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Kontubernalsystemet.
Spørgsmålet om kontubernalsystemets overvejende heldige eller uheldige
sider, der blev løst så radikalt gennem systemets fuldstændige afskaffelse
ved Regensens ombygning og tilbygning i 1908, er ofte blevet drøftet blandt
Regensens alumner. I 1885 gav en generalforsamlingsdebat anledning til følgende skrivelse til stipendiebestyrelsen:

TIL STIPENDIEBESTYRELSEN.
I henhold til en på generalforsamlingen d. 14. septbr. d. a. tagen beslutning tillader undertegnede sig herved på regensianernes vegne at indgå
til den høje stipendiebestyrelse med det ærbødige andragende, at stipendiebestyrelsen vil virke hen til, at antallet af eneværelser paa Regensen blev
forøget ved anbringelsen af kakkelovne og skabe i de værelser, der dertil
måtte findes egnede, samt at det som følge af slig foranstaltning fornødne
tillæg til det Regensen årlig tilståede brændsel måtte blive bevilget.
Som forholdene har udviklet sig. volder kontubernalinstitutionen ikke
liden skade og afbræk i regensalumnernes studeringer. I sig selv er det altid
til forstyrrelse og ulejlighed at bo to sammen, megen tid spildes ved samtale, megen ved det dobbelte sæt besøgende, der kommer til kontubernalerne.
Tidligere da man fik regensstipendiet i begyndelsen af sin studietid, tåltes
dette dog lettere; når den stund kom, da examensarbejdet lagde beslag på

2-

REGENSEN

III._ Nr. 1

ens hele tid og kraft, havde man været så længe herinde, at man kunde
være sikker på at opnå et eneværelse. Nu derimod, da man ofte først får
beneficiet, når examen er temmelig nær for hånden, bliver ubehagelighederne ved at dele værelse med en anden i høj grad generende og megen
kostbar tid går tabt.

Hertil kommer, at mange alumner ere tvungne til at
søge en indtægtsforøgelse ved undervisning i hjemmet, hvorved kontubernalen røves hele timer af sin tid, for ikke at tale om de kollisioner, der
kunne opstå og i hvert fald om vinteren vanskelig lade sig løse, når begge
give undervisning' Under hensyn til disse forhold nære vi det håb, at den
høje stipendiebestyrelse ikke vil anse regensianernes ønske om at blive disse
ulemper kvit for ubeføjet, men anvende sin indflydelse til bedste for den
attråede forøgelse af eneværelsemes antal. Som værelser, der formentlig i
særlig grad egner sig til at komme i betragtning tillade vi os at henlede stipendiebestyrelsens opmærksomhed på yderværelserne på 4de gang nr. 5 og
9, 3die gang 2, 8 og 12 samt anden gang 4.

Både på grund af deres stør-

relse og skorstenens plads i væggen mellem de to værelser, tro vi dem
skikkede til at blive eneværelser.
Regensen, d. 28. septbr. 1885.
Ærb.
Chr. Saugman,
stud. med.

Kl. Jönsson,
stud. jur.

Niels Møller,
stud. jur., klokker.

Kristen Høy,
stud. theol.

(Niels Møller, ekspeditionssekretær i Statsanstalten for livsforsikring, forfatter, var klokker 14. septbr. 85-15. marts 86 og efterfulgtes af Chr. Saugman, nu overlæge ved Vejlefjord sanatorium, professor, 15. marts-13. septbr.
86, denne igen af Kl. Jönsson 13. septbr. 86-28. febr. 87, nu landssekretær
i Islands ministerium.)
Andragendet havde til følge, at der i sommeren 1886 blev opsat kakkelovne i de omtalte værelser, så at eneværelsemes antal blev forøget med 16.

Klinkspillet.
Om klinkspillet, der stadig hvert år dyrkes ivrigt i Regensgården, skriver
den daværende klokker M a r t i n u s G a 1 s 0 h i ø t i Regensens første
kirkebog:
Klinkspillet har atter iår [a: 1870] haft ivrige dyrkere herinde, ja
»puljen« har nok endogså efter forfarne mænds udsagn iår nået en størrelse,
som i mands minde har været ukendt herinde; enkelte nævne dette faktum
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med stolthed, andre med sorg. Men trods dette spils forkastelighed har det
dog fremkaldt et par »morskaber« herinde.

