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Redaktionens bemærkninger
Af Simon Langkjær (2013-2016, Gamle) og
Rikke Lagersted-Olsen (2006-2011, Skrap)

Det blev forår, det blev sommer og det blev efterår – endnu et år i skyggen af Covid-19.
Vinterens lange nedlukning betød aflysninger, isolation og lidt flere aflysninger, men selvom, vi ikke kunne mødes fysisk, blev livet heldigvis ikke sat på hold. Som dette blad vidner
om, gav nedlukningen danskerne og regensianerne en anledning til at prøve kræfter med
stille hjemmesysler af kreativ karakter samt nye samværsformer, hvor behørig afstand dog
var et uvelkomment benspænd.
Aldrig har vi set hinanden så meget på Zoom, Teams og Skype som i den forgangne
vinter. Og aldrig har vi brygget, bagt, snittet og strikket så meget, som vi gjorde, mens
vi ventede på forårets og vaccinens komme. På grund af det store afsavn blev de nære
fællesskaber endnu mere nære og tætte i denne periode, og coronatiden har givet os anledning til at reflektere over, hvordan vi er sammen og betydningen af fysisk fællesskab
og nærvær i en moderne, digital tid. I de to klokkerberetninger beskrives det, hvordan
Regensen er gået i retning af endnu større inddragelse og medbestemmelse ved at give
Grise stemmeret til generalforsamlingen. Kollegiesamvirket har i 2021 bevilliget midler til
at støtte de internationale studerende på Regensen med danskundervisning, mens regensianerne i stigende grad sørger for engelske undertekster til revyen, liveoversættelser af
regensrådsmøder og oversættelser af fællesmails. Alt sammen for at komme hinanden
bedre i møde og styrke fællesskabet.
Efter en lang, lang vinter begyndte blomsterne heldigvis at pible frem, og træerne begyndte at springe ud, som de altid gør. Og gradvist begyndte vi at kunne se hinanden
igen. Regensianerne vendte tilbage til Regensen fra deres nedlukningsskjul, og i løbet af
foråret blev det muligt at samle folk in real life. Der blev holdt en længe ventet fejring af
Frøken Lind som årets første fest, og den 26. juni kunne der holdes Lindebal i Store Sal
efter næsten et år uden fælles regensfester i Store Sal.
I artiklen ”Forårsfornemmelser i musikken” beskrives det, hvordan musikken blomstrede
op på Regensen i coronatiden, hvor kultur- og musiklivet ellers var hårdt presset. Velforsynede med fadølsanlæg og hastigt stigende varmegrader diskede regensianere i maj
måned op med alt fra sommersange til poesioplæsning, og Regensens Big Band spillede
op til stor glæde for alle publikummer.
Forårskoncerten var ikke det eneste musikalske initiativ på Regensen i 2020. Regensens kulturbevilling bekostede også tre koncerter til glæde for regensianerne, og i artiklen
”Regensens hjælpepakke til kulturlivet” beskrives det, hvordan regensianerne blev samlet
en sommervarm eftermiddag i august 2020 til tonerne af klezmermusik fra duoen Singh
og Goldschmidt i Store Sal. I februar 2021 holdtes den anden koncert ud af tre, og på
grund af nedlukningen fandt koncerten ved operaensemblet Swipe Up’era sted udendørs

2
Foto:
Liv Running
Moretto footer

Fra formand, bestyrelse og redaktion

3

i gården med lyttende regensianerne hængende ud alumnevinduerne, godt klædt på i det
vinterkolde vejr.
I slutningen af 2019 udkom den 10. udgave af Regensens Visebog, og selvom coronatiden ikke ligefrem har budt på utallige opfordringer til fællessang, så konstaterer den
gamle visebogsredaktør med glæde i sin artikel ”Et par observationer fra visebogens første tid på Regensen”, at de nye visebøger allerede er blevet behørigt indviet med en god
del vin og sovs.
Regensianersamfundet har bestemt heller ikke ligget på den lade side trods nedlukninger og afstandsrestriktioner. Regensens
"...coronatiden har givet os Business Network holdt sit første arrangeanledning til at reflektere
ment i februar, hvor de to kompetente foreover, hvordan vi er sammen dragsholdere Alexandra Freltoft og Kristin
Parello-Plesner velvilligt stillede op for åben
og betydningen af fysisk
skærm og på Zoom fortalte om bæredygtigfællesskab og nærvær i en hed og grøn omstilling. I sensommeren blev
moderne, digital tid."
det muligt at holde sæsonens andet møde
fysisk, og i denne omgang var det Henrik
Nedergaard Thomsen og Poul Schmidt/Kammeradvokaten, der gjorde sig som værter,
mens foredragsholderne Fredrik Grothe-Eberhart og Jens Wagner åbnede publikums øjne
for bitcoin og kryptovaluta. Da septembers første blade så småt begyndte at blive gule,
blev det muligt at holde en sensommerudflugt, som i år gik til Davids Samling, hvor Rasmus Bech Olsen entusiastisk fortalte om magtfulde mønter og frække miniaturemalerier.
Efter en grundig indføring i islamisk kunst fra 600-tallet vendte folket næsen mod Regensen for at spise smørrebrød.
For 50 år siden, i 1971, flyttede de første kvindelige alumner ind på Regensen, og selvom der tidligere har været kvinder på Regensen – hvad enten de har været smuglet ind i
al hemmelighed ad vinduerne, eller de har stået for at hjælpe de privilegerede mandlige
alumner med den praktiske opretholdelse af deres daglige fødeindtag – så var det naturligvis en begivenhed, der gav anledning til fejring. For det første valgte en gruppe regensianere at udgive et såkaldt ’zine’, bestående af værker i forskellige genrer og formater, og
dernæst blev der holdt en stor udgivelsesfest, der tog form af en udvidet slåbrok i august
med deltagelse og oplæg fra forskellige kvindelige alumner fra de fem årtier. Nåede man
ikke selv at deltage i det fine jubilæumsarrangement, vil vi gerne henvise til Regensianersamfundets hjemmeside, hvor man kan finde og læse i det flotte zine.
I de kommende år bygges der langsomt op til det store 400-års jubilæum for Regensen
i 2023, og jubilæumsdirektricen præsenterer i sin beretning de mange spændende aktiviteter, der er under opsejling. Drømme og forhåbninger er der heldigvis masser af, men
før det hele kan realiseres, forestår der selvfølgelig et stort arbejde med at rejse midler til
fejringen. Jubilæet skal blandt andet fejres med en udstilling i Rundetårn, som beskriver
regensianernes og studenterkulturens 400-årige historie. Denne historie er også vores
historie, og i artiklen ”Efterlysning af dine minder” er der derfor et opråb fra udstillingsgruppen om at indsamle og indsende ens personlige regenshistorie til brug ikke kun for
udstillingen, men også for eftertiden og fremtidens regensianere.
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Er der en begivenhed i årets løb, som absolut ikke har taget bestik af nedlukningen
og måske snarere har nydt godt af den lange, mørke vinter, så er det Regensens vinproduktion og -lagring. Vinmanden tager os i sin beretning med på en fyndig vandring ud i
Regensens succesfulde vinproduktion og sine overvejelser omkring halvdøde vinstokke og
deres fremtidige liv – eller mangel på samme.
Døden er også temaet for de to bidrag fra regensbladet USAGT, og i artiklen ”Dødens dualitet og didaktik” reflekteres der over Regensens særlige forhold til døden og ikke
mindst Gamles måde at bearbejde døden på.
Afslutningsvis bringer vi en replik til Andreas Riis Damgaards artikel fra sidste års medlemsblad om regensianeren og teologen Regin Prenter.

Foto: Ukendt fotograf
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Formandens beretning
Af Mathias Esmann (2011-2014, Konvencio)

“Skulde vi engang blive gamle Philistre, og Egoismens Dødningekulde snige sig feberagtig om i vore Aare, … da tiltræde vi en Pillegrims Reise herhid til vor gamle Regents, vi sætte os et øjeblik ned
på Bænken ved den ærværdige Lind, … og dersom hver Funke af
Ungdommens rene Ild endnu ikke er ganske udslukt i vort Bryst, saa
maa den lue på nye i al sin Klarhed.”

Foto: Mikkel Hertz
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Jeg skriver disse ord med ”funken” luende ganske klart i mit bryst her et par dage efter
årets sommerudflugt. For nu kan vi endelig mødes over en øl og en bid mad igen efter et
langt coronaår! Vi kan udveksle historier om revyer og sjoflinger fra 1970’erne. Vi kan fejre
50-året for kvinder på Regensen. Vi kan glæde os til Regensens symposion og vores egen
generalforsamling og festmiddag. Med andre ord er citatet fra Balthasar Bangs selvbiografi fra 1867 fuldt gyldigt for vores egen tid, og vores 117 år gamle forening er oppe i
omdrejninger igen.
Det er ikke en ren tilfældighed, at jeg tyer til regenshistorien for at udtrykke min glæde.
I 2023 er det nemlig 400 år siden, at de første studenter flyttede ind på St. Kannikestræde
2. Som læserne af nærværende blad ved, er det at bo på Regensen en del af det største
og ældste studenterlegat i Danmark og muligvis også i Norden. Alligevel er legatets historie og rolle i udviklingen af dansk studenterliv og den bredere danmarkshistorie aldrig
beskrevet samlet. Det samme gør sig gældende for de øvrige gamle kollegier ved Københavns Universitet. Der er mange delhistorier, men ikke én samlet syntese, der viser, hvordan
kollegiernes historie fletter sig ind og ud af udviklingen af studenternes rolle i den større
danmarkshistorie. Det vil vi råde bod på i anledningen af 400-års jubilæet.
Vi har en række projekter i støbeskeen, som alle formidler Regensens og studenternes
kultur. Takket være et arbejdsomt udvalg, bestående af provsten, levende og døde, er der
blevet undfanget mange gode idéer og tiltrukket mange gode kræfter, og udvalget vil nu
begynde at søge midler til at realisere dem. Når projekterne er klar at blive lanceret, vil vi
naturligvis holde jer tæt opdateret. Projekterne vil kulminere i forbindelse med en jubilæumsreception i april 2023 i Københavns Universitets festsal.
Til slut vil jeg rette en tak til foreningens medlemmer. Jeres bidrag og aktive medlemskab gør, at vi kan støtte Regensen og bidrage til en værdig fejring af omdrejningspunktet
i dansk studenterlivs historie. I bidrager både med jeres kontingent og gaver og med jeres
viden, og når sidstnævnte bliver udvekslet på tværs af generationerne over en øl og en bid
mad, brænder ungdommens ild endnu klarere.
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Indkaldelse til generalforsamling
Kære regensianere
Regensianersamfundets bestyrelse indkalder hermed til årets generalforsamling fredag d. 26. november kl. 18:00.
Hvis alt går vel, vil vi igen holde den på Regensen som i tiden før corona. Den foreløbige dagsorden er nedenfor. Yderligere punkter er naturligvis
velkomne.
På bestyrelsens vegne

Foreløbig dagsorden: Regensianersamfundets generalforsamling
fredag d. 26. november 2021
1.

Godkendelse af dagsorden, valg af referent og dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Kommunitetsrådets beretning

4.

Fremlæggelse af årsregnskab og revisorer forholder sig hertil

5. Valg
a) af formand, kasserer og bestyrelse
b) af kuratorer til Kommunitetet
c) af redaktør af medlemsbladet
d) af musikdirektør
e) af sportsdirektør
f) af direktør for Regensens Business Network
g) af kældermester
h) af elektronisk forbindelsesofficer
j) af jubilæumsdirektør
k) af revisorer
6.
8

Eventuelt
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Forårsfornemmelser i musikken
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Alle fotos: Ukendt fotograf

Af Musikdirektionen F21. Direktører Ursula Raasted (2019-, Ping) og
Eskild Kielberg Jacobsen (2020-, Gamle) samt føllene
Jonatan Lychou (2020-, Konvencio) og Bjarke Valentin (2020-, Skrap)

I en tid hvor (kultur)livet ellers var hårdt coronapresset, blomstrede musikken på Regensen
om kap med forårets flora. Semestrets forårskoncert den 30. maj blev for mange et symbol på og en påmindelse om kraften af vores regensfællesskab og vores mikrosamfunds
herlighed og finurlighed. Afstanden, vi har fastholdt over for hinanden af nødvendighed,
blev på dagen i det mindste åndeligt formindsket af samhørighed. Et varmt fælleskram på
en varm dag.
Fadølsanlægget blev sat op som det første på dagen. Endelig kunne man rulle artilleriet frem i gården og igen stimle sammen over et nok til alle tider fælles formål: øl og
hornmusik. Der var ikke én sky på himlen, og DMI meldte 25ºC. Efter et par indledende bemærkninger fra Musikdirektionen og en rask fællessang (”Velkommen under grønne Lind”)
var vi klar til at starte et alsidigt og omfangsrigt program.
Musikdirektionen lagde selv ud med et firstemmigt a cappella barbershop-arrangement i falden-på-halen-revystil, hvorefter en perlerække af indslag fulgte. Vi fik urpremiere på en storladet, følelsesombrust søskendeduet fra familien Nøstvik, der under navnet
Celtic Sisters leverede hittet ”You Raise Me Up”, hvor et par ekstra modulationer var blevet tilføjet for den ekstra effekt. Desuden fulgte en poesioplæsning fra huspoeten Mikkel
Hertz (2018-, Uglen), og Konvencio sang smuk"Afstanden, vi har fastke sommersange. Samtidig rullede Regensens
Big Band ud med en potent blæsersektion og
holdt over for hinanden
skønne divaer bag mikrofonerne, der bl.a. gav
af nødvendighed, blev
os en herlig udgave af Stevie Wonder-hittet
på dagen i det mindste
”Master Blaster”.
åndeligt formindsket
Med stadigt flere tomme fustager gik vi ind
i anden halvleg, hvor en gennemøvet marimaf samhørighed.
basolo fra Anton Birkedal (2020-, Konvencio)
Et varmt fælleskram
akkompagneret af en lun brise gav rare forpå en varm dag."
nemmelser i kroppen. Afslutningen på det formelle program blev leveret af bandet Tro På
Duren, der med egne numre satte et skønt punktum på to timers musikalsk udfoldelse.
Så begyndte regensanarkiet. I den efterfølgende jam/oprydnings/samtale/aftale-stund bredte der sig store smil på Musikdirektionens læber. Det var jo derfor, man blev
embedsmand.
Dagen sluttede, da en veltrænet og -soigneret herre fra politietaten venligt mindede
os om, at naboerne i på det tidspunkt mange timer (jf. det omtalte omfangsrige program)
havde nydt godt af livemusikken. Alt var efterhånden ved at være tilbage til det gamle.
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Regensen Business Network
– din nye slåblok
Af Elize Langeland Dimare (1994-1998, Conventet)

