse af den nyistandsatte Fægtestue,
tidligere kendt som Fægtekælderen. Den nu-
værende Pontifex A. Noack fra Gamle mente
ikke, at Fægtemesteren havde ydet tilstræk-
keligt embedsmandsflid, hvorfor han havde
indkaldt til denne Ekstraordinære Generalfor-
samling på dagen for Lindefrokosten med det
eneste formål at storme fægtemesteren. An-
klageskriftet om sjofling af embedet blev læst
op af Pontifex med harmdirrende og bevæget
stemme, folket jublede og kunne lugte blod,
og fægtemesteren læste op af sin forsvarstale
da Uglen, midt i denne, brød ud i vild sjofling
af fægtemesteren på melodien "Åh Luigi".
Stormen var en realitet og ydmygelsen total,
da et nyt fægtemesterkandidatur bestående af
en ugle og en skrapianer stillede op og vandt
embedet.



DE TO MORGENSTIERNER
Jeg vågner af skæret fra Morgenstjernensglitrende guld/ys
betages øjeblikkeligt af den runde kvinde-
lige kuppel
B/adguldets uberørthed
Og dog er dens uskyld udstyret med syle-spidse takker
Drømmende - men kun drømmende - be-
stigerjeg denne skønhed, dette vidunder
Jeg griber fast i klokkerk/okken
Min krop lægger sig som et nøgent slør udover kup/en
Kroppen, kup/en og klokken
smeltes sammen af solens
slikkende stråler
Det er et særligt raffinement.
Klokkerent som b/adgu/det kulminerer
ekstasen i en voldsom monsunregn af ren
bourgogne
Denne røde strøm nærmest løfter den sam-mensmeltede krop og kuppel
OP
op mod himlen
op til Venus og i
et kort bladguldsglimt
bliver de to morgenstjerner
til én
Mens himmelrummet tordner:
Kuns Jensen

Den perfekte start på en Lindefrokost - ogden første storm i årtusindet - havde just udspil-let sig, og folket kunne nu sætte sig til bords forat nyde en kold snaps, da der blev slået på glas-set og en ny forsvarstale læst op. Denne gangkom forsvarstalen fra klokkeratet, som med enalt for stor regning fra INCO-supermarkedetprøvede at formildne de urolige økonomiskegemytter ved i filosofiske vendinger at frem-hæve: " Et underskudsklokkerat er et overskuds-klokkerat". Med andre ord, klokkeratet havdebrugt alt for mange penge! Til gengæld var deren overflod af mad og snaps som overgik en-hver anden Lindefrokost. Denne overflod satteda også sit præg på alumnerne, som forædteog forsnapsede skrålede sjoflinger og sang re-genssange i den varme og solskinsrige majdag.Bordene var sat op i den klassiske hestesko mel-lem kirkefløjen og Frk. Lind, Uglemor holdt enlegendarisk Lindetale, Rundetårn blev stormetog enkelte toiletruller tabt ned i gården indenvandkampen, fællesbad hos pigerne og dettotale ragnarok udspillede sig. Lindefrokostenlevede igen i år op til den rette regensielle ånd.I løbet af foråret blev taget over Kirkefløjenskiftet ud. I den anledning blev et stillads satop i gården til stor glæde for de mange klat-relystne alumner som gerne nød solnedgangenfra kirkefjøjstagets top. Men klatrelysten fik enuheldig drejning, da en indflytter på en sen nat-tetime i forlængelse af en Admiralitetsmiddag,kravlede op til Regensens helligste symbol påklokketårnet, morgenstjernen. Det tape somden unavngivne indflytter i kådhed kom til atklistre på morgenstjernen skulle vise sig at værestærkere end den 150 år gamle forgyldning, såda tapen blev fjernet, var tapen forgyldt og mor-



genstjernen trængte gevaldigt til en ny forgyld-
ning. Sådan gik det til at morgenstjernen efter
150 års falmen, igen lyser smukt over gården.

Dette gav naturligvis en masse inspiration
til gårdens sjoflingsskrivere, ligesom Klokkerne
heller ikke undlod at nævne begejstringen over
nyforgyldningen i klokkertalen til Lindeballet. Så-
ledes fremførte klokker Henrik en meget overbe-
visende Jørgen Leth karikatur med det hjemme-
bryggede digt "De to morgenstjerner" (/ boksen
til venstre er den i en let forkortet udgave).

Som midnatsgæst havde vi indfanget ban-
det Taco Laco, som spillede deres repertoire
af sigøjner-/Balkan-musik i gården på scenen i
den varme sommernat under de kulørte lam-
per foran biblioteket. Vi havde inviteret de
gamle kollegier, Elers, Borch og Valkendorf, så
gården summede af liv og glæde, og musikken
var skruet op, så den kunne høres på Kultor-
vet. Ugen efter spillede Taco Laco på Roskilde
festival, hvilket var et kæmpe brag, men vi tror
nu nok, de synes det var hyggeligere at spille i
Regensens gård under Rundetårn.

Sommerferien forløb med hygge i gården til
langt ud på de små timer, med stearinlys og
Frk. Linds kulørte lamper lysende og alumner
som grupperede sig sammen omkring gårdens
borde og stole for at holde varmen.

