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Hvis vi

ligesom i H.C.Andersens "Lykkens Kalosker" - trådte

ind i Store Kannikestræde, om ikke som justitsråden på kong Hans'
tid,men et lille hundredår senere, og vandrede gaden igennem fra
hjørnet af St.Kannikestræde og pladsen ved Frue kirke, ville vi på
venstre hånd først passere tre anselige gårde,dvs. velopbyggede
huse af mur og bindingsværk,med mure langs gaden,portbygninger og
udbygninger såsom stalde,bryggers etc.,bag hvilke vi ville kunne
skimte omridsene af store træer. Hvis vi på denne vandring nåede
frem omtrent til hvor nu Borchs kollegium er,ville vi kunne se op
ad et smalt,otte alen bredt stræde,der forbandt St.Kannikestræde
med den med denne parallele Skidenstræde (nu:Krystalgade).Langs
dette strædes højre side ville vi dernæst finde en ny statelig bolig
tilhørende slægten Friis - omtrent hvor nu Admiral Gjeddes gård er.
Fortsættende op ad St.Kannikestræde og stadig på venstre hånd finder
vi boliger,hvor lærde mænd residerede, og nået helt hen til Købmagergade ville vi også dér finde en aristokratisk bolig: her residerede
nemlig Universitetets første vioekansler,kanniken dr.Peder Albretsen,
som en tidlang hos sig havde boende Danmarks første bogtrykker,Gottfred van Ghemen; de boede på den østlige del af den senere Regensgrund,og det er sandsynligt at de første bøger,som tryktes her i landet,er blevet til på det sted hvor den nuværende kirkefløj af Regensen
ligger 1

X
Siden Kommunitetets stiftelse 1569 havde der været planer om at
indrette en bolig for de 100 studenter,som fik deres daglige kost på
Kommunitetet,"på klostret" som det dengang kaldtes (fordi bespisningen i den første tid foregik i Helliggejst-klostret). I 1618 var chancen der og blev udnyttet.I nævnte år døde fru Mette Hardenberg,enke
efter kongens kansler Chr.Friis til Borreby (død 1616). Den daværende
universitetskansler,der også hed Chr.Friis,men med tilnavnet Kragerup
efter sit gods' navn,købte i august 1618 Chr.Friis til Borreby's store

10

I lav
i.
Er.«
i 4

(3.i'
3'01'01

Kort fra R.Mejborg,Borgerlige Huse,188l. De i teksten
med al-a5 betegnede grunde ses begyndende i det lyse
efter det med stort C betegnede areal.
felt
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grund i St.Kannikestræde til Universitetet.Købesummen måtte tildels
lånesz" 16.august lånte jeg de højlærde (dvs.Universitetet) i København 9000 rdl.",siges det under denne dato i Christian IV's dagbog.
Skødet er dateret lo.aug.l618,underskrevet af arvingen til boet efter
Mette Hardenberg,Axe1 Rosenkrans til Glimminge. Kongen fik sine penge
igen et år senere2
Her melder sig nu to spørgsmål: for det første,hv0r stor var den
grund,Universitetet købte? Og dernæst:hvilke bygninger stod der på
grunden?
Som ovenfor nævnt,ejede slægten Friis allerede i midten af 1500tallet en grund i St.Kannikestræde,nemlig den der på kortet(fig.1) er
betegnet med signaturen a 2 og som strakte sig fra Skidenstræde til
St.Kannikestræde, og adskilt fra den senere Borch's kollegiums grund
ved det føromtalte lille otte al.brede stræde(på fig.1 kaldet al ).
I 1567 købte Friis-slægten dette stræde,som lagdes til grunden,man
iforvejen havde, og senere udvidede slægten grundbesiddelsen mod øst
med hele tre grunde(på fig.1 betegnet med: a 5- a5 ).Med andre ord:
hele området fra Borch's kollegium nuværende grænse mod øst og helt
hen til Købmagergade. Dette er hvad Universitetet afkøber boet i 1618.
Hvad stod der på grunden? Her må det straks siges,at fremstillingen i C.E.F.Reinhardt's store værk om Regensen er fejlagtig,når
det heri siges at Regensen byggedes ved en ombygning af kansler
Friis'gård 5.Denne lå nemlig ikke hvor nu Regensen ligger,men på den
vestligste del af den ovenomtalte grund 4. Kanslergården lå dels på
førnævnte,nedlagte lille stræde,dels på den oprindeligste del af
Friis-Slægtens grund samt på ca.halvdelen af den øst herfor tilstødende grund, med andre ord: på området fra og med Admiral Gjeddes
gård,nuvær.nr.1o, plus de to huse øst herfor,nuvær.nr.8-6 (dvs. på
al - ag - og det ca.ha1ve a5 på fig.1).
Efter købet i 1618 indrettedes kansler Friis' stuehus til professorbolig,og ved siden heraf opførtes i årene efter 1618 en professorbolig mere,nærmere betegnet på den grund,som langt senere
skulle rumme Trinitatis sogns præstegård,m.a.o.det nuvær.nr.4 (på
fig.1 betegnet ved den anden halvdel af a5) 5.Det er denne grund,
som ved ombygningen i 1906-08 erhverves og lægges til Regensen og
bebygges med 7.-9.gang.
På den østligste del af den forhen Friis'ske grund lå i 1618
efter samstemmende oplysninger hos Holberg,Erik P0ntoppidan,Ni0.