Måske kender du fornemmelsen af at gå ned ad Store Kannikestræde, fyldt med nostalgi
og længsel, og kigge op på de røde mure, og så prøver du at forklare dine børn eller den
nye kæreste, at ”dér boede jeg engang”. Måske krydrer du det ligefrem med en vittig anekdote om foreningslivet eller tyveriet af et udstoppet dyr, for så at møde et totalt uforstående blik eller en overbærende undren. Det kan føles som et hårdt slag at blive ramt af akutte
regensabstinenser, hvis der er lang tid til generalforsamlingen. Løsningen er enkel og i de
fleste tilfælde oven i købet gratis: Du skal bare tilmelde dig næste arrangement i RBN. Her
kan man møde ligesindede i en gentænkning af den velkendte slåbroktradition, forklædt
som eksklusivt alumni-business-netværk. Moderne, hipt og samtidig fuldstændig tidløst.
Man møder regensianere mange steder, når man bevæger sig rundt i verden, og de har
alle en spændende historie og en interessant karriere, som de gerne vil dele ud af. Hvis
man altså lige prikker dem på skulderen. Som netværksdirektrice er det mig en stor ære at
være den, der prikker. Skulle du sidde inde med en viden, du gerne vil præsentere, så skal
du endelig prikke mig. Eller hvis du tænker, at din københavnske arbejdsplads bestemt ikke
kan undvære at beværte en hoben halvdøde regensianere en hverdagsaften mellem kl. 17
og 21, så tøv ikke med at skrive til mig.
2021 var et anderledes år for RBN. Ligesom alle andre sociale aktiviteter måtte vi under vinterens coronanedlukning ty til en online udgave af netværksmødet. Heldigvis stillede både Alexandra Freltoft og Kristin Parello-Plesner gerne op foran kameraet, og i det
digitale forum delte de ud af deres store viden om grøn omstilling, bæredygtighed og
hvad man selv kan gøre for at skubbe udviklingen i den rigtige retning. Kristin er direktør
for den grønne fremtidsfond og delte rundhåndet ud af sine betragtninger over, hvordan
de arbejder aktivt for at investere i klimakampen på makroniveau. Alexandra delte sine
erfaringer fra at starte en grøn græsrodsbevægelse og sine erfaringer med at arbejde
aktivt for en grøn agenda på mikroniveau. Vi fik også nogle konkrete råd til, hvad vi som
borgere kan gøre for at hjælpe den grønne omstilling på vej – og der var en kraftig opfordring til ikke at lægge sig på sofaen, men kaste sig ind i kampen for et bedre klima. Tak til
alle deltagere, der trodsede de praktiske udfordringer og metaltrætheden overfor møder
på Teams, og som deltog aktivt med både spørgsmål, dilemmaer og gode debatindlæg.
Vi fik forhåbentligt rykket alle en lille smule i en grønnere retning.
I modsætning til vinterens RBN-møde kunne vi gennemføre sensommerens møde med
fysisk deltagelse. Henrik Nedergaard Thomsen og Poul Schmidt/Kammeradvokaten var
værter for en hoben videbegærlige regensianere, der havde taget aftenens udfordring
op: Hvor meget ved du egentlig om bitcoin og kryptovaluta, og er det farligt? Fredrik Gro-
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the-Eberhart fortalte om grundprincipperne bag kryptovaluta og bitcoins helt særlige
historie. Vidste du for eksempel, at der aldrig kan dannes mere end 21 mio. bitcoins? Henrik guidede os gennem de juridiske spidsfindigheder og fortalte om, hvordan bitcoins for
eksempel gør randsome & kidnapping-sager nemmere for offeret. Til sidst præsenterede
Jens Wagner, der er ekspert i misbrug af kryptovaluta, hvordan kryptovaluta kan være
en større hjælp for politiet end for kriminelle. Vi fik også tips til at slippe af med randsomeware på computeren, hvis man skulle få problemer med det. Tippet gives hermed videre: Ved at google ”Europol og randsomeware” får man et program, som hjælper med at
fjerne den uønskede invitation.
Tak for tapas, højt humør og et fint farvel til mange af i hvert fald mine fordomme.
2022 står for døren og ingen ved endnu, hvilke temaer, værter og oplægsholdere RBN
kommer til at præsentere. Men jeg kan igen og igen kun opfordre til, at I melder jer som
værter eller byder ind med emner. I sidste ende er det jo regensianernes business netværk,
og Regensen, det er også dig.
Så savner du en horisontudvidende slåbrok, eller kunne det bare være sjovt at hilse på
nogle andre regensianere end dem, du plejer at sidde ved siden af til generalforsamlingen? Så glæder vi os til at se dig på næste RBN-møde. Hvis du vil på maillisten over dem,
der får tilsendt invitationen direkte, så send en besked til ed@fireandshield.com

Alle fotos: Eliza Dimare

Foto: Frederik Wilhardt

Foto: Liv Moretto

Foto: Liv Moretto
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Beretning om sommerudflugten:
Magtfulde mønter, utækkelige
miniaturemalerier og smørrebrød
fra Aamanns
Af Henrik Rønnov Due (2007-2013, Tilia)

Mens vi venter på de sidste foran Davids Samling, får jeg hilst på en gamling, der vist hedder Lars, men jeg kan i hvert fald huske, at han er psykolog. Vi nåede vist lige akkurat at
bo på Regensen samtidig. Han skal til kandidatfest på Gården senere, men vil gerne lige
have udstillingen med. Portvinen smager bedre, når man har været kulturel forinden. Det
er godt at se, at Regensianersamfundet i de senere år har fået en lidt større generationsspredning. Det er også godt at se et ganske pænt fremmøde på nogle og tyve. Museumstur en grå lørdag formiddag er under normale omstændigheder ikke det, der sælger flest
billetter.
Indenfor står Rasmus Bech Olsen, afdød regensianer og museumsinspektør, for en
guidet tur af ikke mindre end to omgange, da vi blandt andet af pladshensyn deler os op
i to grupper. De gange, jeg tidligere har været på Davids Samling, har ikke gjort noget
større indtryk, men det hjælper gevaldigt at have en entusiastisk guide, der ”teaser” os
med, at vi skal se på fræk kunst – og som derudover kan fortælle, at mønter er afgørende,
når man skal forsøge at danne sig et overblik over islamisk kunst fra 600-tallet og frem.
Især fra den tidligste periode er mønter en af de få ting, der er bevaret. Her er det ikke
mindst interessant, at der i udsmykningen af de tidlige mønter var en klar inspiration fra
”kristne mønter”. Senere blev der tilsyneladende gjort en dyd ud af at præge mønterne på
en måde, som adskilte dem fra netop kristent møntdesign. En religion finder sin identitet,
kunne man sige.
I sommer tilbragte jeg en uge i sommerhus ved Thorup Strand. Det er oprindeligt min
mormor og morfars sommerhus – og en af de bøger, der er tilbage fra deres tid, har den
kække titel: Jeg ser på kalkmalerier. Hvis man har en forestilling om, at landets kirker er
udsmykket fromt og uskyldigt, så tager man i en del tilfælde fejl. Måske for at holde menigheden vågen, måske for at skræmme til at blive på dydighedens smalle sti, kan man
blandt andet se djævlen udføre sadistiske ting mod delvist afklædte kvinder.
Den bog kommer jeg til at tænke på, da Rasmus fører os frem til miniaturemalerierne. Fra omkring år 1200 får de en større udbredelse og er ikke mindst et vidnesbyrd om,
hvordan man inspirationsmæssigt stjæler på kryds og tværs af kulturer. Således har man
i såvel den arabiske, persiske, indiske og osmannisk-tyrkiske kultur arbejdet med genren.
Motiverne er mangeartede, fx lægekonsultation, ”urten slangehoved”, Jesu korsfæstelse
(denne kun på davidmus.dk) og Muhammads himmelfærd. Og så er der de mere kulørte,
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som fx Fuldbyrdelsen af Khusraw og Shirins ægteskab (ca. 1560), der ret eksplicit gengiver,
hvad der sker på bryllupsnatten. Linket til kalkmalerierne? Cirka samme periode og samme
kulørte motiver, men dog med den forskel, at miniaturemalerierne var en eksklusiv kunstform for eliten, mens kalkmalerierne i sagens natur var for enhver kirkegænger.
Fuldbyrdelsen af Khusraw og Shirins ægteskab indgår i et manuskript på 85 sider og
Rasmus kan oplyse, at de mindre tækkelige dele af dette miniaturemanuskript, - som ikke
er en del af udstillingen – dog kan findes på: https://www.davidmus.dk/samlingerne/islamisk/dynastier/osmannerne/kunst/8-2018. Vover man sig ind, forstår man, hvorfor der
har været visse pædagogiske hensyn at tage. Skoleklasser etc....
Mætte på islamisk kunst er vi blevet sultne på smørrebrød og går derfor mod Regensen.
På vejen får jeg talt om etisk resiliens med Carl Kähler, der har skrevet en bog af samme
navn. Carl er pensioneret gymnasielærer og ønsker at tage en kandidat i psykologi. Vi taler
derfor lidt om slagsiden ved uddannelsesloftet og kandidatreglen. På Davids Samling fik
jeg i øvrigt også talt med Elna Søndergaard, som er ny i bestyrelsen, og som jeg indtil nu
kun har mødt på Zoom. Elna arbejder i Dignity og det er ret kontrastfyldt på en god måde
at høre om Digintys indsats for torturofre, mens vi ser på montrerne med det ene ædelstensbesatte våben efter det andet.
I Regensens Fægtestue får vi serveret smørrebrød fra Aamanns, mens vi synger et par
viser fra den nye, meget gule, men flotte visebog. Rasmus bliver spurgt om, hvad der i
sin tid havde vakt interessen for islam.
"Hvis man har en forestilling
Rasmus trak meget passende en tråd
om, at landets kirker er udtil datoen 11. september, for det var ikke
mindst terrorangrebet dengang, som smykket fromt og uskyldigt, så
gav Rasmus et ønske om bedre at kuntager man i en del tilfælde fejl."
ne forstå en kultur og en tematik, som
jo frem til i dag har været en fast del af dagsordenen. Vi får også talt om 50-års-jubilæet
for kvinderne på Regensen. Arrangementet var vellykket – og gav ikke mindst mulighed for
at dele erfaringer og historier på tværs af generationer.
Da folk er gået hjem, og Mathias og jeg har vasket op (værd at fremhæve, ikke sandt?),
beslutter vi os for at inspicere Bjørnegrotten. Her har de levende installeret en avanceret
tragt, hvorfra mange kan drikke på samme tid. Vi hældte lidt mælk i. Dels for at se, om den
virkede, men måske også for at minde de levende om, at det er lidt Egmontagtigt at have
en tragt. Således slutter en hyggelig udflugt - hvor vi omsider igen må se hinanden - meget passende med en lille drengestreg.
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Klokkerberetning for efteråret 2020:
Det er jo bare zoom zoom zoom…
Af Drude Morthorst Rasmussen (2017-, Skrap) og
Peter Rosendal Dau Jensen (2018-, PING)

Vi ville bare gerne holde fest. En Skrap-DJ og en PING’er forenet for at feste sig vej ud af
corona. I stedet blev vi kastet durk ind i pandemiens cyklonmidte, hvor vi dog formåede at
styre Regensen sikkert udenom det store smitteudbrud og genopfinde regenstraditionerne midt i et limbo af pandemisk kedsomhed.
Velkommen til inklusionsklokkeratet, der blev corona-klokkeratet 2.0. Et klokkerat med
mange drømme, få smittetilfælde, store afsavn og en kæmpe evne til at omstille sig. Synes
vi selv.
Vi var naive, da vi stillede op og blev valgt til klokkere – mod to useriøse, tungekyssende
kandidater fra Gamle – sent om natten den 5. september 2020. En lang sommer med høje
temperaturer og få udenlandsrejser havde udraderet Covid-19 for en stund. Få uger forinden havde det afgående klokkerat holdt en fortræffelig, omend udskudt indflytterfest. Vi
troede dermed, at alt var på vej tilbage til normalen.
Vi tog selvfølgelig fejl. Og på den måde blev vores klokkerat endnu mere enestående
og historisk, end vi egentlig havde turde håbe på. En ringe trøst ville nogen sikkert sige,
for i løbet af vores seks måneder som klokkere var Regensen mere eller mindre lukket ned i
cirka fem måneder. Omstændighederne betød, at vi fik holdt flere fester på Zoom og redefineret flere regenstraditioner, end nogen andre klokkere og regensianere (7-9-13) kommer
til at opleve! Vi ledte Regensen gennem en hård, lang vinter, hvor alt, hvad der hedder
foreninger, P-vagter, fælles fester og embedsarrangementer, blev aflyst, aflyst og atter
aflyst.
MEN…efterårsklokkeratet var ikke kun ren jammer og hårdt arbejde, for vi fik også
æren af at være klokkere for et kæmpe indflytterhold, bestående af 18 vidunderlige indflyttere, og æren af at være klokkere for en Regens, der i det store hele udviste et enormt
samfundssind og indvilligede i at underkaste sig stramme linjer og hårde krav. Og så havde vi det alligevel fænomenalt sjovt!
Her er en scrapbog over vores semester ved magten!
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Foto: Ukendt fotograf

1. aften:
Vi bliver valgt (4. sep)
Klokken er kort før GF, og to
berusede klokkerkandidater står
spændt på Kasernens bagtrappe,
klædt ud i PING-kassens billigste
lycra. Vi skal rundt og holde
brandtaler og overbevise
regensianerne om, at vi skal have Anøglerne. PING er først på listen, og
vi går catwalk for deres stemmer og
taler om inklusion. Da vi når til
afgørelsens halvanden time, sent om
natten i Store Sal, bliver vi valgt som
klokkere. Nogenlunde enstemmigt,
mod to useriøse, tungekyssende
kandidater fra Gamle.
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22. aften:
Provstete (26. sep)
18 flotte indflyttere, to klokkere og
tre provstefamiliemedlemmer er
samlet til provstete. Trods tiltagende
smittetal er vi - efter lang diskussion blevet inviteret indenfor i Stuart og
Lills stue, dog med sprit på bordene
og ansigtsmasker til fællessangen.
Rune Olsen aka. Peter Hansen
vinder whisky til quizmaster Stuarts
leg, Bord 3 bryder ud i drukviser, og
vi bliver smidt ud inden midnat. For
at undgå Valkendorf-corona,
dropper vi at gå på rov. I stedet er
der fest på et loft, vi ikke må være
på. Nogen kaster op. Oliver tager
dystre billeder af de nytilkomne.
Han har tidligere stjålet et billede fra
Borchs, selvom han ikke må. Man
kan næsten ikke se fuldskaben i
deres øjne.
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pandemiens helt
Zoom bliver corona
således også
store vinder og får
gensdemokratiet.
sneget sig ind på re
i advent, og det
Det er første søndag
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92. morgen:
Første COVID-tilfælde
på gården (5. dec)
Første reelle COVID-tilfælde rammer
omtrent samtidig med, at alt lukker
ned i Danmark. Det er lørdag, og
heldigvis har vi lavet en handleplan,
der bare lige skal rulles ud. En sød
gris har fået corona, og han bliver
sendt på hotel. Heldigvis smitter han
ingen, og det gør de næste heller
ikke. Men pandemien kan virkelig
mærkes nu og de næste tre måneder
frem. Ingen kontakt mellem
køkkener, ingen fester, ok meget
angst op til juleferien. Vi holder
humøret højt med
onlinemadklubber - sammen med
indflytterne, vores foreninger og
intensiveret køkkensammenhold.
Det er isolationens og Tour de
Chambrenes storhedstid.
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147. aften:
Danmark synger (29. jan)
DR ringer, og de vil have Regensen
med på TV. Vi keder os og siger ja,
fordi lidt skal der da ske, og måske
er det god reklame. Køkkenerne er
spredt ud, drikker øl og synger
modvilligt med på Volbeat’s For
Evigt, fordi Herrelandsholdet er ved
at vinde VM. Vi fejlciteres som
København K og er bitre. Efter tre
måneder hver for sig, har vi endelig
følelsen af at bo på et kollegium
med 100 andre og flere end sit
køkken. Det er skønt, men vi hader
stadig DR.
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GF, vi går af (19. fe

ingen på en
Vi nærmer os afslutn
undskløende
æra. Et par hovedb
hvordan i
klokkere overvejer,
mle
alverden man kan sa
rsamling i
lfo
ra
ne
regensianerne til ge
mlingsforbuddet
Store Sal. Skal forsa
sagnomspundne
virkelig hindre det
bet hos alle de
GF? Skal vi slukke hå
kampagneførende
Traditionerne
embedskandidater?
statutterne
må nyfortolkes, og
lige klapnærlæses. De kede
r taget over
ive
bl
igennem-punkter
må køkkenerne
Zoom, og herefter
Store Sal og
skiftevis møde op i
er i
afgive deres stemm
e to
stemmeurnerne. D
erpar får præcis
konkurrerende klokk
, og hele
lige mange stemmer
ren må gentages.
afstemningsprocedu
ng på gården,
Der er folkeafstemni
ilforordnede, og
indflytterne er valgt
odigt (men
klokken bliver vem
t over Zoom. Vi
symbolsk) videregive
er glade.