Efter sommerferien havde vi den fornøjelse
at få besøg af den tidligere chef for PET Hans
Jørgen Bonnichsen, som holdt en Slåbrok i bib-
lioteket om Danmark i en terrortid. Det var en
stor succes og blev derfor prompte fulgt op af
en Babyslåbrok af en tidligere regensianer, som
havde beskæftiget sig med pornografi i for-
bindelse med sit sociologistudium. Emnet var
derfor pornografi, hvorfor vi inviterede Regen-

sen til slåbrok med popkorn, portvin og porno
i den nye Fægtestue.

Til slut oprandt dagen, hvor vi skulle videre-
give Frøken Klokke. Det sidste, som den befip-
pede og visne Johan og Waagstein kan huske
fra den aften, er Provstindens lrish Coffe...

Pings kronprins Johan, vandt således klok-
keratet og er nu kendt blandt de nye indflyt-
tere som Mørkets Fyrste. Waagstein er fra Tilia,
og således er det er stor cadeau og fjer i hat-
ten for Tilia, som for tredje gang i træk, har en
Klokker ved magten.

Ligesom det må have været umådelig svært
at følge efter Kaj Munk som klokker, hviler byr-
den nu også tungt på det nye klokkerat, der
følger überklokkeratet. Må Gud og Kuns Jen-
sen være med dem!

Møs møs fra überklokkeratet
Thomas Randsøe & Henrik Rønnov Due

Uberklokkeratet i stærkeste opstilling.



alkendophiske Sngler

Sådan en forlader kan da sagtens være i entrenchcoat, tænker jeg og prøver efter. Jo, gan-ske rigtigt. Den kan lige være der. Kontre-Admi-ralen mener, at vi alligevel også hellere må pak-ke den ind i en sort affaldssæk. I går var RødeKors-indsamlere på kant med loven ved at havelommeknive med til at sprætte indsamlingsbøs-serne op. Og Obama kommer snart til byen.Den spanske konge har efter sigende indlogeretsig lige nede ad gaden. Der er ingen grund til atfriste skæbnen. Forladeren kommer i en affalds-sæk og så ind under frakken. Stanley kommer ien sort sportstaske. Og træsværdet fra Borchstager vi bare i hånden. Det er harmløst. Så er detaf sted. Klokken er ved at være mange,Udvekslingen er planlagt til at foregå på Halv-vejen. Vi har hjemmebanen. Vi har erfaringen.Det er ikke første gang, vi tager den her tur.Så kraven op om ørerne og hatteskyggen ned ipanden. Vi er klar. 45 sekunder senere står vi påHalwejen...Det er en af vor regenstids ældste stridig-heder, vi nu er ved at tage hul på. Jeg fik denmytiske strid genfortalt, da jeg selv flyttede ind.Striden om Ugleklokken. De fleste regensianerehar set klokken, måske endda haft fornøjelsen afat hapse den en sen nattetime på salæ. Men et ersikkert. Og det er den mytiske sandhed, at den al-tid har været Uglens ejendom. På trods af, at derer "Valkendorfs Kollegium" indgraveret i den.Konflikten kan bedst sammenlignes med Is-rael-Palæstina-konflikten: Der er tale om en krig,hvor begge parter har ret. I dette tilfælde kanden gordiske knude beskrives således: internt påRegensen hapser vi foreningsrelikvier fra hinan-den pä ærlig og redelig vis - Med lusk og fusk ogbag om ryggen mens ingen opdager det. Mellem

kollegierne hapser vi buster, udstoppede gøgler-egern og enkelte andre nøje udvalgte kollegie-relikvier. En gang i tidernes morgen hapsede enregensianer, der i denne sammenhæng skal væreunavngiven, Valkendorfs klokke. Den blev sidenhapset fra den unavngivne af en Ugle. Årene gikog flere regensielle generationer af Ugler har Ie-vet deres regenstid ud med den overbevisning,at Ugleklokken nu var at regne for internt for-eningsrelikvie. Imidlertid gik livet videre på Val-kendorf og man glemte alt om klokken. indtilfor halvandet år siden, hvor krigen blussede opigen. Gammelt fjendskab forgår ej let. Og nu vilde have klokken igen og forstår ikke, at den ikkestår i fremme i biblioteket, som de uskrevne reg-ler foreskriver, så den kan hapses tilbage.Derfor tog valkendorfianerne skrapperemidler i brug, da de fire gamle kollegier en lør-dag midt i september holdt en fælles fest påRegensen. Følgende brevveksling ligger i di-rekte forlængelse heraf:

Valkendorfs Kollegium,d. 14. sep. 2009 kl. 09.31
Kære KlokkerJeg skriver til dig på vegne af en henvendelsejeg har modtaget fra Foreningen Hornuglenanno 1937. De ligger inde med et par døre,der tilhører gangen, hvor uglemor bor. De erinteresserede i at udveksle dørene, for en klok-ke, der tilhører Valkendorf og på nuværendetidspunkt befinder sig hos Foreningen Uglen.Foreningen Hornuglen anno 1937 foreslår atmødes på (Cafe) halvvejen kl. 18.00 i aftenmed involverede parter.