Fra J.L.Wolff,Diarium,Kbh.1648,side 616
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Fra Th.Bang,Phosphorus Hafniensis,1657.
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Jonge og senere R.Nyerup dels en stald,dels et bryggers og andre
udhuse,altså oprindeligt udbygninger til kansler Friis's gård længere oppe i St.Kannikestræde 6.
Når denne stald i nogle kilder benævnes en "kongelig stald",er
[dette nok en misforståelse,0pstået ved at der på Frederik III's tid
lå en kgl.avlsgård med tilhørende stald oppe nær Trinitatis kirke,
ved Landemærket.Men denne har intet med den stald at gøre,som lå på
kanslerens grund og om hvis nedbrydning kilderne taler i forbindelse
med omtalen af bygningen af Regensen. Resterne af denne stald og føromtalte bryggers er de murmasser,der endnu findes mellem regensporten
og hjørnet af Købmagergade. Regensen byggedes af materialer fra de
nævnte udbygninger samt af mursten,som hentedes fra Svendborg og Ærø7.
Byggearbejdet ved Regensen fik rådmand og byfoged i København,
Laurids Eskilssøn i entreprise.0g gik arbejdet end langsommere end
ventet,kunne de første studenter dog flytte ind sommeren 1625

8.

Dette årstal pryder derfor den latinske indvielsestavle,som endnu
sidder på gavlen af St.Kannikestræde-fløjen ud mod Købmagergade 9.
Et egentligt billede af den ældste Regens har vi ikke, kun antydninger på billeder,hvor Rundetårn er hovedmotiv.Ældste fremstilling er fra 1648(i J.L.Wolff's Diarium) og er formentlig forlæg for
det mere kendte,fra Th.Bang,Phosphorus Hafniensis,1657(henholdsvis
fig.2 og 5).Interessant er her,at de nævnte fremstillinger,der begge
har officiel karakter,bekræftes af en,omend lidt senere tegning fra
privat,tilmed udenlandsk hånd 10.

Af de nævnte billeder kan vi fastslå,vedrørende Regensens ydre:
St.Kannikestræde-

og Skidenstrædefløjene har haft svungne gavle i

nederlandsk renaissance, og begge med vindfløj.I hjørnet tilvenstre
for Rundetårn ses spiret af et tårn med vindfløj;her hang klokken til
Regenskirken 11.Tilhøjre for Rundetårn ses det øverste af en kamtakket
gavl. Af samtidige kilder véd man,at der i gården var et haveanlæg med
græs og store lindetræer; Om kirkefløjen,som forbandt de to ovennævnte
længer vides,at den var i eet stokværk,hvorimod de to andre var i to,
og at der ikke var værelser i denne fløj 12. Det lange tag,som på
fig.2-5 ses parallelt med Købmagergade,er næppe en fjerde længe til
Regensen,men taget af den føromtalte,nærmest Regensen beliggende professorbolig 15. - Om Kirkefløjen henvises læseren til forf.s artikel
i "Regensen",okt.l967,s.5-9. - Karakteristisk for den ældste Regens'
ydre her de jernstænger været,som fandtes foran vinduerne ud mod gad-