To herrer
der senere viste
sig at være d'hrr. Linde og Cohn, som dog ingenlunde har ganske »rene«
fingre m. h. til klinkspillet

fremtrådte en dag med en lang versificeret

banbulle på linden mod dette spil samt sammenkaldte en forsamling til om
aftenen, for at slå det ihjæl og hitte på noget bedre. Der samledes virkelig
en del mennesker, som under megen munterhed og Cohns forsæde afholdt
en slags generalforsamling, hvor en mængde forslag fremkom, men selvfølgelig intet blev vedtaget. _ En anden gang var der under spillet drevet
en udstrakt handel med deltagernes forskellige »chancer«, men da man
blev uenig om forudsætningerne for salgene, besluttedes det at anvende
pengene til det ny kgl. theaters kunstneriske udstyrelse; tilligemed en del
bidrag fra ikke-spillere blev det 7 rd. 3 sk., som indsendtes under mærket:
»fra et klinkspil under linden« (nogle havde foreslået mærket: »sammenklinket på Regensen«, men af frygt for, at den nærmeste fremtid vilde bringe
os altfor mange ituslagne fade, tallerkener og potter herind til reparation,
valgte man den anden titel).

NYT FRA REGENSEN.
Regensen har i Vinterhalvåret stået i Examenslæsningens Tegn. Næsten hveranden Dør har været smykket med en mer eller mindre fantastisk
udseende Plakat, hvis Inskriptioner nok kunde få en mindre modig Gæst
til at betænke sig to Gange på at. forstyrre Værelsets Beboer. Den stærke
Flid er selvfølgelig ikke egnet til at sætte Højvande i Regenslivet, og i Vinterhar der derfor været usædvanlig stille herinde.
stud. theol. A. L. Andreasen.

Halvårets Klokker var

Han tilhørte den yngste af Foreningerne, '-

Diskussionsforeningen »Uglen«, som det var lykkedes for første Gang at
sætte en Klokker igennem.
mere »stille

i Gården«,

»Uglen«, hvis fleste Medlemmer hører .til de
viste sig ikke særlig ivrig efter at støtte sin

Klokker, - og for at forhindre, at den ved Generalforsamlingen i Marts
atter skulde få en Klokker valgt, kom der en Alliance i Stand mellem de
to ældste og mest »lebendige« Foreninger herinde - »Pip« og »Gamle«
Alliancen fik også sin Kandidat, stud. polyt. Astrup, valgt, og der er al mulig
Grund til at antage, at det vil lykkes ham at gennemføre et godt og, fornøjeligt Klokkerat. -Den 12. April var her »Marts»bal, og det forløb meget festligt. Det var
lykkedes Astrup at få stud. magerne Vald. Andersen & Joseph Mehl til at
skrive et mindre Værk, egnet til Opførelse på Balaftenen. Resultatet af
d'Hrrs Anstrængelser blev så en l-Akts Sangfarce med den noget mystiske
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Titel: »Fyr på Kaminen«, - og den blev så under stort Bifald opført på
Gårdens diminutive Scene af Regensianere og to unge Damer.

Det på-

følgende Bal varede omtrent et Par Timer længere, end Bestemmelsen oprindelig var, hvoraf følger, at det var i højeste Grad vellykket.
Den omtalte Farce fik for Resten en for regensielle »Arbejder« ikke
helt almindelig Skæbne. En Uges Tid efter, den var løbet af Stablen heropført på »Almindelig Hospital«
inde, blev den -› af de samme Kræfter
til megen Glæde for de gamle derinde. l Mellemtiden var den blevet indhvor den strax blev antaget og skal op i
leveret til »Nørrebro's Teater«,
næste Sæson.

Den 12. Mai blev »Fru Lind« 128 År.