Regensens klokker med en af de stjålne genstande, der bydes pä fadøl

Som IC på Valkendorf, ser jeg gerne at dettemellemværende mellem vores kollegiers kæreforeninger kan løses på bedst mulig måde.
Med venlig hilsenRasmus Eskild jenseninspector Collegii › Valkendorfs KollegiumSankt Peders Stræde 14 - 1453 København K
Regensen, d. 14. sep. 2009 kl. 12.47
Hey Rasmus Eskild JensenDet er lang tid siden, så mange regensianere hargrinet så meget! Det er virkeligt god gas!Der er dog enkelte personer på Det 1. Rigeskøkken, som ikke deler begejstringen. Nu er enstørre natlig vandreudfordring startet for detsbeboere.Problemet er, at problemets hovedpersonUglemor, bor i Berlin de næste mdr. og såledesikke er berørt af nuværende situation.Der er således ikke nogen nem løsning påindeværende konflikt.Det er den klassiske konflikt om et land,to folkeslag og en vinder samt en taberpart,som må ty til fjendtlige midler for at fremme

deres sag. Når det kommer til stykket, er denslags konflikter de fedeste, da der ikke findesen løsning på konflikten og at den således kanfortsætte i al evighed! Konflikten bliver derfortil for konfliktens skyld! Krigen er målet!Det var et smart træk, at inddrage Uglemorstoiletdøre i konflikten for at lægge pres på hende.Men set i lyset af, at konflikten nu ikke længereer begrænset til Foreningen Hornuglen anno1937 og Uglen, men at handlingen tilskynder tiloptrapning af konflikten ved at inddrage Det 1.Riges køkken, så kan de stjålne toiletdøre vise sigfatale for Foreningen Hornuglen anno 1937.Som Klokker og repræsentant for Regen-sen, vil jeg forholde mig neutral i den verseren-de konflikt mellem på den ene side ForeningenHornuglen anno 1937 og på den anden sideForeningen Uglen og Det 1. Rige.Dog må jeg påpege, at konflikten bør ud-spille sig på et gentlemanplan, hvilket Forenin-gen Hornuglen anno 1937, set i lyset af fore-stående handling, klart har forbrudt sig imod.Der kan nemlig under ingen omstændighe-der være tvivl om, at handlingen foretaget afForeningen Hornuglen anno 1937, klart stridermod Geneve Konventionen om god krigsskik,



da visse basale behov for den menneskelige fy-siologi, nu ikke længere kan indfries for bebo-erne på Det l. RigeI henhold til ovennævnte konvention ogda Uglen ikke har deres hoved til stede, ram-mer jeres spøg forbi, og I skaffer jer blot flerefjender. Derfor må jeg må bede ForeningenHornuglen anno 1937, om øjeblikkeligt ogbetingelsesløst, at tilbagelevere de stjålne toi-letdøre. Så kan Itage kampen op med Uglen,når rette repræsentanter er vendt tilbage
Med venlig hilsenThomas Randsøe, KlokkerKollegium Regensen Store Kannikestræde 21169 København K
Valkendorfs Kollegium,d. 14. sep. 2009 kl. 14.05
Kære ThomasMange tak for dit svar. Jeg synes at du harmange velovervejede betragtninger, som jegi bund og grund er enig med dig. Jeg ved atForeningen Hornuglen ikke ønsker at bekrigehele Regensen, da dette vil blive en meget stormundfuld og kræve ressourcer, der ikke er til-gængelige i øjeblikket.Med hensyn til den evige krig, så må jeg med-give at den er fascinerende, men den har væretnoget ensidig de sidste par år. Mellem os to viljeg sige at Foreningen Uglen skal regne med atopleve betydelig mere modstand end tidligere ikraft af konstitutionen af Foreningen Hornuglenanno 1937.Jeg er helt enig i at de anvendte krigsme-toder strider mod det gængse regelsæt og at

konflikten nærmest antog guerillalignende ka-rakter. Derfor vil jeg i kraft af mit embede somInspector Collegii se til at dørene bliver leverettilbage i dag under fredelige omstændigheder.
Med venlig hilsenRasmus Eskild Jensen
Regensen, d. 4. sep. 2009 kl. 20.29
Kære RasmusJeg takker for forståelsen og beboerne på Detl. Rige takker for, at kunne bevare den ana-tomiske konstruktion med afløb, som gud nuengang har skabt dem.Angående Hornugleklokken/Ugleklokken,så er det nok bedst for den verserende konflikt,at den forbliver isoleret for resten af Regensenog således udelukkende bæres på Regensfor-eningen Uglens skuldre.På den måde kan resten af Regensentage afstand til problemet og forholde signeutrale til situationen. Dette er også en klarfordel for Foreningen Hornuglen af anno1937, som kan nøjes med at drøfte sagenmed ca. 12 Ugler, frem for en hel Regens.Vi har haft stor glæde af at invitere de andrekollegier til vores fester og jeg kunne forestillemig, at de nye Klokkere ville fortsætte dennelinje. Til festerne deltager RegensforeningenUglen og til tider også Hornugleklokken/Ugle-klokken. Således, vil der være gode mulighe-derfor, at I ved at deltage i festerne, kan stiftebedre bekendtskab med førnævnte.
VenligstThomas Randsøe