15
-en,som dengang almindeligt på offentlige bygninger 14.At ruderne
tiltrods herfor ikke var totalsikrede,fremgår af en beretning i
provst S.Bircherod's dagbog 8.marts 1696 om en bataille mellem
studenter og lakajer.Her siges bl.a.,at "studiosi brød stenene op
af gulvene i regenskamrene til defension og brugte udenfor på gaden
adskillige gevær i deres furie,lakajerne iligemåde imod dennem.Alle
regensvinduerne bleve indslagne og mange brudne pander på begge sider
bekomne" 15. Intet under,at det siden 26.maj 1641 fra Universitetets
side havde været besluttet,at "hver i Regentsen skal holde sine egne
Vindver vedmagt i sine Kamre,og Provsten ikke allene have Inspection
dermed,men også svare til,hvis Brøstfældighed på Vindverne herefter
kan findes" 16.
Citatet fra Bircherod siger os lidt om værelsernes udstyr:
stengulve! Koldt var det,og især må studenterne have frosset de
første 4-5 år efter l625,for først i 1626 bestilles der jernkakkelovne i Norge og disse opsættes så sent som i 1628

17.

Om regensværelsernes udstyr i den ældste bygning er oplysningerne sparsommezman boede to og to i to sammenhørende rum(kontubernalsystemet),af hvilke det inderste var læseværelse,det yderste soveværelsegsidstnævnte var udstyret med en dobbelt himmelseng,
mens læseværelset som fast inventar havde kakkelovn,et bord og en
kistebænk(madskab!). Væggene var kalkede,loftet umalede bjælker,og
ruderne blyindfattede18.Med tiden opkom den skik at veldædige borgere skænkede legater eller gaver til bestemte værelser.Vi hører således at enkelte værelser kunne have "en ryslæders stol", en jernlysestage, sengeklæder m.m.19.At ting også kunne forsvinde fra værelserne,fremgår af en konsiStoriebeslutning fra 1627,ifø1ge hvilken ingen
kunne få testimonium før vedkommende alumne havde fået seddel på,at
alt udstyr var på plads2o.
De to boligfløje var også i den ældste Regens inddelt i seks
inspectioner eller gange, fire i St.Kannikestræde-fløjen, to i Skidenstræde-fløjen,så1edes som det ses af et grundrids,indk1æbet i den såkaldte "Regensens Gaveprotokol"(se fig.4). Præpositus(provsten) boede den første tid hvor det kunne falde sig,senere fik han fast b0pæ1
på l.gangs øverste etage 21. De seks inspectOrer,som valgtes ud af de
ti decaners midte,som forestod spisningen "på klostret",

har næppe

før 1777 haft bolig på Regensen;men ved universitetsfundatsen af 1777
sloges kommunitetsdekan- og regensinspektorstillingerne sammen,og
inspectorerne får nu anvist bolig(et dobbeltværelse) på hver af de
seks gange på Regensen, et forhold,der iflg.R.Nyerup
begyndelsen af det l9.århundrede22.
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Svenskekrigenes hærgen ramte også Regensen økonomisk.Bygningerne siges i en samtidig kilde at"være så brøstfældige på vindver
og kakkelovne,at studiosi ey kan være derudi"25.At tilstandene kun
langsomt bedredes,ses af en begivenhed så sent som 1691; det havde
længe været skik,at kommunitetsalumnerne hver helligtrekongersaften
efter måltidet fik et krus godt gammelø1,hvori man drak stifterens
skål.Men da tidens armod trykkede,mente kommunitetsbestyrelsen at
måtte sløjfe denne skik - hvorover-regensprovsten,Søren Sørensen
G1ud,b1ev så krænket at han kort tid efter nedlagde sit embede!24
Da byen i 1711 ramtes af pest,og det eksisterende ligbærerlaug vægrede sig ved at fungere,trådte nogle af Regensens studenter efter opfordring hjælpende til - hidtil havde studenter kun måttet være ligbærere for "litterære personer" og da kun med rektors
tilladelse.Som belønning gav Kongen regensianerne