26

Årets gang og faste indlæg

ns gang. Ikke
Tredje gang er lykke
det fysiske
kun når det gælder
, men særligt
køkken på Regensen
indflytterfesten
når det kommer til
udskudt tre
E20. Den er blevet
20 til januar
20
gange, fra oktober
Temaet holder
2021 til juni 2021.
cross-over
ved: Barda Bing. En
il-serien Barda og
mellem kult-rollesp
Bing på
stripklubben Bada
iver afsløret
Gothersgade. Det bl
det falske
under en rundtur på
skekælderen.
krabbemuseum i va
ved Stevns,
Der er fældet træer
ige, helstegt dét
skudt vildsvin i Sver
ker ind. Drude er
og lam, inviteret or
i Spanien. Og
soloklokker, Peter er
den lyse morgen
der danses hedt til
ore Sal i et år.
til den første fest i St

Årets gang og faste indlæg

27

Klokkerberetning for foråret 2021
Af Morten Stig Pedersen (2019-, Tilia) og Rebekka Gram Jensen (2019-, Shoe)

En gås i hver en bås
Generalforsamlingen skal foie gras
Anna Skov afgjorde valget uafgjort
50 stemmer til hver gruppe kandidater
stilhed før stormen som i Lindekantater
Til sidst en enkelt stemme
Udbetalte omgående en altid tiltrængt flaske små sure
Før vi skulle op i de defineret finere stuer
Efter at være boltet til og boltret os i lædersofaen
Fik vi stukket til kagen
(Det har været så dejligt altid i denne tid at kunne sidde med to medmennesker,
der har set værre, oprigtig tak til dem)
Vi ville bygge bro men blev
Til slut tilsølet
i øl’et fra en brunstig bukkebrus
Indflytterne skulle indoktrineres
Med knofedt blev det forceret
Afbrændingen fandt atter atter atter af sted
Perfekt sterilisering fik covidden på geled
Folk brændte de gamle minder
Og gjorde tidligere venner til negligerbare fjender
Bjarke og Natasja dansede en dans
De var meget fulde
Den var meget lang
De var så fulde
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Lindefrokost
med masser råkost
En snart vaccineret provst skålede fra en ølkasse
Personen er jo folkelig med masser af klasse
Intet nøgenbad
Det valgte indflytterne ingen lagt for had
En tale der lærte os at vi bare var en brik
Og det progressive var det bedste der sker for det her sted nogensinde og alle der er
uenige kom nu ind i gamet
Vimplernes vingesus gav forøget rus
Folk i isolation stod i vinduerne og var så smukke
En mand kunne ikke styre sine lyster
Kom til at give én i isolation en møsser
Lindebal startede med fodboldfeber
Ballet er fortid halbal er hvor tid
Traditioner skulle reddes efter corona-dvale
Men i stedet blev det hele blandet som i 7-kabale
Klokken stjålet varm fra kakkelovnen
3 uger og 2 klokkere måtte pisse på toilettet altså gennem øjnene
Før Mikkel Hertz ringede med klokken?
Den lød Ding dang Dingedangelo
Hvordan afrunder man afskeden til dette fremmedlegeme, der har huseret i 6 måneder?
Det ved vi ikke. Vi vil bare sige, at vi glæder os til endnu engang at tage til fx et Regensrådsmøde og få den selvfølgelige, sædvanlige og velkendte Sun Lolly. Med Champagne…
smag.

Årets gang og faste indlæg

29

Foto: Anna Ravn Østergaard

Foto: Liv Moretto

Foto: Liv Moretto

Foto: Liv Moretto
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Lindetale 2021
Af Siri Haarløv-Johnsen (2017-, Konvencio) og
Amalie Holst Holtegaard (2016-2021, Tilia)

Amalie: Så står vi her igen. Til vores alle sammens længe ventede Lindefrokost, som jo i år
er årets første fest. Tillykke til Frk. Lind med kronen, og tillykke til os, fordi vi rent faktisk er
samlede her i dag! Vi skal holde en tale, der hylder Regensen. En tale, der hylder OS!
Siri: Os, der er de “særligt udvalgte”. Os, der har fået retten til den lave husleje, den smukke
udsigt til Rundetårn, adresse i hjertet af Dronningens København, gratis toiletpapir, gratis
sæbe og gratis opvasketabs.
Amalie: Os, der havde det gyldne gennemsnit og tilstrækkeligt få penge på kontoen, og
måske havde vi en ven eller en forhenværende regensianer, der kunne hjælpe os med at
skrive den ansøgning, der gik LIGE i Stuarts hjerte!
Siri: En tale, der hylder FÆLLESSKABET, ÅNDSLIVET, TEMPOET, SAMHØRIGHEDEN og
løftet om, at det er normalt at blive overvældet af Regensens mange tidsslugende tilbud,
pligter og normer.
Amalie: En tale, der hylder og kritiserer galskaben på en og samme tid.
Siri og Amalie: Galskaben af P-vagter, fælles nøgenbad, vandkamp, relikvieforhandling,
floor, midnatsgæster, midnatsmad, Admi-middage, nye foreninger, gafling, rov på de andre kollegier, Elers’ egern, foreningsmiddage, upassende sjoflinger, geniale sjoflinger, revyblade, plakater, kampagner, provstemiddage, embedspersonsmiddage, fægtemiddage, Regensens Business Network, sønderjysk kaffebordsmiddage, fægtemorgenmad,
porcelænsdirektionens store fælles madklubber, sønderjyske fester, fredagsbar, Lindebal,
svømmebassin i gården, rygning indendørs, røgmaskine, operakoncerter, boblemaskine,
indflytterfest, KS-Aid, Revy, Intimitetens podcast, provstete, foreningsfester, kandidatfester, GF, indflytteroptag, foreningsbrunch, bryggerlaugsfester, snapselaugsfester, symposionfester, køkkenfester, gangfester, podcastfester, klokkerte, åben X, åben brugs, lukket
brugs, P-vagtsfester, GRITHNING, pizza og bobler fra Afrim, hemmelige fester, homoloftsfester, embedsforhandlinger, de gamle kollegiers fester, Goodenough-fester, X-møde,
P-møde, foreningsmøde, indflyttermøde, biblioteksmøde, Lille Regensrådsmøde, Store
Regensrådsmøde, brandmøde, B&V-dag, musik-jam-aften, forårskoncert, viceprovstearrangementer, klokkelokke, slåbrok, ice, sauna, Lindefrokost.
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Siri: Da jeg flyttede ind, synes jeg, at Regensen var et lidt intimiderende sted. Der var ord,
som jeg ikke forstod, og steder, som var umulige at finde. Gården var fyldt med fællesskaber, som var svære at aflæse. Fællesskaber på tværs af foreninger, køkkener, embeder,
og fællesskaber baseret på vilde øjeblikke, der var sket før min tid. Men magien ved at bo
her er, at jo flere regensianere, man snakker med, og jo flere begivenheder, man deltager i, desto mere begynder et mønster at vise sig: Regensen. Og lige pludselig så forstår
man… selvom nogle ting måske bare altid vil være et mysterium for mig – for eksempel
porcelænsregnskabet! Men da jeg begyndte at forstå fællesskabet, så kunne jeg også
mærke, at jeg begyndte at blive hooked. Jeg blev hooked på den måde, hvor man mærker,
hvordan vi alle brænder. Brænder på hver vores måde. Brænder for traditioner, brænder
for læring, brænder for forandring. Og som indflytter kan jeg huske, at jeg prøvede at suge
det hele til mig. Forsigtigt prøvede jeg at brænde lige så meget, som alle andre. Og det
føltes lidt, som om Regensen var den ilt og den varme, som holdt vores fire kørende. Og
det føltes, som om vi kunne brænde igennem i kraft af hinanden.
Amalie: Da jeg modtog et opkald fra Andreas, som var klokker i efteråret 2015, spurgte
han: “Kan du flytte ind om 2 dage?”. Jeg vidste, at noget helt særligt skulle til at ske. At flytte ind var overvældende, men jeg blev også forelsket. Forelsket i et par regensianere, forelsket i et par foreninger, men også forelsket i slikposen af sociale aktiviteter, man frit kunne
vælge imellem. Især blev jeg forelsket i Lindefrokosten. Jeg for hele tiden vild i Regensen.
For vild i normerne, rusen og i alt, hvad der var godt at gøre, og hvad der var knap så godt
at gøre. Jeg elskede ALLE arrangementerne, fordi de kunne tage én væk fra hverdagens
banalitet og ensomme liv. Jeg FØLTE mig faktisk speciel, og jeg blev forblændet. Men mest
bare forelsket. Da Andreas ringede, var min spiseforstyrrelse på sit højeste. Men da jeg
flyttede ind på Regensen, kom jeg faktisk mere eller mindre ud af den. Rutinerne, de evigt
mange aktiviteter og de tætte venskaber, man fik med sine naboer, distraherede simpelthen. Og det var nemt at få tætte venskaber: Uden for gården kan det være svært at finde
samtaleemner og noget at samles om: HELT ÆRLIGT. Mega svært at small talke. Men på
Regensen er der ALTID noget, som er spændende at snakke om: Hvad skete der til sidste
regenstradition? Hvad skal der ske i den næste tradition? Og sådan kører regenshjulet, og
tager det os med i et eventyr, der konstant gentager sig.
Siri: Regenshjul og regensstrukturer, som binder os sammen på kryds og tværs af vores
mange forskellige baggrunde. På mange måder en smuk struktur og den helt perfekte opskrift på et fællesskab: vi flytter ind, tager til provstete, holder vores 10 P-vagter, deltager i
semestrets tre fester og joiner måske en forening, som vi måske kommer til at tilbringe hele
vores regensliv med. Det giver sikkerhed, stabilitet og tryghed og baner vejen for vores
regensliv, både på godt og på ondt. Som indflytter var man qua strukturerne ofte meget
hurtig til at regne ud, hvad der var forventet af én. Og de gamle regensianere mente jo tit,
at de godt kunne regne ud, hvilken forening visse indflyttere ville vælge. Nogle gange blev
man overrasket. Men DET føltes altid som en tryghed at kunne falde tilbage på strukturerne – Regensens varme rammer.
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Amalie: Men, som vi alle godt og grundigt har stiftet bekendtskab med, ingen af disse
traditioner og påfund – hverken de geniale, opfindsomme eller de stressende – har fundet
sted, som de plejer at finde sted under corona.
Siri: Alle arrangementer blev aflyst eller vendt på hovedet, og der har aldrig været så mange TDCs og køkkenfester, som der har været i de sidste 8 måneder. De døde regensianere
listede ud af gården uden et ordentligt farvel, og de nye listede ind på gården uden et
ordentligt HEJ!

Foto: Liv Moretto

Amalie: Den rus, den forelskelse og den følelse af overvældelse, der kendetegner vores
møde med Regensen, er blevet sværere at genskabe.
Siri: Vi kan ikke længere overlevere det velkendte, tempohøje, proppede, fantastiske
regensliv. Klokkerne skal bruge mere tid på Covid-19-regler og -restriktioner, end de skal
forberede sociale arrangementer.
Amalie: Før corona kunne vi følge med, nogle gange med hele hjertet, og andre gange
snublede vi lidt, fordi angsten for FOMO og det at gå glip af festen simpelthen var for stor.

Foto: Liv Moretto

Siri: Vi havde travlt med at planlægge stærke alliancer og med at få så mange embeder
som muligt, og da vi så fik embederne, var der slet ikke tid til at nyde dem.
Amalie: Vi havde travlt med at se op til ældre regensianere og sammenligne os med dem
fremfor at nyde vores egen unikke oplevelse af Regensen.

Amalie: Corona har givet os muligheden for at revurdere vores normer og traditioner. Meget er opløst, og vi har nu muligheden for at bevare, hvad der bør bevares, og gentænke
det, der bør gentænkes.
Siri: Den mulighed skal vi selvfølgelig huske at sætte pris på, men vi kan også spørge os
selv, om der i fremtiden virkelig skal en pandemi til, før vi overvejer vores traditioner?
Amalie: Er corona vejen til positiv forandring? Eller kan det være, at den “forandring”, vi
skal tage med os, er viden om, at “forandring” er en vigtig tradition? Traditionerne er til for
os og ikke omvendt!
Amalie: 2020 blev året, hvor GRISENE fik deres velfortjente stemmeret efter mange mislykkede forsøg. Jeg flyttede ind i 2016 og jeg tænkte dengang: “Grise, hvorfor skal de nu
have stemmeret?” Måske var jeg bare en bitter single, men heldigvis kom jeg hurtigt på
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Siri: Vi havde travlt med at flirte med så mange indflyttere som muligt, men da de så endelig joinede vores forening, var vi allerede i gang med at forberede os på det næste hold
af indflyttere.

bedre tanker. Så lad os ikke kimse ad stemmeretten. Jeg skulle hilse fra en forhenværende
Gris og sige, at det betyder virkelig meget! Grisene fik første gang adgang omkring 1965
og var dengang primært kvinder. Ifølge beretningerne kom der pludselig flere planter,
tæpper og renlighed på Regensen i takt med, at Grisene flyttede ind. Griseordningen lukkede for første gang kvinderne permanent ind på Regensen, og deres tilstedeværelse som
Grise blev katalysator for, at man på Regensen begyndte at overveje, om man egentlig
burde optage kvinder som alumner?
Siri og Amalie: SKÅL FOR GRISENE!
Siri: 1971 blev året, hvor kvinder endelig fik lov til at søge ind som alumner på Regensen.
Inden da kom kvinder primært på besøg for at gøre rent, for at hjælpe med madlavningen,
for at besøge deres regenskæreste eller for at bo som Gris. Besøgende kvinder blev sendt
hjem fra Regensen senest ved midnat, og hvis de kom på besøg efter midnat, måtte de
smugles ind gennem alumneværelsernes vinduer til gaden – som ulovlige varer. Hvis en
regensianer blev taget i at smugle en kvinde ind, kunne man risikere at miste sin plads på
kollegiet. Der var heller ikke meget respekt for kvinderne. Rengøringskvinder på Regensen
blev for eksempel kaldt for sæbeludere. Tove Ditlevsen beretter i en af sine bøger om en
forhenværende regensianer, der sang en sang fra Regensen med verset: “Vi knepper vores
piger, som vi vil”. Dengang, i 1971, var det ikke alle, der syntes, at kvinderne skulle have lov
til at bo her, men i dag fylder kvinderne lige så meget som mændene på Regensen. I dag
synger vi ikke kun om sønnerne af de teglrøde mure, men også om døtrene.
Amalie og Siri: SKÅL for kvinderne!
Siri: 2020 blev året, hvor de internationale studerende for alvor begyndte at blive inddraget i regenslivet, idet revydirektørerne og foreningerne for første gang sørgede for engelske undertekster til revyen. Det er efterhånden blevet en norm at have engelske oversættelser i allemails og på Facebook-posts, og vi liveoversætter ved regensrådsmøderne. Det
betyder, at de internationale studerende endelig kan følge med i – og stemme til – regensrådsmøderne, hvor der bliver taget beslutninger, som jo også er med til at frame en stor
del af vores hverdag. Sidst, men ikke mindst fik de internationale studerende sidste måned
bevilget penge til danskundervisning. Sammen bygger vi strukturer, som gør, at de internationale studerende kan være med og kan føle sig som en reel del af fællesskabet på lige
fod med alle andre. Regensen bliver et federe sted at være, når vi tænker på andre, tager
hensyn og opløser barrierer.
Amalie og Siri: Cheers to the Internationals!
Amalie: På mange måder har Regensen en plads til os alle, hvis vi tør skabe pladsen, indtage den og give den videre til andre. Der er plads til de introverte, de ekstroverte, fugleentusiaster, kimchi-fans, dj-typer, skaknørder, JAM’ere, plantere, fiskere, strikkere, rullere,
morgenbadere og improspillere. Til dem, som ikke drikker alkohol, til dem, som drikker for
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meget alkohol, og DEM, der ikke har det mentale overskud til at tage embeder eller deltage i festerne, men som stadig elsker Regensen. Der er plads til den tykke due, som ikke kan
flyve væk fra Regensen, og som spiser alle hvederne. Der er plads til Ozzy.

Amalie: Og vi flytter med!

Siri: Der er plads til, at jeg kan være typen, der holder en tale, selvom jeg hader at holde
taler. Der er plads til, at nogle af indflytterne kan starte dagen med klimamarch frem for
Lindefrokost!

Amalie: Og vi fejrer det med hende!

Siri: Frk. Lind fylder år igen.

Siri: Vi er ikke nødvendigvis unikke, fordi vi har det rigtige værelse, embede eller er i den
rigtige forening.

Siri og Amalie: Skål for klimaet!
Amalie: Traditionerne plejede at binde os sammen, men nye kræfter har taget over. Falder
en regensianer, falder hele Admiralitetet – nej, hele Regensen! Hvis man løfter en regensianer, så løftes mange regensianere. Tager man sine forholdsregler seriøst, kan man redde sognet fra at blive lukket.
Siri: Regensen er et sorgløst sted, og til tider glemmer vi at tage stilling til hinanden. Men
her har corona fordret en vis opmærksomhed og fået os til at snakke om, hvordan vi omgås, hinandens helbred og vores pårørendes helbred, og hvor vores grænser går. Og corona har mindet os om, at det er helt okay at snakke om vores sårbarhed og sige fra. Vi passer på os selv og på hinanden i en varsomhed, vi måske aldrig har gjort før. Nogle gange
er det svært at navigere i det hele, og nogle gange fucker vi det op. Men ingen er perfekte,
og heldigvis kan vi lære sammen.
Amalie: Corona har også medvirket til, at vi er kommet tættere på vores køkkener, der
pludselig er blevet vores boble og vores ”familie” på en helt ny, afgørende måde. Køkkenet
er ikke længere et sted, der invaderes af foreningerne, men et sted, der er yderst værdifuldt
i sig selv. Køkkenerne blev steder, hvor vi hver især holdt revy og GF online – det første GF,
hvor vi kunne stemme med hjertet.