Da Fødselsdagen faldt i Pinsen,

hvor en Del af Alumnerne kunde antages at være bortrejst, blev den allerede
fejret den 9de. Den gamle Dame fik som sædvanlig sin Gratulationshånd på
og modtog Dagen igennem Lykønskningsvisitter af sine mange Venner og
Beundrere. Om Formiddagen inviterede »Fruen« sine »Sønner« på den obligate Fødselsdagskaffe med Kager 8: Cognac og lod sig hylde i Taler og Sange.
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Medens disse Linjer skrives, træffes der omfattende Forberedelser til det
store Lindegilde, der skal afholdes Lørdag den 14.
. . . .. Jeg ser i Ånden
den kærlige Søn og Regensianer sætte sig til sit Skrivebord Søndag Eftermiddag for at give sine Forældre et Referat af Festen. ». .. Kl. 7 samledes vi på Salen, hvor der skulde spises. Før vi kastede os over Bordets
Glæder, istemte »Sangforeningen« den ikke ukendte Lindekantate. Stort
Bifald!! Så kom Maden: Fiskerand, Lammesteg og Is; _ dertil 3 Vine!
Taler og Sange vekslede. Sangene vedlægger jeg Brevet, af Taleme husker
jeg nogle enkelte: Klokkeren talte for Linden, Axel Olsen for Fædrenes
Minde, den nybagte cand. juris Oluf Petersen for Damerne
o.s.v.
Efter at Bordet var hævet, spredtes man i små Selskaber omkring på Værelserne og drak Kaffe, _ og så begyndte Ballet.
Der dansedes på en stor Estrade, der var rejst i den pragtfuldt illuminerede Gård; Portrum og Cykleskure var omdannede til orientalske Saloner, hvor man hvilede ud i Pavserne. - Kl. 12 holdt Skuespiller Alstrup
sit Indtog i Gården, og under stormende Jubel slyngede den geniale Visefortolker sine muntreste Sange ud blandt det taknemlige Publikum: Så fortsattes Ballet, til vor elskværdige Provstinde Kl. 3 serverede Morgenkaffe
Men dermed var Ballet ikke forbi, - endnu længe efter gik Dansen lystigt
på de lange Gange.

Jeg føler Trang til at gøre Provstens kendte 0rd
til mine: Det er den fornøjeligste Fest, jeg endnu har været med til! --«
- - - Sådan omtrent vil den begejstrede Festdeltager skrive, -'hvis vi da bliver forskånet for Regn på Lørdag. -- Ellers ser det galt ud
Arch.

-- for

Regensens klokkere.
I »Regensen«s majnummer 1909 offentliggjorde jeg en liste over Regensens klokkere fra klokkerinstitutionens oprettelse 1865 til 1909. Nedenfor meddeles navnene på dem, der siden har siddet inde med klokkerembedet, idet der vedføjes, hvilket parti klokkeren tilhørte.
75.
76.

2. marts 09-14. septbr. 09:
(»Gamle«).

Arne Kemp, herredsfuldmægtig, Odense.

14. septbr. 09-21. febr. 10: Otto Himmelstrup, cand. polit., (Gamle«).
Aage Meulengracht, cand. mag. (»De uaf-

77.

21. febr. 10-3. marts 10:

78.

3. marts 10-13. septbr. 10:
singør (»Gamle«).

79.

13. septbr. 10-10. marts 11:

hængige«).
Erik H. Henningsen, reservelæge, HelKai Bierrings, stud. jur. («De uafhæn-

gige«).
80.
81.

10. marts ll--5. septbr. 11: Chr. Christiansen, stud. mag., (»Pip«).
5. septbr. ll-ll. marts 12: Oluf Petersen, cand jur., (»Pip«).
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82.

11. marts 12-11. septbr. 12: Axel Olsen, stud. med., (»Gam1e«).

83.

11. septbr. 12-7. marts 13:

84.

7. marts 13-:

A. L. Andreasen, stud. teol., (»Uglen«).

Halvor Astrup, stud. polyt., (›>Pip«).

Nr. 49 i klokkerlisten: Benedict Thomsen er identisk med Benedict Nordentoft, forstander for Solvang College (Los Olivos Call.).
Hr. departementschef O. Damkier bedes modtage en - omend sen tak for velvillige berigtigelser.
Th. Lind.

Regensianersamfundets

medlemmer.