privilegium på

dette hverv i 1714.Den student,som skulle administrere privilegiet
og som fik titlen "studenternes formand",fik senere fast bopæl på
Regensen.2
Ved firetiden om eftermiddagen d.21.oktober 1728 nåede
flammehavet fra Københavns brand Regensen.Som beskrevet af en
samtidig blev "af Regensen imidlertid kirken stående uskadt,thi
studenterne rev taget af den og de fire kammere nærmest ved porten
på højre side"26.Med andre ord:St.Kannikestræde-fløjen fra porten
og hen mod Borch's kollegium,og Krystalgade-fløjen ødelagdes. Rest'en,dvs.5.-4.gang,og kirkefløjen var nogenlunde uskadt og kunne efter
lettere reparation tages i brug igen.Krystalgade-fløjen måtte genopbygges fra grunden,og stod færdig i 1751, og bærer derfor Frederik
IV's navnetræk og årstallet 1750 i sandsten på gavlen mod Købmagergade. Bygningen blev lidt større end den nedbrændte fra før 1728- 27
Så gik byggeriet istå i ti år,og først 1745 påbegyndtes genopbygningen af 5.-6.gang,som stod færdige året efter.Sandstenen over porten
bærer Christian VI's initialer samt årstallet 1745.28 Denne nyopførelse fik tre etager,modsat 5.-4.gang fra før l728,som kun havde to.
Først i 1777-78 fik 5.-4.gang påsat deres nuværende 5.etage (denne
fløj Så derfor indtil da ud som vist på fig.5). Kirkefløjen renoveredes 1748.

Hermed er vi nået frem til det udsêende,Regensen udvendigt har
idag - i store træk - og bortset fra den i vort årh.ti1byggede nye
,70-80-90 gang.
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Men hvad værelsernes indretning og anvendelse angår,gør der
sig derimod stor forskel gældende mellem 1750'ernes og 1740'ernes nyopførte Regens og den bygning,vi kender idag. I denne forbindelse må
vi kaste et blik på de faste embedsmænd,som altid har hørt til på
Regensen.
Ovenfor nævntes,at i den gamle Regens fra før 1728 boede'
provsten øverst på l.gang.Dette ændres med genopbygningen efter branden 1728 af 5.-6.gang; provsten fik nu

efter 1744 - bolig på 5.gang.

Lederen af ligbærerfunktionen,"studenternes formand",får to rum,både
mod gade og gård,tilhøjre i porten(set fra gården),"1igbærerrummet"
kaldet;den smukke gadedør tilvenstre for porten er den oprindelige
indgang til denne bolig.29
En portner har Regensen altid haft; i 1655 skildres hans hverv
sådan:"Jacob Portner blev indkaldet for Consistorium,og sagt ham hvad
hans Bestilling skal være,nem1ig a)at.gøre rent i Gaarden og paa Gaden
og i forstuerne, b) ikke at lade noget Quindfolk Indgang udi Regentsen, o) holde Drengene ude af Regentsen".50 Ved fundatsen 1777 hedder
det om portneren eller underbetjenten,som han nu benævnes,at han b1.a.
skal sørge for at "alle alumnorum senge redes dagliggto gange om
ugen,nem1ig onsdag og 1øverdag,fejes og rengøres alle kamre;ligeså
bør trapper og trappegangene,ti11igemed locumerne,hver løverdag
rengøres;hvorti1 det fornødne sand leveres af Oeconomo på Communitetets regning. Til påske og Michaelis-Dag toes trægulvene i alle
kamrene".51