Amalie: Men vi er unikke i den måde, hvorpå vi skaber Regensen sammen igennem vores
indbyrdes dynamik.
Siri: Og det er os, der står med privilegiet og muligheden for at forfine vores traditioner.
Amalie: Vi er regensianere, men vi er også sårbare, tænkende, følende og reflekterende
væsner.
Siri: Corona er stadig over os, men vi går en lysere tid i møde.
Siri og Amalie: Vi skal nok klare det!
Amalie: Regensen er et puslespil, og vi udgør hver især en lille brik af det puslespil.
Siri: Den Regens, som vi elsker, er bygget på den dynamik, som vi har sammen.
Amalie: Og hver person, som er her i dag, spiller en vigtig rolle.
Siri: Også dem, som desværre ikke kunne være med os i dag, men som vi ville ønske kunne
være med os, og som vi tænker meget på.

Siri og Amalie: SKÅL for hjertet!
Amalie: Vi har lavet et puslespil med et billede af Regensen.
Amalie: Kvinderne havde ikke adgang – men de fik det.
[Klokkerne delte konvolutter ud under talen, red.]
Siri: Internationale havde ikke adgang – men de fik det.
Siri: Og i de konvolutter, vi har uddelt, kan I finde jeres helt unikke regensbrik.
Amalie: Grise havde ikke stemmeret – men de fik det.
Amalie og Siri: SKÅL TIL BRIKKERNE, OG SKÅL TIL JER.
Siri: Verden udvikler sig.
Amalie: Og Regensen udvikler sig.
Siri: Solen flytter sig hver dag i gården.
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Provstetale til Lindeballet
den 26. Juni 2021
Af Stuart James Ward, regensprovst

On behalf of provstinden and provstedatteren, tak for invitationen! It’s such a pleasure
once again to be “inviteret til bal” in Regensens Store Sal after almost an entire year.
Tak til indflytterholdet (for pulling together to make this evening possible).
Tak for fodboldkampen (which eased the conscience of those who were feeling guilty
about plotting some excuse for arriving fashionably late)
Tak for den fabelagtige Lindekantate.
Og ikke mindst, tak til jer allesammen: for all the sacrifices, large and small, that have helped get us through the last three semesters.
I’ve written this speech in English (you might have noticed) which I don’t normally do, as
way of acknowledging the special difficulties the pandemic has posed for our international students. I can well imagine what the past year has been like for those for whom home
is a long way away – further away than we ever knew it before – for Maude, for Giulia, for
Chella, for Colbyn, for Alex, and for David. Which only underscores the importance of the
home that we recreate here – the proxy family that has made the ordeal of the past year
that much easier to bear.
I don’t know if you believe in the therapeutic benefits of reading but I’m sure many of
you have had a favourite book (or two) to help sustain you through the past year. For me
personally, back in the depths of winter lockdown I took out the 1854 American classic
Walden, by Henry David Thoreau, documenting
"One of my favourite
the author’s personal experiment of living in more
Danish aphorisms ...is:
or less total isolation for the best part of two
years – at one with nature on Walden Pond near
“Der er intet, der er så
skidt, at det ikke er godt Concord Massachusetts.
Some of you might be thinking that explains
for noget”..."
the strict lockdown rules devised at 5. Gang this
past year (if that’s the kind of thing that’s been on
Provsten’s bedtime reading list). But Thoreau was not simply some hermit or recluse. He
was more in the mold of a social idealist who wanted to improve the world around him
by improving himself – to disengage in order to disaggregate; to sort out what was valid
from what was vapid in his own life as somehow the key to a better life.
One of my favourite Danish aphorisms (one that you can’t really translate into English)
is: “Der er intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget” – and I do think somehow that
this otherwise extremely “skidt” situation has given us scope, not for self-improvement
necessarily but to reflect on what is ultimately of value to us as a community.
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In more recent months I’ve put Henry David Thoreau to one side (you’ll be relieved to
hear) and turned to more contemporary reading – such as the Julian Barnes novel The
Sense of an Ending, which is all about how we locate ourselves in time. It’s based on a
work of non-fiction from the late 1960 by the English literary critic Frank Kermode (also
called The Sense of an Ending) which explores how we conceive of ourselves, our lives,
our interactions with others to be situated on an imagined time line. “We all share fictions
about time”, wrote Kermode, because we apparently all have the very basic need, of which
we are unaware most of the time, “to be related to a beginning and to an end”.
That sense of an ending captures something of what we’ve been experiencing here in
recent weeks; the hopefully not misplaced optimism that whatever it is that we have all
been through, that time is soon past as we all roll up our sleeves to be vaccinated – entering into new time, a new departure with altogether new possibilities.
But before we enter into whatever it is that comes next, I want to take my brief time at
the podium to register gratitude where gratitude is surely due.
Firstly, gratitude to all of you for your understanding, consideration and restraint during
a long period of unusually, unprecedentedly harsh limitations on your everyday freedoms.
Those of you who have lived here for several years will be aware that I’m not normally
given to restraint. As Regensprovst, you take the responsibility seriously, but you also rely
on the energy and capacities of the people living here to determine the rhythm and pulse
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of Regenslife as we know it.
To actively dial down on that energy is not a role that I was ever really designed for. It
was not part of the CV I submitted some eleven years ago, and I’m all too aware that there
is room for debate as to how well that task has been handled. But I do wish to share my
sincere gratitude for the way you have all responded to the restrictions, inconveniences,
the uncertainties and perhaps even injustices that have occurred along the way.
Of course, none of these injustices were my personal prerogative alone, but it is not
in the spirit of sharing out blame – but rather as a token of my personal respect, and the
sense of an ending that makes this feel like the right time to do so – that I wish to pass on
my sincere thanks to the entire klokkerflok who have helped us through this ordeal over
three semesters:
For their capacity to think clearly in an accelerating crisis: Mathias and Elias
For remembering to keep laughing no matter the adversity: Drude and Peter
And for managing a task that proved more difficult than any of us imagined:
opening up without shutting down the entire neighbourhood – Rebekka and Morten.
There is one aspect of Regensens lockdown, however, where I must confess to have flown
completely solo in dampening down on social activity, without consulting anyone at all.
And that was the decision to suspend the office of Viceprovst when our own Anne “Space”
Normann “died” back in December. The handover to a new VP ought to have happened
back in October, but it didn’t seem fair at the time to saddle someone with expectations
that are all about social interaction.
Anne very kindly agreed to continue in the roll indefinitely; she is here tonight, and I’m
sure you will all join me in thanking her for the fabulous job she has done over nearly two
years.
But tonight, as we sense an ending to our long social isolation, we also open up the
possibility of passing on the responsibility to a new VP.
A VP, who will bear the sacred chain all through this year and into next, to restore the
connection between the new “indflyttere” on the one hand, and those who are commonly
known as “de gamle røvhuller”.
Which is my cue to switch to Danish for the sacred ritual, as it is written in Regensens
ancient runes.
Fordi inden man afslører, hvem der skal have den tunge VP-vægt rundt om halsen, skal
vi naturligvis gennemgå de fem sagnomspundne forpligtelser, der er tilknyttet embedet:

• Og takket være Regensianersamfundet får VP en pæn bevilling
til at skabe lidt hygge og højtidelighed sammen med indflytterne
Alt i alt er der tale om et meget tungt ansvar, der går til en person med en masse Regenserfaring, et hjerte der banker for deres kollegium og en masse indsigt at videregive til de
kære indflyttere.
Udnævnelsesproceduren er foregået via den sædvanlige, traditionsrige, grundige,
åbne, gennemsigtige og uafhængige proces med et udpegningsudvalg sammensat af
følgende medlemmer: Provsten
Og provsten har enstemmigt besluttet, at VP-titlen i år skal gå videre til: Silas Nøstvik
Kære Silas, vi ønsker dig både til lykke, men også held og lykke med udnævnelsen.

Foto: Liv Moretto

• VP skal passe rigtig godt på kæden
(og aflevere den igen efter et år i embedet).
• VP skal passe rigtig godt på indflytterne
• VP skal passe rigtig godt på provsten
• VP skal holde én af provstens festtaler i provstens sted
(efter aftale med provsten)

44

Årets gang og faste indlæg

Running footer

45

En status på vin på Regensen
anno 2021
Af Jonathan West Carstensen (2019-, PING)

Hvis man ikke vidste bedre, kunne man måske tro, at vin på Regensen er noget vi køber.
Det er det ikke – det er noget vi laver! Det er vel et mantra, der tåler gentagelse. Ikke
mindst fordi vinkøbmanden har haft held med at bilde de fleste noget andet ind med sin
effektivt aggressive salgsstrategi på den ikke-klokker-relaterede digitale klokkerprotokol
[regensianernes interne FB-side, red.].
Vin smager nu engang bedst, når den kommer op af jorden i egen gård. Og i alle tilfælde er det sjældent den faktiske væske, man smager på, men historiefortællingen omkring
den, der gør forskellen – og det er den, jeg her vil prøve at folde ud for året 2020-21.
Sidste år blev min entré som vinperson på Regensen markeret ved, at vi til et brag af en
høstfest først fik smagt på det forgangne års vin – her tog særligt vermouthen, hvis omtrentlige opskrift man kan finde i sidste års blad, kegler – og sidenhen plukkede vi druerne
til det, der nu er blevet til årgang 2020. Det skal siges med det samme: ikke verdens største
høst. Men hvordan skulle det også kunne blive det med de ustadige omgange af regn og
kølighed i vejret, som juli 2020 gav os. Juni var brandvarm, af-med-skjorten-og-fremmed-mokaien-agtigt vejr, men hvad hjælper det, når juli strejker. Juli er måneden, hvor
solen får safterne til at stige op, og safterne puster druerne op som små balloner.
Hvad juli ikke gav os i størrelse, gav august os dog i gørelse. De safter, der faktisk var
steget op, blev således varmet godt igennem af en solid omgang varme, der fortsatte
gennem både august og store dele af september, før vi nåede høsten den 22. september
2020. Og det var høsten af dette:
1. Vores præmiegris, den store hvidvinsranke, der bugter sig fra 8. til 9. gang. Sorten er
her Solaris, den vigtigste vinsort i Danmark, og samtidig den vigtigste vinsort på Regensen, plantet år tilbage af visionære vinpersoner i det embede, jeg nu bestrider. Den giver
små og exceptionelt kompakte drueklaser, der får lov at hænge i fred inde bag Sumpens
pap- og plastcontainerne. I år var de modnet smukt, og det blev til i omegnen af 12 kg,
hvilket må siges at være pænt uden at blive klassificeret som decideret overvældende.
2. Vores bogstavelig talt nyeste skud på stammen er den røde vinstok, der står til venstre for biblioteket. Den har vist potentiale de seneste par år alene i kraft af dens stadigt
voksende tilstedeværelse, og i 2020 kom den endelig på tavlen med godt seks klaser (eller
1,5 kg), selvom jeg har den mistænkt for faktisk at have båret otte klaser til start. Hvor de
sidste to er forsvundet hen kort før høsten, tør jeg ikke gisne om. Hvilken sort vi har at gøre
med, ved jeg heller ikke, men mit bud kunne være Rondo. En rødvinsdrue, som i Danmark
kan præstere en supertynd, ultrasur og altså pivfræk vin efter min mening. 1,5 kg er ikke
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nok til at lade den gå solo, så den får lov at spille andenviolin i Solaris’ens 12 kg. Men hvilken andenviolin! Det er den, der i år giver regensvinen sin rosa-orange glød og et ordentligt bittersweet, krydret svirp med halen.
Med således en pæn mængde, godt modnede druer, velvilligt plukket af en lille flok regensianere, fortsatte druernes rejse til vin sidst på aftenen, hvor de blev mast under vægten
af undertegnedes egne hænder og efterladt i en situation, der kaldes maceration, her en
5-døgns fornøjelse, hvor vinens most står køligt og trækker med skallerne for at hive ekstra
glød, smag og tanniner ud til vinen. På den femte dag pressede jeg hele molevitten til omtrent 11 liter vin, der kom på en lufttæt beholder og blev efterladt i mørke. Igen i år gav jeg
naturen frit spil, druernes egen gær fik lov at stå for gæringsprocessen i mørket, og det er
jo taknemmeligt, fordi man således kan lade
hænderne blive i lommen og lade tiden gøre
"Juni var brandvarm,
sit arbejde i stedet.
af-med-skjorten-og-fremEfter seks måneder i bryggerrummets
med-mokaien-agtigt vejr,
mørke, dvs. i begyndelsen af februar 2021
og midt i anden lockdown, besøgte jeg den
men hvad hjælper det,
igen og kunne konstatere, at druesaften
når juli strejker."
faktisk var blevet til vin, og endda en utrolig
smuk, rødligt glødende hvidvin, som duftede blomstret-aromatisk. Den smagte tilmed af
vin, et sted mellem en rigtig tynd, bæragtig rødvin og en tannin-drevet blomsterhvidvin
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– uanset hvad, var vi ankommet til funkytown. Heldigvis, vil jeg sige, var og er tidsånden
med mig, hvad smagsprofilen angår. Funkytown trender i øjeblikket! Dobbelt heldigt er det
desuden for mig, at jeg personligt godt kan lide, at man kan smage årets vejr i vinen, og
det kan man den ondelyneme i denne her. Det smager forførende weird og røber både den
skuffende juli og de varme, mokai-tørstige juni og august.
Alt dette har regensianerne selvfølgelig til gode, for årets høstfest, hvor vinen fremvises
og smages, ligger et godt stykke efter deadline på denne artikel. Som embedsperson er
jeg en anelse bekymret for de små mængder af årets vin, for regensianerne er kendt for
deres tørst, men for ikke at lokke nogen i kløerne på vinkøbmanden for at skaffe ekstra
forsyninger, har jeg et ekstra kort på hånden.
Jeg synes kun, det er rimeligt at sige, at juli 2020 er skyld i, at der ikke er en decideret
regensvermouth i år. Men jeg har snydt lidt. Sideløbende med dette embede har jeg nemlig brygget på en blomstervin a la experimental, og jeg har fået lavet mig et ekstra batch
med et mix af hyldeblomstvin, syrenvin, hindbær fra mine forældres have; en smule stærk
alkohol og en masse krydderier, der snart skal komme regensianerne til gode. Den er født
og opvokset her på Gården og kan i den forstand med ro i stemmen kaldes for en regensiel
Vermouth.
Til sidst i denne beretning vil jeg blot annoncere en lille portion disruption: Den opmærksomme læser vil vide, at der faktisk findes ikke færre end fire vinplanter i Regensens
gård, men kun to af dem er kommet på tavlen, selvom jeg synes, vi har været tålmodige.
De to resterende underpræsterer både i drueklaseantal og modenhed i en sådan grad,
at jeg i det tidlige forår var ude og true dem med grensaksen for good. Det syntes ikke at
have hjulpet, og jeg vil derfor klippe dem ned og rive dem op med roden sidst på efteråret,
så vi kan få plads til at sætte nogle nye i det tidlige forår.
Alt godt og på gensyn i 2022

Uddrag fra USAGT: Digt om døden
Af Mikkel Hertz (2018-, Uglen)

Nathalie, du spurgte
om jeg kunne skrive et digt om døden til jeres magasin
og jeg sagde ja
men overalt så jeg de livlige gule blade
hvordan de faldt ned på gårdens brosten
det var så smukt
at stå stille på den måde foran vinduet
jeg sprudlede
gik ud på køkkenet for at lave en stempelkande
nød den rumlende lyd når vandet kogte
det lille klik
jeg kogte to æg i kasserollen
pillede dem så det brændte på mine fingerspidser
det gjorde ingenting
jeg pressede kniven gennem den ene
blommen flød ud smilende
levende
æggene dampede
og jeg skar og skar og tyggede
mens jeg så ud af de franske døre
ud i Grotten
og jeg tænkte
jeg kan ikke skrive om døden
og jeg vil ikke
livet var overalt omkring mig
som kirsebærrets kød om
dens sten
men så læste jeg en mail
en klokkermail
og jeg tænkte på døden eller
jeg tænkte ikke på den
jeg så den og forstod den
at du var død
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og Peter kom ind mens jeg sad der
og alle Bunditterne kom ind
vi sad rundt om bordet
sagde ingenting
så rejste Peter sig
tog sin ost ud af køleskabet
fjernede nænsomt klædet af bivoks
satte den på bordet
huden var glat
den duftede syrligt og god
men på den ene side voksede en lille plet af mug
og vi sagde det ikke til hinanden Nathalie
men vi tænkte det alle
at osten var din sjæl
at den stadig kunne reddes
Admi skæres af med en urtekniv

Lindetræet
1785 – 1954
Plantet af provst A.C. Hviid i
begejstring over sin søns fødsel
som et symbol på vitalitet. Døde i
1954 efter et hul på en gasledning
dræbte træets rødder. Frk. Lind
var af den særlige art Tilia cordata
erecta fredensborgensis.