Men ak, for en valkendorfianer er vi alleregensianere. Ikke ugler, skrapianere ellergamlinge. Derfor begyndte de at skyde medspredehagl ud fra den tanke, at hvis de kunnelægge pres på andre foreninger, måske hapseet foreningsrelikvie, så kunne de få foreningentil at hapse Ugleklokken i bytte. Således lyk-kedes det dem at hapse Admiralitetets gyldnemessing-råber, et stolt relikvie fra SkoleskibetDanmark. Ultimatumet blev stillet: Vi kunnekun få råberen tilbage mod udlevering af Ugle-klokken.
Her gik de stakkels valkendorfianere overstregen. De vidste tydeligvis ikke, hvilke kræf-ter, de var oppe imod, Den følgende lørdag natmarcherede den afgåede klokker Randsøe, nuKontre-Admiral, mod Valkendorf med sin hæraf elite-indflyttersoldater. Og en halv time se-nere var de på vej ud ad Valkendorfs hoved-dør med et sværd, en forlader, et koskind,Valkendorfs dørmåtte, Stanley-busten og enChesterfieldsofa. ..
Nu stod vi så på Halvvejen med Stanley isportstasken og forladeren i min trenchcoat.Vi gik op i baren og bestilte fadøl. Seks af destore, tak. Valkendorfianerne var ved godt modmen måtte se sig slået. De gik med til en simpelbyttehandel. Vi forsøgte igen at forklare dem,at de måtte tage krigen op med Uglen selv. Deville ikke kunne få andre regensianere til at ud-levere den.Vi blev hængende til lidt ud på natten. Sågik vi på fælles rov på Elers. Over muren, nedgennem den åbne kælderdør. Men ak, enflittig studerende sad i Lectoriet og vogtede

over Hostrup. Vi blev smidt ud og gik fuldehjem i seng.Krigen fortsætter. Løsningen på konfliktener ingenlunde i sigte. Og det er det væsentlige.For krigen er målet, der skaber det liv, som bin-der de gamle kollegier sammen.
⁄Admiral Hjortkjær d.y.

Str/dens genstand: Klokken med påskn'ften Val-kendorfs Ko//egium



ale ved Regensens Lindefrokost 6J«,200g

Kære Regensianere, kære gæster, kære provst
og provstinde, kære portner og frue!
Maria årets lindetale

I Kafkas ufuldendte roman, Der Verscho//ene
- Den Bortkomne -, som hertil lands er bedre
kendt under Max Brods titel Amerika, optræder
en student, som hovedpersonen Karl Rossmann
en nat for øje på, mens studenten sidder og læ-
ser på nabolejlighedens balkon. Den 16-årige
Karl er blevet sendt til Amerika som straf for,
at han - nærmest under tvang - har gjort for-
ældrenes aldrende tjenestepige gravid, og efter
mange genvordigheder vandrer han nu på må
og få gennem et ekspressionistisk stiliseret Ame-
rika. Studenten sidder bøjet over sine bøger og
er tydeligt generet af Karls forsøg på kontakt.
For ikke at suite arbejder studenten som assi-
stent i et stormagasin om dagen og læser om
natten, hvoraf følgende ordskifte opstår: "Men
hvornår sover De? spurgte Karl og så forundret
på studenten. Ja sove, sagde studenten. Sove
kan jeg, når jeg er færdig med mit studium.
Indtil videre drikker jeg sort kaffe" Om end

Til en Lindefrokost hører en Lindeta/e.

studenten gør søvnløse studier med hjælp fra
sin sorte kaffe, forudser han, at det endnu vil
vare længe, før han kan fuldende sine studier.
Som størsteparten af de personer, Karl møder i
Amerika, synes studenten at være grebet af en
hektisk bevægelse, en frenetisk aktivitet.

Ligesom studenten i Kafkas Der Verscho//ene
befinder man sig som studerende i samme til-
stand af frenetisk aktivitet - et fænomen, som
også kan iagttages her på Regensen: Man kan
cirkle rundt om vores smukke lind med en tele-
fon ved øret i et intenst forsøg på at løse univer-
sitetets og resten af universets problemer. Man
kan beslaglægge Regensens bibliotek for at ar-
bejde i døgndrift på den vigtige opgave. Man
kan knokle løs i det karrierefremmende studie-
job. Man kan løse regnestykker og udfylde for-
mularer i månedsvis for at opnå den eftertragte-
de studieplads i staterne... At være studerende
er at opholde sig i en tilstand af forhåbning og
spænding, lyst til ændringer, til forandring, lyst
til viden og erkendelse - og at holde sig vågen
over bøgerne med sort kaffe.