I 1781 får portneren bolig på Store kirkegang(den nu-

værende opgang til Salens hovedtrappe),nr.5-4. Her fik han lov at
åbne et udsalg af kaffe,the,brød,men ikke af øl etc. Spil var også
forbudt i den lille regenskro,som nu i den følgende tid opstod i
portnerens bolig i Store kirkegang.52 - I 1784 fik Regensen en såkaldt dagvægter til at holde opsyn med ind- og udgående færdsel i
porten,hvorfor han fik stade i kælderen under ligbærerrummet. 1806
får han navneforandring til portner,og får sin plads udvidet i det
omtalte kælderrum; tillige får han pligt til at vække regensianerne
om morgnen, lægge ild i kakkelovnene og til at levere kogt vand fra
k1.4 morgen.55
Regenskroen hos underbetjenten kom i tidens løb til at volde
megen ståhej i forholdet mellem provst og regensianere,og blev tilsidst lukket 1847,0g samtidig.s1åes underbetjentstillingen og dagvægter eller portner-embedet sammen,og stillingens indehaver fik nu
bolig på den nuværende portnerbolig,tilvenstre i porten(set fra gården);herved nedlagdes to alumneværelser(4.gang nr.5-4),54

Den tidli-

21

Regensianer på sit værelse i 1840'erne.
Fra regensstikket 1843.

Viceprovst,justitsråd S.Skouboe
foran indgangen til sin bolig.
Regensarkivet.

Regenskarl Fr.Holm. 1919.
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-gere underbetjentbolig på Store kirkegang,hvor regenskroen havde
været,blev vice-provstebolig i 1848; førhen, fra 1851, havde viceprovsten haft bolig på 2.gang nr.6. 55 Viceprovsten beholdt sin bolig
på Store kirkegang nr.5-4 indtil ombygningen i 1906-08,da den nuværende lejlighed indrettes til viceprovsten.

Inden vi forlader det l8.årh.,skal nævnes at i 1792 fik
regensianerne af det teologiske fakultet(som da bestyrede kommunitet og Regens) lov til at fremkomme med ønsker om ændringer af forskellige forhold på Regensen. Blandt de ting,regensianerne opnåede,
var at der ansattes 10 faste regenskarle,hvis hverv skulle være at
yde studenterne forskellige tjenester,såsom byærinder,skopudsning,
Opvask etc. Disse karle forblev et fast træk i Regensens dagligdag
indtil l95o,da kakkelovnene forsvandt og dermed brændebæringen,en
del af karlenes pligter.56

Endvidere fik man i 1792 afskaffet de

jernstænger,som fandtes på bygningernes gadevinduer.57

Hostrup taler som bekendt om "sønner af den røde Gaard",og
man tænker herved på de røde mursten.Men regensbygningernes mure var
på Hostrups tid endnulmmere end idag. Både ved regensjubilæet 1825
og endnu i 1842 blev murene kalket med rødt og fik fugerne trukket
op med hvide linjer.Dette er baggrunden for skildringen i Carl
Ploug's regensvise,der indledes sådan:
Hvo kender ej den gamle Gaard
ved Rundetaarnets Side,
som strunk i rød Mundering staar,
besat med Snore hvide?
I 1850'erne forbedredes værelserne:der opsattes gipsloft i
stedet for nøgne trælofter,og alt træværk blev malet op. I gården
plantedes lindetræer langs med genboen,Trinitatis præstegård. En
tilsvarende række linde var allerede blevet plantet i 1805 langs
kirkefløjen som supplement til provst A.C.Hviid's lind fra 1785.59

En stor forbedring skete af værelser og gange i 1840'erne:
da opsattes de nuværende paneler samt skodderne,1igesom de nuværende
døre med de pyntelige messingdørgreb kom; ligeledes de grønne ydre
gangdøre til hver af de seks gange ud til gården.Trapperummene på
1.0g 2.gang udvidedes

hidtil havde man ved indflytning måttet hej-
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Regenskarlenes hus;bagved ses bag?
siden af Trinitatis præstegård.

Hjørnet af l.vang(før 1906) og Trekroner, i baggrunden Krystalgadehuse.
Billedet skal ses som supplement til
fig.9 ovenfor.

Fra det gamle Trekroner.
Regensarkivet.
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-se møblerne ind gennem vinduerne.Samtidig forsvandt de sidste stengulve. Den siden 1851 eksisterende,såkaldte "Læseindretning",dvs.
biblioteket,der oprindelig havde til huse på 2.gang nr.4 (nuværende
nr.5),flyttedes til Store kirkegang.