Sioux

Indflyttervanding

1951- 1990’erne

? - 1960’erne

Regensforening stiftet i 1951.
Medlemmerne kaldte sig
siouxialister. Efter flere
forsvindinger og genopståelser
måtte foreningen afgå ved døden.
Indtil videre.

Vanding, under bruser eller i det
fri, af nye indflyttere. Ofte
suppleret af en mundtlig
overhøring af indflytterens
akademiske evner.

Spermritualet

Karleinspector

Potensen

Ritual, hvor man til Lindefrokost
kaster toiletruller ud fra toppen af
Rundetårn, i denne henseende
betragtet som Kong Christian den
Fjerdes fallos. Før blev der kastet
vand. Nu, ingenting.

Engang den fornemmeste
embedspost en regensianer kunne
varetage. Tilsynshavende for
gårdes karlene, som stod for
opfyring i kakkelovnene på
værelser.

Den regensielle ånd, der magter
viden, kultur og fællesskab, der
griber det potente og det døde på
gården, skubber og sætter
grænser. Potensen er mulig i
enhver regensianer.

2004 – 2010’erne

Klokkerprotokollen

1820’erne - 1930

Allemailen

1865 - 2000’erne

1990’erne - 2010’erne

En fysisk bog, tidl. ”Kirkebogen”
placeret i postrummet, hvori
skriftlig kommunikation mellem
regensianerne kan foretages.
Dræbt, langsomt og pinefuldt af
allemailen.

Emailgruppe, placeret i
cyberspace, hvori skriftlig
kommunikation mellem
regensianerne kan foretages.
Dræbt, hurtigt og sikkert af
Facebook.

1623 - 2019

?
Det næste, der må dø.
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Uddrag fra USAGT:
Dødens dualitet og didaktik
Af Elias Gilling Borgmann (2017-, Gamle)

”Vi kunne godt tænke os et bidrag fra Gamle, fordi
døden på en måde har en særlig plads hos jer.”
Med dette muntre opdrag som rygvind, kære læser, vil jeg i det følgende forsøge at gå
balancegangen mellem det, der må forblive usagt, og det, der skal blive til USAGT. Jeg
mener i denne anledning ikke, at jeg kan udtale mig på vegne af, eller omfattende dække
totaloplevelsen i, Vækkerforeningen af 1832. Dels er 185 års liv foregået før mig, dels er
min egen død lykkeligvis ikke indtruffet. Hvad der følger er derfor ikke baseret på en Simon
Langkjærsk semantisk viden, eller endsige en Tóki Erenbjergsk imponerende, episodisk hukommelse. I stedet håber jeg det vil være tydeligt for læseren, at selv denne forfatters
fattige erfaringer, tågede som de er af vin og tobak, kan danne grobund for et skriv om
døden i Gamle.
For det er naturligvis sandt, at døden har en særlig plads blandt Gåræ ældste. Vi ”fejrer” dødegilder (jo, de findes endnu), får dræbt relikvier (hvil i fred Bowle I, Horn og nu
også Bowle II), og må sågar selv tage livtag med traditionens magt, når det hidtil sagte
dømmes usigeligt. Kort sagt: Gamle både ærer og frygter døden.
Som ganske ung grisling i stien fik jeg lov til at opleve førstnævnte fænomen: Dødegildet.
Forinden havde mine møder med Gamle indebåret en eskalerende kurtisering gennem
kåde kælderfester. Til Julebal kulminerede det så i en livgivende kakofoni af stemmer, der i
porten kappedes om højest at kunne skråle:
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Når glas og flasker klinger,
så det spørges i vor by,
så er GAMLE, så er GAMLE ung på ny

…da mit, Bjarke og Lars’ (RIP) optag i de ældstes rækker skulle bekendtgøres til Gåræ øvrighed. Jeg havde således kun stiftet bekendtskab med livet, vitaliteten og fornyelsen, og
var endnu ubekendt med disses naturlige følgesvend og uundgåelige betingelse: døden.
Den 27. januar 2018 forandrede dette sig. I sædvanlige omgivelser, men under usædvanlige omstændigheder, var Gamle således samlet for at døde. Dette lidt usædvanlige
verbum afslører vel egentlig en del om vores forhold til akten: Der er ikke tale om et banalt
mord eller drab, hvor livet uceremonielt fratages et modvilligt offer. Ej heller er det tilfæl-
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det, at en fraflyttet Gamling passivt går hen og dør. I stedet er det en aktiv og højt ritualiseret handling, der repræsenterer en symbolsk overgang fra død til levende. En Gamling
dør altså ikke som en stakkel, men dødes med et brag.
Dette indebærer, som altid når Gamle samles, et orgie af kulinariske, vinøse og røgfyldte indtryk. Excessen stopper altså, måske især, ikke når døden indtræffer. Det særlige
ved dødegildet er dog, at gæsterne ikke, som vanligt ved Gamles gilder, er indflyttere og
venner af Vækkerforeningen. I stedet er det et gensyn med Gamle gespenster, man som
purung Gamling kun kender gennem regenshukommelsens til tider mytologiserende, men
ikke altid flatterende, skær.
Så dér sad jeg. Stadig våd bag ørerne og fuld af lyst til at leve det levende regensliv. I
stedet var der død på menuen. Mellem skåle og sange lød taler til de, der måtte dødes, og
mellem levende og døde lød livlig diskussion. Det var, i mange henseender, et pædagogisk
og opdragende moment. De døde fik mulighed for at stifte bekendtskab med det levende
foreningsliv, og vi, der endnu ikke var plaget af ormegnav, fik en grundig indføring i traditionen og ritualet Gamle, som kun det nostalgiske genfærd kan give den.
Endelig skete det så. Til Oluf Rings melodi lød St. St. Blichers melankolske digt klingende fra døde, døende og levende Gamlinges struber:

Sig nærmer tiden, da jeg må væk,
jeg hører vinterens stemme;
thi også jeg er kun her på træk
og haver andensteds hjemme.

Under denne messen gik optoget op fra kælderen (også RIP) mod et mindre brandbelastet
område af Gården, hvor selve akten udførtes. I flammers skær og fællessangs vold skete
det: skjorter blev til aske, og liv blev til død.
Og dette, kære læser, er pointen: Regenslivet byder på mange indtryk, forventninger og
glæder. Det kan være fristende at kaste sig hovedkulds ud i dem, hvilket jeg da også hjerteligt vil anbefale. Imidlertid fungerer påmindelsen om og ritualiseringen af døden i Gamle
som det perspektiv, der giver de regensielle eskapader mening og form. Døden giver for os
Gamlinge en anledning til at huske og ære det, der har været, og lade det møde og forenes
med det, der er og skal blive. Som læseren forhåbentlig kan konstatere, er den ritualiserede
form, dette sker igennem, ligesom mange andre af Gamles særheder, blevet tradition. En
tradition, der samtidig medvirker til en fastholdelse og reproduktion af såvel sig selv som
andre af Gamles traditioner. For mødet med døden og de døde er også et møde med en
hukommelse og indlært adfærd, der rækker udover, hvad der på ethvert givent tidspunkt
kan findes i en nulevende regensianer, endsige Gamling.
Det er i dette lys, man må forstå stædigheden i Gamle. For os er det at begrave et relikvie eller tie en sang til evig tavshed ikke blot et spørgsmål om, hvad der er mest passende,
progressivt eller endsige fornuftigt. For formålet med traditionen har for ingen levende
eller døde Gamlinge, jeg har mødt, været at ekskludere, reducere eller marginalisere. For
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mig, og antageligt for mange, hvis ikke alle, Gamlinge, er totaliteten af traditionerne i
Gamle jo netop det, der gør én til Gamling. Det er ved at lære traditionen at kende, at jeg
kender mig selv som Gamling. Det er ved at praktisere den, at jeg bliver kendt som Gamling i Gamle. Også af de døde til dødegildet. Og så er det ikke mindst ved traditionen, at
jeg af Regensen kendes som Gamling.
Når den omkringliggende verdens udvikling, som den har for vane at gøre, trænger sig
på hos Gamle, sker det imidlertid også en gang imellem, at den trænger ind. I en sådan
situation gennemgås en egentlig identitetskrise – for hvis traditionen dør, dør også en del
af det, der gør, at vi kan kende og kendes som Gamlinge. På den anden side er det et etisk
og moralsk problem, når traditionen er kilde til ulykke, og det kan derfor blive nødvendigt
at stede traditionen til hvile.
Der er sjældent konsensus vedrørende disse spørgsmål, og jeg ved ærligt talt ikke helt,
hvordan en beslutning nås. Skulle jeg spekulere, som mit opdrag dikterer, har jeg dog
et bud. For Gamle er (modsat hvad man kunne fristes til at tro) ikke sjælløse. Når vores
anakronistiske traditionsunivers således lejlighedsvis opfattes som uretfærdigt, uvederhæftigt eller decideret ondskabsfuldt, starter det en intens diskussion i vores forening. Er
vi gået over stregen? Er det i så fald, fordi stregen har flyttet sig? Eller fordi vi, blændet af
røgtåger, overså den?
En sådan diskussion er ikke let at have som forening, men ét forhold gør den til at leve
med i Gamle: Vi tillader os at have den i god tro. Når Gamling X således mener, at ansigtsmaling og revy er et blændende match, kan Gamling Y godt være uenig, uden dermed
at mene, at X må være enten et fjols eller fremmedfjendsk. På denne måde kan Gamle
være uenige, men enige om, hvordan man er det. Dermed bliver det muligt at fortsætte
debatten i utallige iterative processer, indtil der, gennem retorik, anekdoter eller empirisk
grundighed, er opnået en afklaring. Alternativt fortsætter debatten så længe, at selv de
døde til dødegildet har glemt, hvordan den oprindelige tradition egentlig skulle udføres,
og så er den vist, ligesom de Gamle der praktiserede den, død.
Derfor, kære læser, lad mig (omsider) afrunde ved at vende tilbage til min indledende
pointe: Døden har en særlig plads i Gamle, netop fordi vi både ærer og frygter den. Vi ærer
dens samlende, opdragende og konstituerende potentiale, og frygter det endelige men
nødvendige opgør, den kan markere. Så kære Regens: Kom! Fest, drik og ryg med os, når
døden skal fejres, men giv os jeres gode tro og tålmod, når vi i frygt og bæven kontemplerer den.
Ærbødigst,
Elias Gilling Borgmann
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Regensens hjælpepakke til kulturlivet
Af Clara Marie Westergaard (2016-2020, Skrap) og
Johanne Guttman Andersen (2017-2021, Gamle)

Regensianeren stormede ikke ud og købte øl, men toiletpapir og dåsemad den aften den
11. marts i 2020, da statsministeren lukkede landet ned fra den ene dag til den anden. Med
sit toiletpapir og sin dåsemad drog regensianeren mod tryggere rammer uden for storbyen, langt væk fra foreningsmadklubber og andre bacille-forskrækkelser. Tilbage bag
de teglrøde mure befandt sig kun de arme stakler, der nu måtte kæmpe kampen for ikke
at ende i den berygtede fægtekælder, der indtog midlertidig funktion af felthospital for
inficerede alumner.
Flugten fra (hønse)gården strakte sig imidlertid langt ud over det regensielle mikrokosmos, og snart lå byen øde hen. Et København helt uden liv – og helt uden kulturliv. Med
de omfattende nedlukninger og aflysninger er det en kendsgerning, at pandemien ramte
kulturlivet hårdt i alle dets genrer, facetter og udtryk. Det kulturliv, som får byen til rigtigt
at leve, og som har omkranset studenterlivet på Regensen i århundreder.
Da regensianeren i det sene forår så småt begyndte at vende tilbage til Gåræ med sit
overskydende toiletpapir og sin uåbnede dåsemad, kunne alumnerne snart igen indfinde
sig til regensrådsmøde – denne gang under behørig afstand i gården, men derudover
same procedure as every year.
Med en nærmest konkurrencepræget tendens til mere indad skuende, undertiden måske
ligefrem småvulgære forslag til forbrug af Regensens fælles midler fra diverse pengepuljer
– her kan nævnes alt fra mega-size
salatslynger til udendørs brusebad
"Det ellers lidt klichéfyldte
(for ikke at glemme politisk korrekte
operaprogram blev givet et nyt,
pornoabonnementer) – besluttede
afpillet og helt intimt udtryk
vi, Clara og Johanne, at prøve lykken
bag de teglrøde mure..."
med et initiativ med lidt mere udsyn.
Således blev der bevilget en god
bunke penge fra Regensens kulturbevilling til afholdelse af tre forskellige koncerter på
Regensen med mulighed for at honorere tre forskellige artister fra det hårdt pressede kulturliv. Et initiativ til glæde og gavn for regensianere såvel som de involverede artister, om
end Regensens kulturmidler ikke redder hele verden.
På baggrund af bevillingen er der i skrivende stund afholdt to ud af tre koncerter, og
begge vakte stor succes blandt både optrædende og regensianere.
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Koncert med Singh og Goldschmidt, d. 16/8 2020 i Store Sal
En varm, søndag eftermiddag i august samledes regensianerne til den første af koncerterne, hvor Singh og Goldschmidt fyldte Store Sal med lyden af klezmermusik. Der var fint
fremmøde til arrangementet, hvor duoens versioner af traditionelle, klassiske jødiske og
arabiske melodier blev fremført på accordion og obo. Henrik Goldschmidt fortalte desuden levende mellem stykkerne om forskellige traditioner og religioner, der kan mødes i
musikken som fælles sprog, om sin musikskole på Nørrebro og forholdet mellem den traditionelle, klassiske musik og en friere og mere improvisatorisk folkemusik. Måske skyldtes
det, at det var en eftermiddagskoncert, eller at solen og varmen strømmede ind ad de
åbne vinduer fra gården og fra Købmagergade, men der var en let og uformel stemning til
koncerten, som passede godt til musikken. Regensianerne kom slentrende med en øl eller
kaffe i hånden, som gik godt til musikken og det format, som Henrik Goldschmidt lagde op
til med sine introduktioner til de mellemøstlige melodier. Derfor var salen også med, når de
blev bedt om at synge med på tekster på jiddisch eller sludrende omkvæd.
Koncert med Swipe Up’era, d. 24/2 2021 i gården
Swipe Up’era sang Gården varm på en kold, men ellers flot og klar vinterdag i februar. Som
et af de mange alternative, kunstneriske tiltag, der voksede ud af coronanedlukningen, var
det dog ikke første gang, at de trænede operasangere fra det lille og nyoprettede operakompagni sang sig igennem de bidende vintertemperaturer på overlegen vis. Fremmødet
til denne koncert var igen imponerende og vidnede utvivlsomt om længslen efter det pulserende koncertliv. Frederikke Kampmann, Carina Tybjerg Madsen og Jonathan Koppel
gav de vinterblege regensianere farve i kinderne med et program, sammensat af en række
klassikere fra operaens verden, som omfattede både smukke serenader, kærlighedsduetter og dramatiske arier. Det ellers lidt klichéfyldte operaprogram blev givet et nyt, afpillet
og helt intimt udtryk bag de teglrøde mure, hvor akkompagnementet bestod af en beskeden guitarist. Regensianerne overværede koncerten fra åbne værelsesvinduer og fra de
grønne bænke i gården, hyggeligt stuvet sammen og svøbt i lag af varme tæpper og uldne
underbukser. Mellem værkerne fremførte sangerne ligeså klichéfyldte, men i konteksten
passende værkpræsentationer – til stor underholdning og fornøjelse for regensianerne.
Nu venter næste – og sidste – koncert i rækken af koncerter under det, man vel kan kalde ”Regensens hjælpepakke til kulturlivet”. Selv er vi for længst døde og borte, men faklen
er givet videre, og vi venter i spænding på næste indslag.
Sådan gik det til, at regensianeren fik andet at tænke på end toiletpapir og dåsemad,
at ingen endte i den skrækindjagende fægtekælder denne gang, at salatsyngen og pornoabonnementet for en stund fik kamp til stregen, og at Regensen fik valuta for sin kulturbevilling.
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Et par observationer fra visebogens
første tid på Regensen
Af Anders Svane Restorff Caspersen (2018-2021, foreningsløs)