Men der er også andre måder at være stude-
rende på - i særlig grad her på Gården - og en
af dem kan bedst beskrives med navnet Jensen.
Jensen, hvis navn rimer så rigt på Regensen, er
måske noget af det nærmeste, man kan komme
på et regensielt ikon. For adskillige Regensianere
synes sangen om Jensen at være nærmest uund-
værlig -ingen Regensfest uden Kaj Munks sang,
"Mit navn er kuns Jensen". Med en slagsangs
entusiasme kan sangen om Jensen afsynges såvel
over portvln som gravøl. Som et hemmeligt ko-
deord, en form for schibbo/eth, til et fællesskab.
Hvisk - eller snarere råb - navnet Jensen - og en
særlig regensiel duft breder sig...



Men hvem er så denne Jensen? Jensen kanbedst beskrives som et nulpunkt af særlige ken-detegn; et nulpunkt af identitetsmarkører, derkan anføres på et CV: han er "kuns" Jensen, oghan "tror nok”, at han er stud.mag. Han harglemt, hvilket fakultet han er indskrevet ved, oghvilket fag han egentlig læste. Den regensiellefortryllelse har ramt ham: Som en anden Per-sefone i Hades har Jensen spist af Regensenssaftige druer og ved ikke længere, hvem han er,eller hvor han kom fra. Jensen er verscho//en -han er kommet bort fra den faglige dyds smallesti og den sorte kaffe. Jensen har overgivet sigtil Regensen - uden forbehold.Som i alle ved, skildrer sangen Jensens levnedfra eksamensbordet over den regensielle død tilIegemets død. Undervejs møder Jensen udfor-dringer, men klarer alligevel tilværelsens skær,takket være sine Regens-bekendtskaber, som ind-tager indflydelsesrige poster i samfundet, - læger,borgmestre, præster, - og som hjælper ham udaf den ene knibe efter den anden. Om Jensenstalenter hører vi ikke meget- hvis man ser bort frahans imponerende talent for at drikke.Kombinationen af Jensens umådelige held oghans mangel på synlige kvalifikationer kan sigesat opfylde en hadefuld fantasi om studerende påvideregående uddannelser, som styrer visse politi-

ske partiers uddannelsespolitik: Som Jensen - re-lativt ufortjent -får for meget, får vi studerendefor meget. Megen uddannelsespolitik er prægetaf angsten for, at vi studerende nyder vores stu-dier for meget. Af denne grund sættes vi underdisciplinære foranstaltninger som stramningeraf aktivitetskrav, tidsbegrænsede specialekon-trakter, tidsbegrænsning af det antal år, man måbruge på både overbygning og grunduddannel-se. Ynkelige forslag om økonomiske gulerødderfor dem, der begynder at studere tidligt, som jo ipraksis bliver en måde at straffe alle dem, der ikkeønsker at haste fra institution til institution. Fortiden synes der kun at findes et rationale for atuddanne studerende, nemlig at skubbe dem udpå arbejdsmarkedet jo før, jo bedre. Det må ikkevære sjovt at være studerende, synes det at lydefra Christiansborg og omegn, for så kunne manjo fristes til at blive hængende over bøgerne. Attilegne sig viden skal, ifølge Christiansborg, hver-ken være fornøjelse eller fordybelse. Studerendesom os tvinges - kort sagt - til at skrue vores ifon/ejen frenetiske aktivitetsniveau op. På sammetid bliver indtagelsen af den tilladte viden reduce-ret til mundrette, slugelige bidder, således at enoverbygning ikke kommer til at vare længere endde tilladte to år. Og på universitet i almindelighedskulle man nødig finde på at beskæftige sig med



noget, som ikke førte direkte til en faktura, somsloganet lyder.Over for denne intellektuelle armod er dergode grunde til at insistere på at fordybe sig; atinsistere på, at erkendelse og tænkning er bedst,når den hverken er præfabrikeret eller rettet indefter erhvervslivets luner. Af denne grund er detvigtigt ikke altid at vælge Jensen til forbillede,for i hans ånd at "sjofle sin læsning" og "driveden med snak". Det er derfor nødvendigt at insi-stere på, at det at studere har en værdi i sig selv- en væsentlig værdi. Men dette skal dog ikkeforhindre os i såvel at nyde den sorte kaffe somde saftige druer: Og måske er det netop den al-liance mellem fordybelsen og fornøjelsen, somRegensen repræsenterer, der kan sætte hårdtmod hårdt over for den universitære pølsefabrik.Og det er netop fornøjelsen, vores Jensen

mümwml”mnnbüW »w-..._...

repræsenterer: Således bliver Jensen af sine
succesrige venner og bekendte husket for sin
evne til at beruse sig; og udover hans navnkun-
dige drikfældighed er hans væsentligste egen-skaber, at han - som | alle ved - ”sjofled sin
læsning og røg sin tobak, skød piger, beluxed
og drev den med snak”. Han bliver husket foralle de ting, der ikke kan skrives på et CV. Ogmåske har Jensen netop på dette punkt nogetat sige til travle og ambitiøse studerende. Må-ske er det derfor, at sangen om Jensen fest ef-ter fest istemmes af små hundrede mennesker- der med en tarvelig og blankslidt metafor kansiges at være blomsten af Danmarks ungdom.