Omtrent samtidig,l846,byggedes et lille tegldækket hus til
opholdsrum for regenskarlene (se fig.9).40 Ved siden heraf indrettedes senere (1871) et badehus for regensianerne - kolde douoher var
efter den daværende regenslæges mening det bedste råd mod den form
for nervøsitet,som regensianerne

mentes at lide af! 41

Den største ændring af Regensens bygninger siden genopførelsen efter branden i 1728 var den store ombygning 0g modernisering,
som under Martin Borch's ledelse fandt sted i årene 1906-08. Både
selve arbejdet og de forhandlinger,som gik forud,er udførligt omtalt
i regensprovst Knud Fabricius' bog "Regensen gennem hundrede Aar".42
Her skal blot de vigtigste ting nævnes: af trafikale årsager blev
façaden mod Købmagergade gennembrudt af den nuværende buegang,hvorved samtlige værelser på Store og Lille kirkegang forsvandt; af Store
kirkegang er nu kun de nuværende biblioteks- og regensarkivrum tilbage. Den hidtidige genbogrund,Trinitatis præstegård,købtes for dér
at skaffe plads til 7.-9.gang; de derværende nye værelser muliggjorde
at afskaffe det gamle kontubernalsystem på l.-6.gang. Der indrettedes endvidere køkkener på de gamle gange; herved forsvandt naturligvis en del alumneværelser. Sidstnævnte forhold bevirkede at værelsesnummereringen ændredes,hvilket ofte gør det vanskeligt at forestille sig den oprindelige nummerering,s0m må kendes når man vil
forklare hvor fortidens berømte regensianere boede.45 - Ombygningen
1906-08 betød endvidere at den nuværende store sal fremstod som eet
rum - havde siden 1861 været delt i et større og mindre rum,henh01dsvist anvendt til læsestue og til bibliotek.En musikstue indrettedes
ved inddragelse af to alumneværelser på 2.gangs l.etage(svarer til
halvdelen af den nuværende lille sal).

Ved den restaurering som i 1959-61 foretoges af Regensen,
skete blot en modernisering af de rammer5som skabtes i 1906-08: der
indlagdes varmt vand på samtlige værelser,køkken- og toiletforhold
forbedredes, døre,paneler,skodder etc.maledes,1iges0m regensarkivet
endelig fik en hensigtsmæssig indretning - altsammen tiltrængte for-
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Regensens façade set fra
Købmagergade,før buegangen . Regensarkivet.

Regensen set fra Store Kannikestræde før ombygningen i
1906-08.Den solbelyste bygning med trekantet front er
den gamle Trinitatis præstegård,som ved ombygningen gav
plads for 7.-8.gang.Regensarkivet.
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Salen i kirkefløjen efter
ombygningen 1906-08.Ældre
foto (Bowlerhattenl).
Regensarkivet.

Regensgården efter ombygningen 1906-08,med Regenslinden fra 1785 samt træerne foran kirkefløjen fra
1805. Foto fra 1920'erne.
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St.Kannikestr.nr.4. Gårdinterieur fra
Trinitatis gl.Præstegård,nedrevet 1906ive plads for Regensens nye
1908 for at
7.-9.gang). I baggrunden ses
fjerde fløj
huse i Krystalgade; i forgrunden tilvenstre
ses lidt af baghuset til nr.6,der sammen
med 7.gangs bagside udgør den nuværende
gårdskakt "Bjørnegrotten"). Foto,privateje.
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bedringer.0gså ved denne lejlighed betød moderniseringen tab af
alumneværelser.Det kan om denne som vel om tidligere ombygninger
og moderniseringer af Regensen siges,at der var forhold,som ikke
burde have været ændret,ligesom der omvendt var (og er) ting,som
med god ret kunne have været gennemført.45 Men hvordan det nu end
måtte forholde sig hermed,kan man om Regensen idag sige med lige
så god ret som det i 1846 blev sagt af Carl Ploug:
Det er det samme Liv,men ei de samme,
det gamle Stykke,men en anden Akt,
et skiftet Indhold i en arvet Ramme,
og yngre Slægter i en Fortids Dragt.