På en regnfuld formiddag den 3. december 2019 blev den 10. udgave af Regensens
Visebog leveret til Gåræ gård. Uden nogen rigtig var klar over det, blev der kørt en palle
med stakkevis af gule bøger ind ad porten af en palleløfter, som forsvandt lige så hurtigt,
som den var kommet. Så stod bøgerne der i
"Når man har hørt fælles- regnen. Og det er egentlig begyndelsen på
historien om, hvordan visebogen blev taget
sangen i de kolde måneder, imod på Regensen.
har det næsten føltes som
Eller måske rettere: Sådan begynder den
gamle
redaktørs fortælling om, hvad han
om, den har klaret sig på
har set og hørt, siden visebogen blev udtrods."
givet. Hvis man vil have en mere pålidelig
rapport om Regensens nuværende sangkultur, skal man nok spørge en anden end mig.
For som gammel redaktør er jeg vist rimelig inhabil. Jeg har uden tvivl lyttet spændt hver
eneste gang, nogen har sunget en fællessang, og tænkt over, om det nu var en sang fra
den nye bog eller ej. Og for at gøre ondt værre, er jeg draget til det evige rige hinsides de
røde mure.
Men alt det til trods vil jeg meget gerne forsøge at formidle videre, hvad jeg hidtil har
observeret om Regensens brug af den nye visebog. Så tilbage til begyndelsen: Efter at
bøgerne blev leveret og stod der i regnen, blev de båret i sikkerhed i ligbærerrummet. Ligbærerrummet blev endda låst for at holde spændingen ved lige. Så stod guldet derinde og
ventede på en rigtig præsentation for gårdens beboere. Udenfor regnede det bare. Den
19. december blev dagen for afsløringen af vidunderet og dets uropførsel! Med band og
solister og mange flasker mousserende vin stimlede vi sammen i Store Sal, og hver person
fik en af de gule bøger i hånden. Og så sang vi! Det var en vidunderlig aften.
Til hver eneste fest, jeg har været til sidenhen, har regensianerne taget deres sangbøger med. Og både de gamle travere og et par af de nyere sange er blevet sunget. Som
enhver læser af dette blad kan forestille sig, har visebøgerne også fået deres gode andel
vin og sovs hældt på sig, efterhånden som aftnerne er skredet frem. Det har varmet redaktørens hjerte.
Til historien om modtagelsen af den nye visebog skal det selvfølgelig også nævnes, at
de seneste halvandet år har været ganske anerledes på Regensen (som alle andre steder).
Ikke nok med, at man i perioder dårligt har kunnet samles; fællessang har tilmed i sig selv
vist sig rimelig inkompatibel med smitteforebyggelse. Når man har hørt fællessangen i de
kolde måneder, har det næsten føltes som om, den har klaret sig på trods. Som om, at den
– lige så meget som vi mennesker – behøver solens varme stråler for at trives.
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Og når jeg så en gang imellem – i gården eller ud af et køkkenvindue – har hørt kollegianerne synge sammen, har jeg lagt mærke til, at det ikke så sjældent er sange fra
visebogen, man har kunnet høre. Jeg vover endda den påstand, at redaktionens forsøg
på at gøre nogle spændende (men lidt glemte) tekster lidt mere tilgængelige ved at parre
dem med mere velkendte melodier, har virket efter hensigten. I hvert fald er jeg ofte blevet
meget positivt overrasket over, at der er en del regensianere, der er er fortrolige med en
stor del af bogens materiale.
Men mest opløftende er det, at så mange virker til at være nysgerrige på sangene.
Både nytilkomne som halvdøde. Og både dem, der allerede synger eller spiller et instrument, og dem, der er lidt nyere med det hele.
Jeg har flere gange set kollegianere vise sange fra bogen til hinanden. Og en god, sund
og fuldstændig velkommen debat om sangenes indhold og deres melodiske kvaliteter har
jeg såmænd også flere gange overhørt eller deltaget i. Selvfølgelig skal man stille spørgsmålstegn ved det, man synger, når man nu synger så meget, som man gør på Regensen.
Forhåbentlig vil det føre til, at folk fatter pennen og skriver nogle gode, nye sange, som
kan komme med i et tillæg eller i en senere udgave.
For til syvende og sidst handler det jo ikke om selve bogen, men snarere om fællesskabet, som den forhåbentlig er med til at binde sammen.

Foto: Mikkel Hertz

KS supports Danish language learning
for international Regensianere
Af Maude Plucker (2019-, Skrap)

Foto: Mikkel Hertz

The Danish language holds together the bricks enclosing the four gamle kollegier. Yet,
Regensen differs from its three sister-kollegier in Kollegiesamvirket (KS) as it admits international students.
Indeed, the Jonas Thomsen Sekyere Scholarship is a unique opportunity for international students like myself to join our community. We are welcomed into a historic life cycle
of three parties per semester, an incredible embedsværk structure and forenings-culture.
We are exposed to Danish traditions, habits, and values. And, perhaps most importantly,
we are granted a political voice in Regensen’s democracy.
Just recently, edits to the Generalforsamling statutter were adopted in a historic effort to improve our accessibility to and participation in this democracy1. These measures
are certainly important since they promote the integration of international students into
Regensen’s community. However, I experience that the language barrier can still hinder the
international students’ ability to thoroughly enjoy Regensen’s social life cycle and participate in its valuable democracy. Most of all, learning Danish has been vital in my ability to
truly integrate, participate, and feel at home at Regensen – and in Denmark as a whole.
In April 2021, KS launched a pioneering initiative to help integrate and welcome international Regensianere into our community. Namely, KS now provides financial support to
those enrolled in government-sponsored Danish language courses by paying the required
deposit. To me, this initiative marks a new wave of support for foreigners like myself. It
is thanks to KS that I can afford to continue learning Danish and, by extension, immerse
myself into Regensen’s historic life cycle.
Importantly, in conjunction with other accessibility initiatives at Regensen, this support
also enables international Regensianeres to shape Regensen in return by contributing
their unique and diverse perspectives.
I would like to extend warm gratitude to regensprovsten, Stuart Ward, for helping me
sculpt the initial proposal to KS – it means the world. And of course, a big thank you to
Kollegiesamvirket for your ongoing support.
Tusinde tak!

At the Store Regensrådsmøde on 9. February, 2021, it was officially decided to edit the Generalforsamling statutter to require
that the dagsorden be shared in both Danish and English and that Danish-to-English translators be appointed to write a live
document during meetings so that non-Danish speakers can participate.
1

62

Foreninger og regensliv

Foreninger og regensliv

63

Om 50-års jubilæet for
kvinders optag på Regensen
Af udvalget til fejring af 50-året for kvinders optag på Regensen:
Agnes Bille (2020-, PING), Annesophie Søgaard Grøndahl (2017-21, Tilia),
Caroline Augusta Richelsen (2019-, Pip), Drude Morthorst Rasmussen (2017-, Skrap),
Eva Kroon Enevoldsen (2019-, Tilia), Maude Plucker (2019-, Skrap),
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Siri Haarløv-Johnsen (2017-, Konvencio)

I september måned for (kun!) 50 år siden flyttede de første seks kvindelige regensianere
ind bag de teglrøde mure. En skelsættende begivenhed. En beslutning, der blev afgørende
for regensgenerationer derefter og for Regensen som sted og socialt fællesskab. Som et
sted med tradition for at fejre vores store jubilæer (og så meget andet) behørigt, virkede
50-året for kvinders optag på Regensen på alle mulige måder som en begivenhed, der var
værd at markere i samme grad. Også selvom de klejne 50 år synes bittesmå i forhold til
andre mærkedage, såsom det snarligt forestående 400-års jubilæum for Regensen. Men
faktisk er det nok netop i den korte årrække, at en markering af begivenheden især henter
sin relevans – som en lejlighed til refleksion. For her i år 2021 er det en dybt mærkelig og
ærligt talt skammelig tanke, at kvinder har været afskåret fra at få status som fuldbyrdede
regensianere før 1971! 1971 er hele 94 år efter, at den første kvinde blev optaget på Københavns Universitet og 56 år efter, at kvinderne fik stemmeret. Det bør vi huske på, når vi
pudser vores glorier og kalder os selv for åndens og tankens slot. Det bør vi huske på, når
vi taler om vores fortid og ikke mindst vores fremtid som regensianere – hvem er disse røde
mure, dette privilegerede fællesskab for? Hvis kvinder først blev ligeværdigt optaget for 50
år siden, hvad er så vores blinde punkter endnu i dag?
På Store Regensrådsmøde i februar 2020 blev der, på klokkernes initiativ, nedsat et
udvalg, der kunne stå for markeringen af dette vigtige 50-års jubilæum. Som så mange
projekter påbegyndt i en coronatid, lagde vi stille og roligt og forvirrende fra land – med
alle de benspænd der lå i at skulle arrangere noget som helst under en national nedlukning, hvor det at planlægge seks måneder ud i fremtiden faktisk var en umulig opgave.
Mange bolde var oppe i luften på de første Zoom-møder, for hvad turde vi egentlig arrangere? Hvad ville være muligt, når sommeren kom? Ville vi kunne invitere vidt og bredt,
eller ville vi kun kunne arrangere aktiviteter for et smalt, håndplukket publikum? Ville vi
overhovedet kunne invitere nogen?
Mange muligheder og strategier blev diskuteret, men der var hurtigt enighed om, at
vi ville lave en udgivelse. Ikke et festskrift eller en tekstsamling, men et zine, som er en lille
samling af værker, der gøres tilgængelige via forskellige medier og i alverdens formater og
genrer, altså en løs sammenstykning af alt, hvad folk nu havde lyst til at udtrykke sig inden
for. For det første virkede det passende (og spændende) at give så frie tøjler som muligt
til at udtrykke, hvad køn egentlig har betydet for levende og døde på Regensen, og i så
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mange former som muligt, med så mange stemmer som muligt. For det andet ville projektet være muligt at gennemføre, selv hvis corona fortsat spændte ben for større arrangementer. Det blev altså sat i værk, og et opsporings-/opsøgningsarbejde begyndte, hvor vi
hev fat i så mange regensgenerationer som muligt. Vi måtte dog sande, som tilfældet ofte
er, når man stiller en meget fri opgave, at “everything goes”-attituden måske gjorde, at
folk blev unødigt overvældede eller forvirrede over, hvad de egentlig kunne bidrage med
af relevans. En mere personrettet jagt på bidragsydere blev indledt med større succes, og
efterhånden begyndte de første bidrag at komme ind. Med en gradvis genåbning af samfundet og Regensen blev det også muligt at holde workshops for levende regensianere,
hvor man kunne møde op og sidde med sine egne projekter eller blive inspireret af andre.
Man kunne også bare læse i regensbogens kapitel om de første kvindelige alumner [dvs.
Regensen – bag de teglrøde mure, red.] og blive overvældet over situationen, snakke om
hvordan tingene har ændret sig, eller om hvordan de ikke har. Det blev til et par workshops
i løbet af sommeren, som måske ikke altid var så udbytterige i ren produktivitet, men i høj
grad i samtaler, refleksioner og inspiration.
Udover det nævnte zine tog vi tidligt chancen og besluttede, at vi også ville fejre begivenheden med en art festlighed. Ideerne til begivenheden var mange, og de spændte fra
alt mellem en hyldestfrokost for de første 50 kvinder på Regensen til en art kvindefestival.
Vi endte med at lande begivenheden som en slags udvidet slåbrok med en talerrække,
hvor kvindelige alumner fra alle fem årtier skulle være repræsenteret. Hvem skulle vi så invitere, spurgte vi os selv, for ifølge Wikipedia
er der kun cirka fire kendte kvindelige regen"Hvis kvinder først blev
sianere, og vi levende alumner er til tider så
ligeværdigt optaget for
optagede af det levede liv, at vi har glemt al
50 år siden, hvad er så
kontakt til det hinsides aka. de døde.
vores blinde punkter endnu
Professor Emerita Eva Smith var selvfølgelig et sikkert valg, og hun takkede ja
i dag?"
med stor glæde og bidrog ved at skrive et
forord til zinet og holde en tale om sit liv som den første kvindelige provst på Regensen.
På lignende måde sagde folketingsmedlem og afdød gamling Ida Auken (S) også ”ja” til
at holde et lille oplæg om sin tid på Regensen, mens provstinde Hanne Lill Baad blev kørt
i stilling som vært. Fornemt! Vi fik endda kontakt med Regensens første kvindelige lindetaler, psykolog Susanne Gaun, som også meldte sig på banen til både at bidrage til zinet
og dele sine oplevelser fra nogle af de tidlige år med kvindelige regensianere. Resten af
programmet blev fyldt op med oplæsninger fra tidsskriftet ved levende regensianere, der
har kastet sig ud i både digtekunst, sangtekster og essayisme. Og minsandten om der ikke
også – næsten helt organisk – blev stiftet et lille band bestående af kvindelige regensianere til dagen.
Planlægningen af receptionen er – som meget foregår på Regensen – foregået sporadisk, særligt grundet sommerferien, med en særdeles hurtig slutspurt op til søndag den
22. august, hvor begivenheden endelig vil finde sted. Hvis man er blevet glemt i processen,
bør det ikke tages personligt. Vi har lagt en indsats i at ville servere ordentlige mængder
cremant (champagne var for dyrt), kanapéer og fadøl, der i overvejende grad sponsoreres
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af regensianerne selv i form af kulturbevillingen. Tak til dem og tak til Kommunitetsrådet
for et mindre bidrag.
Da indlægget her bliver skrevet, inden selve eventet finder sted, kan vi ikke vurdere, om
begivenheden vil leve op til vores og jeres forventninger. Det håber vi, det vil gøre. Vi har i
hvert fald gjort, hvad vi kunne, og glæder os til at markere dagen med jer alle!

Fotos: Anna Ravn Østergaard

Foto: Maude Plucker
Foto: Anna Ravn Østergaard

Foto: Anna Ravn Østergaard

Foto: Annesophie Grøndahl

Jubilæumsoptakt:
Efterlysning af dine minder –
i skrift og genstande
Af Josefine Albris (2008-2012, Tilia)