Nogle af jer kender sikkert Herman Melvillesnovelle om Skriveren Bartleby, der handler omen ellers så flittig kopist på et juridisk kontor, derpludselig begynder svare alle opfordringer og



befalinger med ordene: "I would prefer not to”:"jeg vil foretrække at lade være". Med denneformel standser Bartleby ikke bare verifikationenaf dokumenter på det juridiske kontor, men tilslut også Wall Streets hastige cirkulation. Og må-ske kan Jensen - om så blot for et øjeblik -stand-se masseuniversitetets forhastede produktion.Måske kan Jensen tjene som den knap, der foret øjeblik kan sætte den universitære pølsefabriki stå. Jensen giver os et lille og uopbyggeligt håbom, at det at være studerende ikke kan reducerestil det at aflægge 60 ects pr. år. Jensens Regensudgør et fristed i forhold til et universitet, som erkommet til at handle alt for meget om "at gå adden højre vej til målet” - med Højholts ord. Jen-sen inkarnerer Regensen som den charmerendesten, der afsporede det ellers lidt for glatte løb:Jensen er med dig, når du er fuld på en tirs-dag. Han er med dig i den bog, du tog med nedi gården for at studere, men aldrig fik åbnet,fordi der var sladder at udveksle. Jensen er meddig, når du kigger ud af vinduet- næppe overmod Elers - og bliver så dødeligt forelsket, atbøgerne ikke længere lokker. Jensen er med dig,når du holder en emfatisk lang enetale ved Re-gensrådsmødet, mest for at demonstrere, at duhar boet har længe og ved, hvordan det plejerat være. Jensen er med dig, den dag du vågnerop med en klokke i hånden og ikke aner, hvorden er kommet fra. Jensen er med os om lidt iRundetårn, hvorfra det trods alt er for stærkt ogfor bekosteligt at kaste med toiletpapir. Jensener med dig, når du i morgen harfor mange tøm-mermænd til at læse optil din store eksamen ogistedet må læne dig tilbage på en af Regensgår-dens bænke og kigge op i den majblå himmel.l ønskes alle sammen en fabelagtig Lindefro-kostl Skål for Jensen, og skål for Regensen!



Hvem tænker på Damhuskroen sådan en aften?

ale ved Regensens Lindebal2762003

Glimrende gæster, akademisk acceptablealumner, radikalt rodfæstede regensianere!Lad mig indlede denne tale med at sigemange tak for invitationen - ikke bare fra Elinog mig, men også fra ngve og hans storesø-ster Aud. Aud som i aften for første gang del-tager i en af Regensens store fester.Jeg har længe vidst, hvordan, og det vil sigemed hvilket, digt jeg ville slutte talen, men detvar først nu i går, at jeg fandt en passende vejfra indledning til slutning. Der skete nemligdet, at Repræsentanternes Hus med snævertflertal vedtog en klimalov, der kan vise sig skel-sættende, og som, hvis den også bliver vedta-get af Senatet, giver god grund til at håbe, atFN's klimakonference heri København til efter-

året kan blive andet og mere end pindemad-der, parade og pjat.Sådan en nyhed berettiger, at jeg læser etgrønt digt. Men først skal I have en lille historie,et sagn, der går blandt østeuropæiske jøder.I en lille by, der lå ved en oase på en ufrugt-bar slette, fandtes mange lærde. Bønderne iden lille by brød sig ikke om alle disse lærde,for de var ikke til ret megen nytte. Og bøn-derne kunne ellers godt trænge til lidt hjælp,for der skulle arbejdes hårdt med den magrejord, før den gav noget fra sig.Men en dag meldte en af de lærde sig hosbønderne med en opfindelse, der var faldetham ind, idet han studerede de hellige skrifter.Han bad bønderne skaffe sig en klump ler fra



kildevældet midt i oasen. Da han fik leret, satte
han sig til at modellere en lille menneskefigur
af det. Da den var færdig, ridsede han forsig-
tigt nogle hebraiske tegn i panden på den. Også pustede han den i munden. Så satte han den
fra sig. Og se, den begyndte at bevæge sig!Det viste sig, at den lystrede hans mindste
kommando. Han sagde, at den hed Golem. Oghan tilbød bønderne opskriften på at lave en
Golem -imod at han selv fik penge nok til at
forlade byen. Bønderne indså straks, hvad Go-
lem kunne bruges til, og slog begejstrede til.Men den lærde formanede dem meget
strengt, inden han rejste: - Golem, sagde han,vokser en lille smule hver dag. Det betyder, ati godt kan sætte ham til mere og mere mark-
arbejde, jo ældre han bliver. Men han må ikkeblive højere, end i selv er. I skal kunne nå hans
pande hele tiden. Og når han er lige så høj som
jer selv, skal i viske de hebraiske bogstaver afpanden på ham. Så er han igen kun en klat
ler. Hvis | ikke gør det, mister I kontrollen med
ham. Bønderne nikkede, og den lærde sagdehej og rejste sin vej.Nu blomstrede byen hurtigt op og blev den
største og rigeste på hele sletten. Ingen i na-bobyerne fattede, hvordan de førhen så dovne
bønder kunne producere så meget, som dekunne. For de andre kendte jo ikke hemmelig-heden med Golem.