O. Hvidberg

Hansen
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N O T E R
Om bebyggelsen af Store Kannikestræde omkring 1581, professorresidenserne,se R.Mejborg,Borgerlige Huse,særlig Kjøbenhavns Professor-Residenser,Kbh.1881,p.65 ff.,og:R.Egevang,
Professorgårdene i latinerkvarteret,l975,p.6-9. - Om dr.Peder
Albretsen og Gottfred van Ghemen,se Mejborg,anf.skr.,p.79-80.
Om købet af kansler Friis's grund og bygninger i Store Kannikestræde,se C.E.F.Reinhardt,Kommunitetet og Regensen,særudg.af
Hist.Tidsskr.,5.række,bd.5,Kbh.1862,p.25-26. Skødet ved købet
findes aftrykt in extenso i:Danske Samlinger,VI,l87o-7l ved
S.Birket Smith, p.l§l-155.
Slægtens Friis's besiddelser i Store Kannikestræde,se Mejborg,anf.skr.,p.65-67, 79-80.
Om kanslergårdens beliggenhed,se Mejborg,p.8l, mod Reinhardt's opfattelse(se dennes
anf.skr.,p.52-55.
Mejborg,anf.skr.,p.81 og 85,note 4. Se tilligezGammelt og nyt
fra Regensen... af en forhenværende Arkivar(0tto Andrup),Kbh.
l9ll,p.26.
Indretningen af kansler Friis' gård til professorbolig,og nybygning af en professorgård ved siden heraf,se Mejborg,anf.
skr.,p.8l-82,og 85,note 4.
se Mejborg,anf.skr.,p.8l og note 5.
om den "kongelige stald",se Andrup,Gammelt og nyt etc.,p.26-27.
Vedr.byggematerialerne,se sammesteds samt Reinhardt,anf.skr.,p.
Reinhardt,anf.skr.,p.55-“5“r
Indskriftens latinske tekst hos Reinhardt,p.54,note 5(en oversættelse giver Andrup,anf,skr.,p.29!)
se Reinhardt,anf.skr.,p.39. Mindre kendt end fig.2 og"5 er
schweitzeren J.A.Tribolet's tegning fra 1672,gengivet hos:
J.Steenberg,Rundetårn,Kbh.l962,p.25. Om Tribolet,se Chr.Bang,
Tribolets stambog,Hist.medd.om København,l972,p.ll-l9.
11.

vedr.regenskirkens klokke,se Danmarks kirker,udg.Nationalmus.
ved J.Steenberg, København I,2,l960-65,p.255,samt undertegnedes artikel i"Regensen",okt.l967,p.5.

12.

Regensgårdens indretning i ældste tid,se Reinhardt,anf.skr.,
At kirkefløjen ikke rummede alumne-værelser ses af
p.59-40.
den såkaldte "Regensens Gaveprotokol",Kommunitetsarkivet, nu
i Rigsarkivet;se herom Reinhardt,p.58,note 2.

15.

se Reinhardt,anf.skr.,p.42,note 4.

14.

se Reinhardt,anf.skr.,p.59.

15.

citeret fra Reinhardt,anf.skr.,p.155.

16.

se R.Nyerup,Efterretninger om Regentsen,Kbh.1809,p.64.
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17.

se Reinhardt,anf.skr.,p.55.

18.

se Reinhardt,anf.skr.,p.9o. Nyerup,Efterretninger,p.50-51

19.

Reinhardt,anf.skr.,p.9l.

20.

se Andrup,Gammelt og nyt etc.,p.52.

21.

Reinhardt,anf.skr.,p.59.

22.

Vedr.regensinspectorerne og kommunitetsdecanerne,se Reinhardt,
ánf.skr.,p.64-67. Om inspectorernes bolig på Regensen fra 1777,
se sammest.,p.282,samt Nyerup,Efterretninger,p.55-54.

25.

Reinhardt,anf.skr.,p.165.

24.

Reinhardt,anf.skr.,p.167.

25.

vedr.ligbæringen,se Reinhardt,anf.skr.,p.168-78.

26.

citeret efter Andrup,Gammelt og nyt etc.p.58.

27.

Reinhardt,anf.skr.,p.188-89, 191.

28.

sammest.,p.189-l92.

29.