Regensens forestående 400-års jubilæum i 2023 er en oplagt
anledning til at indsamle de seneste regensgenerationers spor i
historien. Hvad har du gemt fra din regenstid, og hvor meget af
det har du tænkt på at fremtidssikre? Hermed er der en opfordring til at støve dine regensoplevelser af, sætte dig til tastaturet
eller gå i gemmerne og dele dine historier med os.
Indsamling med en anledning
De store forberedelser til Regensens 400-års jubilæum er nu igangsat. Regensens historie
er blevet til vores historie, og alle har en unik fortælling om lige præcis deres regenstid.
Jubilæumsudvalgets projekter fordrer, at døde såvel som levende regensianere inddrages
i den formidling, der skal udbrede historien om livet som student på Regensen til den brede
offentlighed.
Et af jubilæumsprojekterne handler om at skabe en udstilling i Rundetårns udstillingslokale, hvor vi fortæller om studenternes kulturhistorie med udgangspunkt i Regensen.
Rundetårns udstillingsrum er smukt, men også et oplagt sted at fortælle historien om studenterne, eftersom universitetsbiblioteket i 200 år (indtil 1861) havde til huse i netop den
sal, der ligger ovenover Trinitatis Kirkes sal. Slægtskabet mellem Regensen (1623) og Rundetårn (1642) beskrives måske bedst som et slags søskendeforhold, hvor Trinitatis Kirke
(1651) kom til som den yngste. Alle tre bygninger er børn af Christian 4.s ambition om at
modernisere København, og alle tre bygningsværker var tilegnet universitetet og studenterne og skulle tjene både i oplysningens og trosformidlingens navn.
Både Rundetårn – og Christian 4. – har spillet en konstant rolle i Regensens kultur,
selvforståelse og rituelle praksis. At lave en udstilling netop dér, giver os mulighed for at
udfolde og udforske forholdet og samspillet mellem de to kulturarvsbærende institutioner
fra renæssancen.
Hvilken udstillingen?
Udstillingens arbejdstitel er "Kender du studenten?". Det skal understreges, at udstillingen
endnu blot er på tegnebrættet både koncept- og finansieringsmæssigt! Gode idéer er der
masser af, og det indledende forarbejde er gjort. Ambitionen med udstillingen er at åbne
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op for et kapitel af Danmarks kulturhistorie – nemlig regensstudenternes, så historien bliver relevant og spændende for såvel kendere som ikkekendere af Regensen. Størstedelen
af Rundetårns publikummer er turister – både danske og udenlandske, og en af bestræbelserne i udstillingsarbejdet bliver at formidle indholdet til denne publikumsgruppe.
I udstillingsgruppen arbejder vi med ’sanselighed’ som et nøgleord. Udstillingen skal
bestå af en række fysiske installationer samt et lydværk med Regensens sangkultur. Publikum skal kunne gå på oplevelse i et regensunivers på tværs af 400 år.
Derfor er vi allerede nu på jagt efter detaljer fra dagligdagen og hverdagslivet på
Regensen igennem tiden. Ting, der på den ene eller den anden måde kan være med til at
beskrive et studenterliv på Regensen.
Løbende indsamling og tilgængeliggørelse
At skabe et indtryk af 400 års studenterliv og -kultur er ikke noget, man bare lige gør. Og
vi er dybt afhængige af jeres minder og historier i denne proces. Der er heldigvis allerede
igangsat en masse initiativer i de seneste år, som har haft til hensigt at samle, overskueliggøre og tilgængeliggøre Regensens historie og dens kilder: På Regensianersamfundets
hjemmeside kan man gå på opdagelse i en række regenskilder, som Jeppe Eimose har
brugt tid og flid på at digitalisere. Her findes erindringer, bøger og småtryk om Regensen
samt serien af dette medlemsblad fra 1908 til i dag. Der er timevis af kilder og materiale
at dvæle i, og så er det søgbart!
I forbindelse med udarbejdelsen af antologien Regensen – Bag de teglrøde mure, der
pågik fra 2012 til 2017, blev der af undertegnede, medredaktører, skribenter og en række
andre regensianere foretaget et enormt lokaliserings- og orienteringsarbejde i Regensens
arkivalier, der fysisk befinder sig på Gården i Regensens arkiv. Vi indledte en større digitalisering af Regensens fotoarkiv, og vi fik digitaliseret de historiske festplakater, der indrammet hænger til skue rundt omkring på Regensens gange. Jubilæumsudstillingen vil bygge
ovenpå alle disse initiativer og samtidig uddybe arbejdet med kilderne og materialet.
Sådan kan du få indflydelse på udstillingen!
Med udstillingen som endemål har vi endnu en gang en perfekt anledning til at lave et vigtigt indsamlingsarbejde, der betegner vores tid. Lad derfor dette være jer en opfordring og
motivation til at gå i gemmerne, indsamle, nedskrive og indsende jeres historier og genstande til udstillingsudvalget. Vores indsamlingsstrategi er rettet mod følgende formater:
· Din regensting – altså det, du har gemt fysisk. I første omgang vil
vi gerne nøjes med at modtage et digitalt billede af genstanden(e).
· Din regenshistorie – altså de personlige oplevelser og begivenheder,
du har gemt i din erindring.
· Sjoflinger – altså de sange, du kender fra regensfester og andre
regensielle begivenheder. Et af grundkriterierne for indsamlingen
af sjoflingerne er, at sjoflingen er sangbar. Dvs. melodien skal være angivet,
samt meget gerne oplysninger om år, ”offer” og afsender.
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Du skal sende dit materiale digitalt til Kenderdustudenten@gmail.com.
Ønsker du at aflevere dit materiale fysisk, da tag kontakt på mailen eller telefonnummer 51339495, så finder vi ud af det.

Når du afleverer din erindring, vil du blive bedt om at bekræfte, i hvilket omfang vi må bruge din fortælling. Du kan selv vælge, om den må være frit tilgængelig, eller om den først
kan blive tilgængelig for andre (end udstillingsholdet) efter en årrække.

Hvad samler vi ind?
Når vi efterlyser dine regensting, så forudsætter vi, at du har gemt noget fra din tid på
Regensen. Måske er det blot et foto. Måske er det visesangbogen, der havde en særlig
betydning for dig. Måske er det plakaten fra din klokkerkampagne? Måske er det en invitation til den forening, du blev optaget i, eller den som alligevel aldrig optog dig?
På nuværende tidspunkt er vi blot i gang med at indsamle fotos af disse genstande og
din personlige fortælling om genstanden og dens betydning for dig. På den måde kan vi
danne os et overblik over, hvilke genstande, der kunne være relevante for udstillingen. At
indlevere din ting behøver ikke at betyde, at du overdrager den til os. Vi kunne evt. være
interesseret i at låne den for en kortere periode. Dertil skal det nævnes, at det altid er en
mulighed at aflevere eller testamentere relevante ting til Regensen/Regensens arkiv.

Deadline
Udstillingen skal selvsagt åbne til jubilæet i april 2023. Derfor er indsamlingen hermed
skudt i gang. Og når nu din indre regensild er blevet vakt med læsningen af dette blad, så
grib denne inspiration og kast fortøjningerne los.

Vejledning til din erindringsskrivning
Vi er ude efter dine minder om livet på Regensen, og ikke hele din livshistorie! Udover formalia om dit studie og din forening, så er det vigtigt, at du beskriver småting, hverdagen
og det sanselige – alt det som nemt går tabt i historieskrivningen. Da vi skrev antologien, var det en stor øjenåbner at finde sange om den hedengangne kogekone Frederik
og hendes daglige madgerning, samt portrætfotos af regensianere på deres værelser fra
1930’erne, der gav et levende indtryk af den tids indretninger.
Her er nogle punkter til inspiration:
· Dit liv før Regensen
Beskriv helt kort oplysninger om dig selv: Hvor er du født og hvornår?
Hvor voksede du op? Hvad lavede dine forældre?
· Dit liv på Regensen
Hvornår hørte du første gang om Regensen, og hvordan kom du ind?
Du kan fokusere på en særlig oplevelse, eller beskrive hele din regenstid.
Uddyb gerne detaljer fra hverdagslivet og de sanselige ting.
Det kan være dit værelses indretning, dine kammerater, din forening,
festerne, dine madoplevelser, dit engagement på Gården, særlige begivenheder,
som fandt sted i din regenstid osv.
· Dit liv efter Regensen (kort)
Hvordan udviklede din livsbane sig efter Regensen?
Hvad tog du med fra Regensen (opfattelse af verden, venner, kontakter)?
Hvilken rolle har din tid og dine oplevelser på Regensen spillet i dit videre liv?
Hvad tænker du på, når du tænker tilbage på Regensen?
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Invitation til at sidde hos Tilia under generalforsamlingen i 2008. Foto: Josefine Albris.
Invitationen er usigneret, men med stor sandsynlighed udfærdiget af en af Tilias helt store
personligheder i 2000’erne, filosofistuderende
Henrik Due. Dette aflæses i den naivistiske stil,
de mange frugtbarheds- og/eller potenssymboler samt det åbenlyse bejleri gennem seksualiserede ordspil. Invitationen blev opsat på
undertegnedes dør på 2x1 og er derfor nedtaget med det oprindelige klisterbånd i hvert af
de fire hjørner. Jeg gemte invitationen som et
bevis på Tilias første kærlighedserklæring til
mig. Tegningen her overbeviste mig om, at Tilia
kunne give mig et humoristisk og uhøjtideligt
helle på Gården. Og det fik jeg.
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Nyt fra jubilæumsudvalget
Af Camilla Sløk (1992-1996, HOF)

Det må selvfølgelig fejres, at Regensen for snart 400 år siden blev indviet til gavn for
ubemidlede studerende af Christian 4. under navnet Collegium Domus Regiæ. Regensen
er blevet havet for os og kilde til mange dybe og langvarige venskaber. Allerede nu kan du
begynde at glæde dig, for Regensens 400-års jubilæum i 2023 tegner til at blive storslået
og godt!
I 2019 blev jeg valgt til jubilæumsdirektør ved generalforsamlingen. Straks gik jeg i
gang med at kontakte mit kæmpe netværk af regensianere, som er blevet etableret over
flere regensgenerationer, eftersom jeg sad i Regensianersamfundets bestyrelse i 17 år fra
1993 til 2010. Siden da er netværket bare vokset.
I forbindelse med etablering af jubilæumsudvalget er der kommet mange gode idéer til
fejringen. Jubilæumsudvalget består af levende og døde regensianere, heriblandt Eskild
Kielberg Jacobsen, Drude Morthorst Rasmussen, Elias Gilling Borgmann, Johanne Guttman Andersen, Caroline Richelsen, Ane Katrine Worre Sørensen, Asta McNair, Thomas
Grane, Mathias Esmann, Stuart Ward og undertegnede. Jeg vil her nævne nogle af de
idéer, som vi arbejder med i udvalget. Nedenstående aktiviteter præsenteres stadig med
forbehold, da meget er afhængigt af fondsfinansiering.
Aktiviteter på tegnebrættet for jubilæumsåret 2023
1. Jubilæumsreception: Vi planlægger en jubilæumsreception for
regensianere, Regensianersamfundet og alle de mange kontakter,
som er tilknyttet til Regensen, herunder Københavns Universitets
rektor og vores øvrige partnere. Receptionen vil finde sted i Universitetets festsal på Vor Frue Plads i samarbejde med regensianer
Poul Petersen fra Københavns Universitet. Vi håber på at kunne invitere Hendes Majestæt Dronningen til jubilæumsreceptionen. Arrangementet er planlagt til at finde sted i april 2023, men nærmere
fastlæggelse af dato følger senere. Stuart Ward og Camilla Sløk
er ansvarlige for jubilæumsreceptionen og receptionen er allerede
fuldt finansieret af Kollegiesamvirket, hvilket vi gerne vil takke for.
2. ”400 års musik” om Regensen af komponist Bent Sørensen: Jubilæumsreceptionen vil blandt andet byde på en uropførelse af et nyt
musikstykke, som er komponeret af Bent Sørensen på baggrund af
tekster, der er kurateret af tidligere regensprovst Erik Skyum-Nielsen. Værket opføres efterfølgende ved en særlig koncert. Ansvar-
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lige for samarbejdet med Bent Sørensen er musikdirektører Anna
Lidell og Jens Erik Raasted.
3. Udstilling i Rundetårn: Josefine Albris og en lille udstillingsgruppe er i samarbejde med Rundetårn ved at planlægge en meget
spændende udstilling i Rundetårn med arbejdstitlen ”Kender du
studenten?”. Udstillingen sætter fokus på studenterlivet på Regensen igennem 400 år. Se Josefine Albris’ artikel i dette medlemsblad for uddybning om udstillingen. Udstillingens visningsperiode
er planlagt til april-maj 2023.
4. Koncert i Rundetårn: Anna Lidell og Jens Erik Raasted arbejder på at arrangere en koncert i Rundetårn i forbindelse med udstillingen. Konceptet er at spille musik fra de firehundrede år, hvor
Regensen har eksisteret, og slutte koncerten af med opførelse eller
uropførelse af Bent Sørensens og Erik Skyum-Nielsens værk, alt afhængigt af datoen i forhold til jubilæumsreceptionen.
5. Folkeuniversitetet København: Jakob Danneskiold-Samsøe, som
også har boet på Regensen i 1990erne, vil holde en foredragsrække om Regensens historie i regi af Folkeuniversitetet København. Vi
regner med at holde foredragene på Regensen i foråret 2022. Hold
øje med Folkeuniversitets hjemmeside: www.fukbh.dk
6. Musikopførelse af Hostrups Genboerne: Johanne Guttman
Andersen og Eskild Kielberg Jacobsen er tovholdere på en musikalsk opførelse af J. Chr. Hostrups kendte guldalderstykke Genboerne. Opførelsen er p.t. planlagt til slutningen af juli eller starten af
august 2023 med spilletid to uger frem i Regensens gård.
7. Bog om de gamle kollegier: Mathias Esmann er tovholder på et
bogprojekt, som vil berette den samlede historie om de fire gamle kollegier. Der eksisterer ikke nogen samlet historie om Regensen
endsige de gamle kollegier ved Københavns Universitet, endskønt
de har været af afgørende betydende for studenterlivets udvikling
i Danmark. Der er lavet en foreløbig aftale med en forfatter og et
forlag om at skrive den første samlede historie, hvis vi kan finde
finansiering.
Regensianersamfundets formand, Mathias Esmann, regensprovst Stuart Ward og regensianer Johanne Guttman Andersen m.fl. er gået i gang med at søge økonomisk støtte til
de forskellige aktiviteter. Fondsfinansieringen har afgørende betydning for, at det hele kan
gennemføres.
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Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke jubilæumsudvalget, som har nydt
godt af mange forskellige regensianeres input. Det er vigtigt, at så mange som muligt vil
lege med og bidrage. Der bliver brug for endnu flere fælles kræfter, når vi nærmer os 2023
og selve jubilæumsfejringen, så hvis du er interesseret i at bidrage til arbejdet, hører vi i
udvalget gerne nærmere.
Visionen for jubilæumsåret
Regensens betydning for kultur, politik og erhverv skal fortsat synliggøres i det offentlige
rum. Her er jubilæumsåret 2023 en vigtig motor. Regensen er en særlig institution i dannelsen af mennesker og kultur i Danmark, og også i forhold til Danmarks påvirkning af udlandet. I 28 år har jeg arbejdet som frivillig for at fremme Regensens interesser. Det er min
vision som jubilæumsdirektør sammen med jubilæumsudvalget, provsten, regensianerne
og Regensianersamfundet at sætte Regensen på landkortet, at skabe synlighed i offentligheden herunder også på sociale medier, at vække private organisationers interesse og
herunder skabe muligheder for fondsstøtte til Regensen fremover. Det handler om fortsat
at skabe legitimitet om Regensen som kollegium og som samfundsinstitution. Historisk set
såvel som i dag har regensianere haft stor betydning for dansk politik, kirkeliv og offentlige
embedsmænd. Læger, jurister, økonomer, historikere, psykologer, og mange andre faggrupper fra Københavns Universitet har boet på Regensen igennem tiden og har formået
at skabe betydning for det danske samfund senere i deres liv.
Jubilæumsårets aktiviteter vil være med til at skabe større synlighed i offentligheden og
skabe opmærksomhed omkring, hvad Regensen og regensianerne har haft af betydning
igennem tiden. Det vil også sikre vores legitimitet fremadrettet i det danske samfund.
På genhør
Camilla Sløk på vegne af jubilæumsudvalget
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Regensens fejlbarlige sønner:
Regin Prenter, Kaj Munk og
D. G. Monrad
Af Svend Aage Nielsen, fhv. regensianer, klokker, sognepræst og forfatter