Der blev flere og flere Golem. For der ud-brød naturligvis en konkurrence mellem bøn-derne om, hvem der var den rigeste. Og det
gjaldt om at have mange Golem til at arbejdefor sig, hvis man ville være rig.En dag gik det selvfølgelig galt. Den mest grå-dige bonde tænkte en morgen, at han da sikkert

ikke behøvede at viske den ældste Golems pande
ren i dag. Hvis bare han stod op på en stol, kunnehan garanteret nå den i morgen også.

Men det kunne han ikke. Og den store,
stærke Golem beskyttede de mindre Golemerspandemærke. Til sidst var de alle sammen for
store for menneskene. Og de lagde hele byen
øde. Da de havde gjort det, viskede de hinan-
dens pander rene og blev til ler, der lagde sig
over den døde by. |ngen ved i dag, hvor den lå.

Den historie kan forstås på flere måder oger blevet udlagt forskelligt, men stort set påto faconer. For det første som en advarende
beretning om mennesket og maskinen, om
robotterne der tager magten. I den fortolk-
ning udgør sagnet science fiction-litteraturensgrundfortælling. Men for det andet kan histo-
rien udlægges som en forklædt, forskudt be-retning om Guds skabelse af mennesket. For
som den tjekkiske og jødiske forfatter GustavMeyrink klogt gør opmærksom på, så er detikke så enkelt at se forskel på en Golem-dukke
og et menneskelegeme. Måske er det sådan, atvi alle sammen rummer en slags Golem. Før vibegynder at skælde ud på maskinerne og kaldecomputerne for Golem, bør vi muligvis kigge
på os selv og spørge, om ikke hver enkelt af os
er både et menneske og en Golem. Forstået påden måde handler sagnet om forholdet mellem
hjertet og hjernen, mellem menneskets sjæl og
vores kolde teknisk-rationelle side - et forhold,
der aldrig må tippe over til fordel for forstan-
den og teknikken. Tværtimod, de opbyggende
og opretholdende kræfter bør jo hele tiden
overgå og styre evnerne til at beherske og de-struere. Bliver angrebsmidlerne stærkere endforsvarsmidlerne, går det gruelig galt.



Læg for resten mærke til en vigtig ting.
Nemlig at Golem-myten som så mange andre
menneskelige grundfortællinger indeholder etforbud. Syndefaldsmyten handler om et forbud
mod at spise af Kundskabens Træ. Ikaros-myten
handler om, at mennesker ikke skal komme for
tæt på Solen. Sagnet om Don Juan belærer os
om, at vi ikke må gøre andre til instrumenterfor vores eget begær. Faust-historien beretter,at sælger man sin menneskesjæl til Fanden el-ler Mefistofeles for at vinde trolddomskraft ogintellektuel indsigt, ender man i Helvede, fordi
menneskets iboende tørst efter kundskab altidskal kende sin grænse

Provsten holder ta/e til Lindeba//et

Her kunne jeg blive meget lokal og minde
om, at der også findes forbud på Regensen.
Når der bliver sat lås på et tagvindue, er det
ikke meningen, at man skal bryde den op og
kravle op på taget og drikke øl og efterlade då-
ser og flasker, der falder ned til naboerne. Og
når der bliver opstillet et stillads, fordi Augu-
stinus-fonden har skænket lidt over en million
til istandsættelse af Kirkefløjens tag, så lyder
reglen, at gården er for regensianerne, stillad-
set er for håndværkerne, taget er for duerne,
og at Regensens morgenstjerne simpelt hen er
urørlig. Jeg kunne fortsætte i samme spor og
vedblive at være lokal, men jeg vil hellere væreglobal og glad og grøn.

i anledning af udsigten til nye klimalove for
USA indbyderjeg hermed til kappestrid om de
bedste ideer til Grøn Regens, initiativer til ned-
bringelse af energiforbruget og el-forbruget ogøgning af genbrug og recirkulation. Bedøm-melseskomiteen vil bestå af Finn og under-tegnede. Hvis arkitekten skulle være med, ville
hans honorar sluge lige så meget som prisen.
Fristen vil være 15. september, og førstepræ-
mien, som jeg selv betaler, vil være på 1.000kr. med en andenpræmie på 500 kr. Jeg håber,
at I vil tænke jer om og i øvrigt passe rigtig
godt på Regensen, herunder ikke mindst det
nye festkøkken og den nye fægtestue underKasernefløjen.Og så vil jeg i øvrige gerne læse et lille grønt
digt, og byde sommeren velkommen og sige
goddag til håbet.Digtet er fra bogen Grønne Digte, OleSarvigs debut fra 1943, midt under besættel-
sen. Og hvem var så Ole Sarvig? Jo, han var
født 1921 og først og fremmest lyriker, og en