Om provstebolig på 5.gang,se Reinhardt,p.l9o; boligen for
;säädenternes formand",sammest.,p.l77,og Nyerup,Efterretninger

50.

Nyerup,Efterretninger,p.55. Med "Drengene" menes de bydrenge,som
studenterne ofte lejede til udførelse af forskellige tjenester,
se herom Reinhardt,anf.skr.,p.95

51.

Nyerup ,Efterretninger,p.57.

52.

om portnerboligen på Store kirkegang,se Nyerup,Efterretninger,p.
22-25. Om portnerens beværtning,se Reinhardt,anf.skr.,p.284

55.

Dagvægterordningen,se Reinhardt,anf.skr.,p.284-85.

54'.

om lukningen af regenskroen,samt nyordning af portner- og dag*
vægterembedet og ændring af bolig,se Reinhardt,anf.skr.,p.546548,0g K.Fabricius,Regensen gennem hundrede Kar,Kbh.l925-25,p.
160

55.

om viceprovstens skiftende boliger,se Reinhardt,anf.skr.,p.

36.

57.

om reformerne i l792,se Nyerup,Efterretninger,p.80-90,samt
'min:Regensens indre Selvstyre, "Regensen" 1965 (klokkerjubilæet),p.5-7. - Regenskarlenes forsvinden er omtalt i "Regensen"
o
0
se henvisningerne til R.Nyerup, i note 56.
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58.

om rødkalkning og fugning af Regensens ydermure: Fabricius,
Regensen,p.25, samt J.Steenberg, i: Danmarks kirker,København
I,2,udg.Nat.mus.,p.255 og 582,note 18.

59-

ombygningen i 1850'erne,og lindetræer, se Reinhardt,anf.skr.,
P-558-

40.

om den store modernisering i 1840'erne,se Fabricius,anf.skr.,
p.155-56, Reinhardt p.558-6l. - Regenskarle-bygningen, se
Reinhardt,p.55?-58 Zafbildet fig.9).

41.

Fabricius,anf.skr.,p.225.

42.

anf.skr.,p.552-559o

45.

Fortegnelse o.værelser,beboede af sidenhen kendte regensianere findes hos S.Skouboe (viceprovst i beg.af
2o.årh.),Sønner af den røde Gaard,Kbh.l9l4,p.45.
Den nye værelsesnummerering efter ombygningen 1906-08
bibeholdtes ved moderniseringen l959-6l,selvom forskellige værelser inddroges til andet formål.

44.

Fabricius,anf.skr.,p.557.

45.

således var der i 1959 almindelig uvilje blandt de daværende
regensianere mod udvidelsen af den lille læsestue ved siden
af den store sal,idet udvidelsen indebar inddragelse af et
stort og eftertragtet dobbeltværelse(2.gang nr.4).Ved denne
udvidelse skabtes den nuværende avis- og TV- stue. Under restaureringsarbejdets gang ytredes ønsker om fjernelse af
sandstensbænken udfor biblioteket i kirkefløjen,idet en genetablering af den tidligere dør med granitstenstrappe måtte
forekomme at være en æstetisk og arkitektonisk gevinst.Planen
realiseres beklageligvis ikke.

-----o----Ovenstående artikel er en omarbejdelse af foredrag,holdt d.
5.dec.l975 ved en "slåbrokaften" på Regensen.

O.Hvidberg-Hansen
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A P P E N D I K S
Fortegnelse over regensværelser,beboede af
kendte regensianere.Tallene i parentes angiver oprindelige nr.

Poul Martin Møller

1815-15Q... I,6

Christian Winther

1818-2100.. VI,5(6)

D.G.Monrad

jr

1851-5400.. 1,6

C.F.Allen
Carl Ploug

1855-5600.. 1,1

P.L.Møller

1854“570000 111,1(2)

J.A.W0rsaae

1841-44.... III,11(12)

C.Hostrup

1841-4400.. IV,6(9)
skrev "Genboerne" på IV,4(?)

Johs.Helms

1847-51.... VI,8(lo)

H.Hørring
V.Hørup

1864-67.... IV,4(7)
3-

N.R.Finsen

1882-8600.. III,ll(l2)

Kaj Munk

1921-2400.. 1,1 og IV,8
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