Sognepræst Andreas Riis Damgaards artikel i Regensen for 2020 er tankevækkende. Ikke
mindst for en ældre regensianer som mig fra 1962-66, hvor jeg som stud. theol. læste
Prenters hovedværk, Skabelse og Genløsning. Tilmed indbød min lærer i dogmatik, K. E.
Skydsgaard, ham til at komme til en af vore timer i dogmatik. Her kunne vi forinden stille
spørgsmål til ham. Mit spørgsmål var dengang: ”Kan der gives en nøjagtig bestemmelse af,
i hvilken forstand ret kristologisk tænkning skal være bundet til menighedens Kristus-bekendelse?” Da han skulle besvare mit spørgsmål afbrød han sig selv, og sagde: ”Jeg ser, at
spørgeren bruger mit eget sprog – i sit spørgsmål,” til hørlig munterhed. Prenter udgav om
Jesus skriftet Virkelig opstanden. Skydsgaard ville vide: Skete der et ”medicinalunder” med
Jesus i graven? Nej, svarede Prenter, det modsiges af evangelisterne. De fortæller, at Jesus
kom til sine nærmeste på en anderledes måde efter sin død på korset. Maria Magdalene
troede, hun talte med ”havemanden”. Pludselig stod han hos dem, bag lukkede døre for
at forsvinde igen. De to, der første påskedag vandrede med ham til Emmaus, kendte ham
først, da han – som ved nadveren – brød brødet.
I regenstiden oplevede jeg også Prenters store teologiske forbillede, Karl Barth. Da han
skulle modtage Sonningprisen på Universitet i 1963, blev vi som stud. theol.er tilbudt at
sende ham spørgsmål. Jeg sendte to: 1) Hvad har Søren Kierkegaard betydet for Dem? 2)
Vil barthianismen eller kommunismen blive fremtidens religion?
Det første besvarede han i sin forelæsning. Om det andet sagde han i et andet lokale:
”Da jeg så det, lo jeg højt.” (Man får vist et for langt CV, hvis en sådan oplysning skal med.
Tilmed når jeg også har oplevet Albert Schweitzer forinden, i 1959 og Václav Havel siden,
i 1991, modtage Sonningprisen.) Men her skal det med, at Karl Barth talte ud til os: ”Nu
må I endelig spørge, nu jeg er her.” Da jeg vidste, at han krævede vore spørgsmål sendt
på forhånd, fandt jeg, at det var spil for galleriet. Det fik mig til, da jeg var kaldt op foran
for at spørge, at tilføje spørgsmålet: ”Hvad mener De om barnedåben?” Jeg forsvarede
mit syn på barnedåben med henvisning til Jesus ord i Markus evangeliet, 2,5, hvor en lam
mand er båret til Jesus. Her står der: ”Da Jesus så deres tro…” Altså deres tro, der bragte
den lamme til Jesus. Her ses en parallel til dem, der bærer deres barn til dåben. Men det
afviste Karl Barth: ”Den tekst handler ikke om dåb,” svarede han. Barnedåben havde han
kaldt ”en gammel kirkelig misforståelse.” Men den handler om tro på en andens vegne,
mente jeg - uden få det sagt. For hurtigt fik piben en anden lyd, nu var han træt. Vi vendte
tilbage til de tilsendte spørgsmål.
Prenters dogmatik vendte jeg også tilbage til. Andreas Riis Damgaard skriver, at for
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Prenter er kirken baseret ”på dogmerne, på skriften og traditionen”. Det er rigtigt, at treenighedsdogmet betød meget for ham. Da biskopperne i 1949 udgav Den Danske Folkekirkes Gudstjenesteordning, nævnte de i en note, at Den nikænske Trosbekendelse var
gengivet ”i professor dr.theol. Regin Prenters oversættelse”. Men Prenter havde mere end
oversat teksten. Han havde udvidet oversættelsen med den tilføjelse, som splittede kirken
i 1054, hvor først den tysk-romerske kejser Henrik II i 1014 vil have tilføjelsen ind i 3. trosartikel om Helligånden, at den udgår fra Faderen, som Jesus siger det i Johs. evang. 15, 26,
men den udgår også ”og fra Sønnen”. I sin bandbulle lagt på Hagia Sofia katedralens alter
den 16. juli 1054 lyste kardinal Humbert, sendt fra paven i Rom, de ortodokse kirker i band
for at have udeladt ”og fra Sønnen” fra Den nikænske Trosbekendelse.
Trods kardinal Humberts groft usande beskyldning trynede pavekirken udvidelsen
igennem og hypede dens betydning med henvisning til, at paven ”besidder primatet over
hele jordkredsen” og er (den syndige) apostelfyrsten ”Peters efterfølger og Kristi sande
stedfortræder og hele kirkens hoved…” (Fra kirkemødet i Firenze 1438-39.)
Trods reformatorernes henvisning til ”skriften alene” og ”det nikænske kirkemødes dekret” alene, fik de ikke brudt traditionen med udvidelsen af Nikænum siden 1014.
Desværre hengav Prenter sig også til denne dogme-tradition, der blev grundlagt, da
Augustin i 300-tallet skrev sine mange bind
"...så må det være Faderen
Om Treenigheden. I Skabelse og Genløsning,
3. udgave, side 49, skriver Prenter: ”Hvis Hel- og Sønnen, der ved Helligligånden fra evighed af udgår fra Faderen,
ånden er sammen om at
men ikke fra Sønnen, da er Han ikke fra evigville "komme over" jomfru
hed af den gensidige kærlighed mellem FaMaria. Kan det kaldes for
deren og Sønnen.” Det var følgagtighed af
Augustins og Barths dogmesyn. Men på side
andet end incest-teologi?"
52 i samme bog skriver Prenter: ”Bekendelsen til den treenige gud, Fader, Søn og Helligånd, er bekendelsen til åbenbaringens gud,
som kun bevidnes sola scriptura – sola fide. Denne forståelse af kristendommens ”kategori” retter den lutherske kirke til de andre konfessioner som et spørgsmål, og som sit bidrag
til den økumeniske debat.” Prenter fortsætter: ”Det samme spørgsmål vender sig indad
mod alle fraktioner inden for den lutherske kirke. Har vi selv fastholdt denne forståelse,
eller har vi forrådt den?” Lidt senere tilføjer han: ”Intet spørgsmål rejses uden håb om svar.”
Desværre er svaret – med Prenters sprogbrug – at han forrådte sin forståelse af kristendommens kategori ved ikke kun at oversætte Den nikænske Trosbekendelse, men ved
også at indføje udvidelsen af den fra den katolske kirkes syndige tradition. Den såkaldte
Concordia-bog efter reformationen begik den samme fejl. Men her i Danmark afviste kong
Frederik II den med bestemthed. Det burde Prenter også have gjort. Prenter burde have
respekteret evangelisten Lukas’ svar på jomfru Marias forståelige spørgsmål: Hvordan
skal det gå til, at jeg skal føde verdens frelser: ”Jeg ved jo ikke af nogen mand? Her svarer
englen Gabriel: ”Helligånden skal komme over dig…” (Lukas 1, 35.)
Men lægger vi i stedet for Barths og Prenters treenigheds-teologi til grund, så må
det være Faderen og Sønnen, der ved Helligånden er sammen om at ville ”komme over”
jomfru Maria. Kan det kaldes for andet end incest-teologi? Den skyldes ikke alene de to
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nævnte teologer. Den skyldes den romersk-katolske kirkes syndigheder. Det skal nævnes,
at regensprovst Leif Grane ligesom Prenter udtrykte de to modstridende holdninger. De
levede begge op til kætter-betegnelsen i de
"Det vil da også være trist,
to kirkeretskyndige, Matzen og Timms ord:
”Bekendelsesskrifterne er rettesnor for læhvis man ikke i en proteren, at lære afvigende anskuelser er et brud
stantisk kirke kan protepå embedspligten, som benævnes kætteri.”
stere imod uretten. Den
En anden regensianer, Kaj Munk, skrev i
massive underdanighed
sin bog Himmel og Jord på side 21, at romerkirken må opgive ”Verdslighedsbegæret, der er rettet ind under vore
Cølibatsvineriet, Helgensvindelen, Oplysbiskopper, burde de selv
ningsmistroen.” Personligt kan jeg tilføje, at
protestere imod."
den også må opgive dødssynden: Sit hovmod, incest-teologi, historieforfalskning og utroskab mod sandheden.
At den må opgive cølibatet er indlysende, da den første pave, apostlen Peter var gift.
Skriftbeviset er, at Jesus helbredte hans svigermor (Markus 1, 30-31). Derfor har jeg i de
seneste årtier offentligt opfordret paven til at gifte sig. I øvrigt var Kaj Munk for kvindelige
præster, mens Prenter, som den katolske kirke, var imod dem.
Jeg kan også nævne endnu en regensianer, D. G. Monrad. Han blev gjort til syndebukken over alle efter nederlaget i 1864. Men forinden havde han skrevet udkastet til Grundloven af 1849. Sin sidste periode som biskop på Lolland-Falster brugte han til læsning af
kirkehistorien. Han skrev derom i bogen: Den første kamp om den apostolske trosbekendelses oprindelse.

Bjørn Nørgaards Pieta. Foto: Jacob Friis-Holm Nielsen.
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Om svindel i Romerkirken og Folkekirken
Tiden er præget af opgør med svindel og fake news, både nationalt og internationalt.
Hidtil har medier dog ikke sat fokus på, at svindel også findes indenfor den romersk-katolske kirke og de kirker, der ukritisk har overtaget og videreført dens svindel med sproget
og med sandheden – herunder folkekirken. Der er tale om nok den længste og den mest
udbredte svindel i historien; nemlig den som fyldte 1000 år i vort århundrede efter Peterskirkens udvidelse af Den nikænske Trosbekendelse i år 1014, og den blev kirkesplittende i
år 1054.
Som sagt skred udsendingen fra Paven i Rom, kardinal Humbert, den 16. juli 1054 med
sin delegation op gennem Hagia Sophia-katedralen i det daværende Konstantinopel med
en bandbulle, der ekskommunikerede Østkirken fra Vestkirken. Bullen anførte flere stridspunkter mellem de to kirkedele, men først og fremmest, at Østkirken blev anklaget for at
udelade af den fælles trosbekendelse efter de tre ord om Helligåndens udgang fra Faderen, hvortil pavekirken lod tilføje: ”… og fra Sønnen.”
Men kardinal Humberts hukommelse var begrænset. Han beskyldte ikke sin egen kirke
for at udvide oldkirkens fælles tro med de tre ord, som jo netop var det, der skete. Han
beskyldte den ortodokse kirke for at have udeladt udvidelsen, og hans handling blev kirkesplittende. Det fik store konsekvenser for Europas splittelse – så store, at korstogene i
følgende århundreder førte krig mod jøder, muslimer og mod ortodokse kristne. Så nær vor
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tid som i 1946 talte Churchill i sin ”Jerntæppetale” om den kristne verden i Vesten – uden
at nævne: Det var russiske kristne, der stod for den afgørende nedkæmpning af nazismen.
For kardinal Humbert var Den udvidede nikænske Trosbekendelse den eneste rette til betegnelsen: Den nikænske Trosbekendelse. Selvom Romerkirken har taget afstand fra Humberts bandbulle, har den lige siden insisteret på at kalde Den udvidede nikænske Trosbekendelse for Den nikænske Trosbekendelse. Denne svindel med sproget er fortsat helt frem
til vor tid.
Reformatorerne fik præciseret, at det var ”skriften alene”, der skulle være normgivende
for Reformationens kirker sammen med de oldkirkelige trosbekendelser. Konger og lovgivere i Danmark respekterede dette, så det blev indskrevet i Danske Lov: I den evangelsk-lutherske danske folkekirke skal det ”alene tilstedes, som kommer overens med den
hellige bibelske Skrift” og oldkirkens og reformationens trosbekendelser. Men kirkens ansvarlige fik ikke rettet ind derefter. Man fik ikke fjernet udvidelsen af oldkirkens Den nikænske Trosbekendelse og har derfor – helt frem til i dag – fortsat den sproglige svindel ved at
kalde den udvidede tekst med et falsk navn.
Det er en tragedie, at reformations-kirkerne ikke har været opmærksom på denne svindel med sproget. Havde de testet sprogbrugen med princippet ”skriften alene”, var vi for
længst vendt tilbage til den oldkirkelige form, som Melanchton henviste til i Den augsburgske Bekendelse, i artikel 1.
Spørgsmålet er og bliver: Hvornår vil den romersk-katolske kirke erkende sin skyld i den
kirkesplittende adfærd fortsat fra 1054 og op til i dag? Og hvornår vil folkekirken erkende
sin brug af den falske betegnelse som værende svindel med sandheden i denne sag?
Ingen af landets embedsfolk, ministre biskopper har indtil nu gjort indsigelse imod den
falske betegnelse af Den udvidede nikænske Trosbekendelse – trods protester. Den er uantastet blevet trykt og genoptrykt siden 2003. Det ses dokumenteret foruden bagerst i Den
danske Salmebog også på hjemmesiden www.folkekirken.dk
I sin tid som kirkeminister foreslog Per Stig Møller undertegnede, at jeg skulle gå spørgende frem om uoverensstemmelsen mellem den udvidede tekst og betegnelsen på den
– som ikke udvidet. Det råd fulgte jeg og sendte mit spørgsmål og lovgrundlaget for udvidelsen både til Københavns og Aalborgs biskop, da den sidste er formand for bestyrelsen,
der forvalter hjemmesiden www.folkekirken.dk.
Den 15. august 2011 stillede de to biskopper sig bag følgende konklusion på et fejlbarligt
notat: ”Nikænum er ikke udvidet med filioque. Nikænum er præciseret med filioque. Svend
Aage Nielsens henvendelse må afvises.” At kirkeministre, kirkeministerium, biskopper samt
folketingets kirkeudvalg har affundet sig med denne svindel-konklusion lige siden 2011 er
dybt forstemmende. Det fremgår jo tydeligt af den anden sætning, at den første sætning
er usandfærdig. Filioque kan ikke præcisere noget, hvis ordene ikke er tilstede i teksten, og
det er de. Denne form for ”fake news” underforstår, at teologisk set anses det ikke for en
udvidelse. Men dette forties, og dem, der har til ansvar at teste svaret, før man godkender
det, har sovet og sover i timen. Eller man vælger at mene, at det er et ”indre kirkeligt anliggende,” skønt det åbenlyst er både ulovligt og usandfærdigt. Ja, biskopper, der indstiller
det, bryder deres præsteløfte et tocifret antal gange, hvor de er forpligtet på kravet om
sandhed, der går som en rød tråd gennem folkekirkensbekendelsesskrifter.
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Afsluttende bemærkninger
På side 85 i sit indlæg om Regin Prenter skriver Andreas Riis Damgaard, at Prenter om
det at protestere ”afgrænser ordet til noget klart positivt, da protestens genstand var et
modstandsdygtigt forsøg på at vidne og træde i skranken for en sag, man ikke kan og må
svigte”.
Det er positivt. Derfor er Andreas’ indlægs overskrift ”Regensens fortabte søn…” meget
misvisende. Prenter var værd at læse, og da jeg i Præsteforeningens Blad, nr. 38, i 1988
påtalte uoverensstemmelsen mellem hans treenighedsteologi og hans reformationsteologi, tog han ikke til genmæle. Det vil da også være trist, hvis man ikke i en protestantisk
kirke kan protestere imod uretten. Den massive underdanighed der er rettet ind under vore
biskopper, burde de selv protestere imod.
Det kan de læse om i Matthæusevangeliet 11, 7-11, hvor Jesus taler om, hvorfor de gik
ud for at høre på Johannes Døberen. Det var ikke – siger Jesus – for at se en mand ”i bløde
klæder”: ”Se, de, som går i bløde klæder, er i kongernes slotte.” Sådan er de danske biskopper, de går gerne til nytårskur i kongeslotte i flere lag bløde klæder, men at rette ind efter
vor begavede dronnings berettigede udsagn, gør de endnu ikke. Hun sagde i sin nytårstale
i 2018: ”Med betroede positioner følger et særligt ansvar og pligt til at gøre sit bedste. Det
gør mig trist, hvis moralen skrider. Hvad bliver der så af almindelig anstændighed. Man
skal kende forskel på dit og mit, på rigtigt og forkert.” Dronningen er folkekirkens overhoved. Det er forkert, at bisper tror, det er dem.
I slutningen af min præstegerning søgte jeg svar på, i hvilken højde over stiftet de enkelte biskopper befinder sig, når de lader sig omtale som biskop over dette og hint stift?
Det har jeg heller ikke fået svar på.
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Regensianersamfundet er en forening for regensianere.
Vi har medlemmer, der boede på Regensen i 1958,
og vi har medlemmer, der bor på Regensen i dag.
Samfundets formål:
1. Fungere som støtte- og venneforening for Regensen og sikre og udvikle
Regensen som kulturhistorisk bygningsværk og det regensielle studenterliv
således, at fremtidige generationer af studerende kan få adgang til Regensen.
2. Fremme kendskab til og interessen for Regensen og det regensielle studenterliv.
3. Synliggøre Regensens kulturelle, sociale, historiske og
økonomiske betydning for samfundet.
4. Bidrage til indsamling af kildemateriale, billeder og tilbehør vedr.
Regensen og det regensielle studenterliv.
5. Fremme udgivelse af artikler, skrifter og bøger om
Regensen og det regensielle studenterliv.
6. Samarbejde med andre foreninger, organisationer og
enkeltpersoner med interesse for det københavnske studenterliv,
Regensen og det regensielle studenterliv.
7. Bidrage til et stærkt socialt fællesskab mellem medlemmerne
for at understøtte engagementet i ovenstående formål.
Vi afholder flere arrangementer årligt:
Sommerudflugten, Regensens Business Network, Efterårskoncert,
Generalforsamling med middag i Store Sal
Kontingent:
Mens du bor på Regensen, og i de tre første år efter, du er fraflyttet Regensen,
koster det kun 50 kr. per år at være medlem af Regensianersamfundet.
Husk at sende din nye adresse til samfundets kasserer:
kasserer@regensianersamfundet.dk, når du flytter.
Efter de tre første år, er den almindelige betaling årligt: 300 kr.
Heraf er kr. 200 en gave. Den resterende del går bl.a. til udgivelse og
udsendelse af medlemsbladet ”Regensen” samt til foreningens drift.
Bestyrelsen:
Mathias Esmann (formand), Stine Lassen (kasserer), Henrik Rønnow Due,
Elna Søndergaard, Birgit O’Sullivan, Ander Ehlers, Elize Dimare & Regensens klokker(e)

Du kan melde dig ind på www.regensianersamfundet.dk