fremragende lyriker, og havde en meget dybklangfuld stemme, som Berlingskes lens Ki-strup mindede os om en aften på Gyldendal,hvor der skulle drøftes litteraturkritik, og hvorKistrup parodierede Poul Borum og sagde:"Æh, bæh, buh, det er sjov at være lille. /Æh,bæh, buh, man kan tidsnok blive stor. /Vi legeridet hvide sand og bygger fine slotte. /Og hvisde store driller os, så kalder vi på l\⁄|or." Omdenne stemmeføring sagde Kistrup, at PoulBorum havde lært den af Ole Sarvig, som eftersigende havde den fra Gudfader selv.Sarvig digtede da også salmer i sine modneår, men kort tid efter begik han selvmord ved atkaste sig ud fra et vindue, efter først omhygge-ligt at have stillet potteplanterne ned på gulvet.Jeg mødte ham til et litterært seminar i1978 på Hindsgavl Slot på Fyn, hvor jeg komtil at sidde ved siden af ham til den afsluttendefestmiddag. Grøn som jeg var, anede jeg ikke,hvad jeg skulle snakke med ham om, men fikså den idé at spørge, hvorfor han i grundenaldrig havde skrevet noveller.Så drejede han langsomt, uendelig lang-somt, sin tyrenakke og sagde: "For at skrive ennovelle må man besidde en, på forhånd for-met, menneske- og Iivsopfattelse, i forhold tilhvilken noget udefra kommende, et fremme-delement, kan afprøves og undersøges, hvori-mod man, når man skriver en roman, er henvisttil at lede og søge sig frem for på et tidspunktmåske at nå frem til en sammenhængende an-skuelse.” Derpå drejede han atter hovedet ogsænkede det over sit vinglas. Og jeg ved, atjegciterer ham korrekt, for jeg skyndte mig underpåskud af at skulle tisse, op på mit værelse ogskrev ordret ned, hvad han havde sagt.

Linden bærer pærer under Lindeba//et

Jeg vil, idetjeg ønskerjer alle engod fest og en dejlig sommer; ladeOle Sarvig få det sidste ord:
Nu er vi nær,sikkert i læ bagved sommerens skær.Aabnede gem.Mange smaa bøjede nakker brød frem,Nu er her sang,stemmer og lys som der var det engang.Skyggernes netleger iso/en, hvor græsset staar tæt.Nu kan du gaaud til de b/aanende vande, du saa.Langeligt syn,farende vind over Sjælland og Fyn.Brusende vand,talende stemmer i krans om mit land.Sommer, min ven,elskede, nu er du kommet igen!



ommerudflugt til Davids Samling

Regensianersamfundets sommerudflugt giklørdag den 34 oktober 2009 til Davids Samling iKronprinsessegade 30 ved Kongens Have. Fraklokken 13:30 viste tidligere regensianer MetteKorsholm sammen med en kollega rundt i denfornemme samling. Men forinden stod den påfrokost på Restaurant Amalie i Amaliegade 11 sydfor Amalienborg To store oplevelser på én dag!

5A.Forventningsfulde medlemmer af Regenslanersam-fundet venter på et par flade

Sådan byder et skilt velkommen til Davids Sam/mg Mette Korsholm fortæller om samlingens historie



Kampen spillts pu
Studio Communâäe'ülka. RosenborgEksercerplads)

Fred d. 28. august 2009, klokken 17:00
Der ri] 'Å-flcrfulgende nu' 'vvnbsmrier og mind-:gt i chcnsens gm'll. In'is vejret tillader.

l,l

Der var lagt op til gi-ganternes møde, dade afdøde i slutnin-gen af august tørnedesammen med de le-vende ti/ fodbolddystforan Rosenborg. Nåja. Selve kampen varret beset ikke værd atskrive hjem om. Menmarkedsføringen.Som det fremgår afden mest læsevær-dige plakat fik regen-sianerne stor hjælpaf det argentinskekvinde/andsho/d. Somtak kunne vi måskeinvitere midtbanenmed til næste gene-ralforsam/ing i Re-gensianersamfundet?Redaktøren af detteblad stemmer for!



Regensianersamfundet er en forening af tidli-gere regensianere, såkaldt døde regensianere.De tre første år efter at man er flyttet fraRegensen er man gratis medlem. Eneste for-udsætning for dette tilbud er, at man sendersin nye adresse til samfundets formand, Ca-milla Sløk.
Mange spændende aktiviteter!Som medlem af regensianersamfundet bliverman grundigt forkælet: Der er et spændendeblad (du sidder med det i hånden). Man bliverinviteret med til den årlige generalforsamlingmed tilhørende fest på Regensen. Og her fårman endnu et blad (produceret af de nulevenderegensianere) og en håndfuld udsøgte numrefra Regensrevyen.
Endelig er der den årlige sommerudflugt, somhvert år bibringer regensianersamfundetsmedlemmer store oplevelser.
Prisen er ikke værd at tale om, 150 kr. om året

Send en e-mail til Camilla Sløk på camsloek@yahoo.dk, hvis du endnu ikke er medlem!

Formand og webmaster:Camilla Sløk camsloek@yahoo.dk
Kasserer:Niels Willumsen 0 nwillumsen@aki,ku.dk
Redaktør:Thomas Rørsig - roersig@privat.dk

Mette Korsholm: mettekor@tisca|i.dk
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