Da Regensianersamfundet i »Regensen»s decemberhefte 1911 offentliggjorde sin medlemsliste, talte det 249 medlemmer. Siden da har samfundet
mistet 16 medlemmer ved død og udmeldelse; til gengæld er 56 nye medlemmer indmeldte, så at medlemsantallet nu er 289. Nedenfor meddeles navnene på de nye medlemmer:
Agersnap, Morten, herredsfuldmægtig,
Holsted.
Alsbo, N. P., cand. teol., Villa' Pax,
Holte.
'
“
Andreasen, A. L., stud. teol. (klokker
i vinterhalvåret 1912-13), Willemoesgade 51.
Astrup, Halvor, stud. polyt. (klokker i
sommerhalvåret 1913), Regensen.
Bartholdy, Chr., cand. teol., Borchs kollegium.
Bierrings, Kai, stud. jur. (klokker i vinterhalvåret
1910-11),
Hørsholmsgade 22.
Blegvad, Harald, cand. mag., Østerbrogade Sf.
Buschardt, Johs., cand. jur., Jacob Dannefærdsvej 4A,3.
Christiansen, Chr., stud. mag. (klokker
i sommerhalvåret 1911), Regensen.
Christiansen, J. Chr. E., læge, Skelskør,
Drejer, H. Axelsen, stud. polit., Rørholmsgade 21,1.
Ege, C. R., amtsfuldmægtig, Færøerne.
Fabritius Tengnagel, J. M., herredsfuldmægtig, Viborg.
Falster, Otto, overretssagfører, Nørrebrogade 62,3.
Fischer Petersen, J., stud. mag., Regensen.
Frederiksen, P. T., stud. polyt., Ribegade 12,1.

Friborg, Johs., læge, Rødby.
Glahn, Th., cand. theol., sekretær i Kristeligt studenterforbund, Vesterbrogade 84.
Glud, P., herredsfuldmægtig, Hornslet.
Gravesen, N. P., læge, Sønder Kongerslev.
Hansen, Fritz, cand. jur.,'assistent i
Magistraten, Aaboulevarden 36, St.
Hørlyk, N., Pastor em., C. L. Ibsensvei
20, Gentofte.
Jarløv, Ejnar, stud. med., Regensen.
Jensen, H. M., cand. mag., Hassagers
kollegium.
›
Jensen, Poul M., cand. jur., Regensen.
Jørgensen, N. R., cand. mag., Holte.
Jensen, Hans, cand. teol., Nansensgade
90,3.
Klüver, H., herredsfuldmægtig, Roskilde.,
Koch, Knud, stud. teol., Bredgade 66.
Lindhardt, Bent, Præst, Seesenerstr. 20,
4, Gart., Berlin-Halensee.
Meldgaard, L., cand. teol., Valby Langgade 116.
Møllgaard, Holger, professor ved Landbohøjskolen, Bülowsvej 6, st.
Nielsen, Aage, læge, Alderdomshiemmet,
Guldbergsgade.
Nielsen, H. A., professor, Rømersgade
19,3.
Lind, T.,
bjerg.

herredsfuldmægtig,

Fugle-
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Olsen, Axel, stud. med. (klokker i sommerhalvåret 1912), Regensen.
Ostenfeld, J., dr. phil., Rosenvængets
allé 22,4.
Otterstrøm, Andr., forstander for Fiskerhøjskolen, Kerteminde.
Ottosen, V., overretssagfører, Strandboulevard 95,4.
Paulsen, P., cand. jur., Vestergade 2,”.
Rasmussen, K. Tage, cand. jur., Njalsgade 4f.
Rechnagel, F. J., cand. teol., Rigsdagsstenograf, Classensgade 7,”.
Simonsen, Simon P., læge, Roslev.
Smith, Valdemar, by- og herredsfuldmægtig, Hjørring.
Smitt, Asbjørn, cand. jur., Classensgade
17 A, 4.

7

Sonne, Carl, læge, Overgaden o. v. 96,'*'.
Stensgaard, S., cand. jur., sagførerfuldmægtig, Randers.
Sunde, Alfr., cand. teol., Nordre Frihavnsgade 58,1.
'
Sørensen, Chr., læge, Køge.
Sørensen, Erik, cand. jur., Krogsgade 5,9.
Thye, Svend, stud. mag., Prinsessegade 42,”.
Weesgaard, Chr., stud. jur., Marstrandsgade 16,2.
Wegener, Ejnar, cand. polit., kornetelev, I
Middelgrunden.
Vestergaard, cand. jur., Kochsvei 9,3.
Vimtrup, H. J., præst for den evangelisk-lutherske
menighed,
Estacion
Irene, Argentina.

Blandt de medlemmer, der er afgåede ved døden siden december 1911,
er højesteretsadvokat, dr. jur. A. Hindenburg, død den 25. marts 1913, og
landstingsmand, birkedommer, dr. jur. N. C. H. Sylow, død den 12. febr.
1913.
Højesteretsadvokat Hindenburg boede på Regensen i 50*erne og var
således en af de ældste medlemmer af Regensianersamfundet.
Birkedommer Sylow var regensianer i 70'erne.
Th. Lind.

Regenshistorie.
Medlemmernes opmærksomhed henledes på, at C. E. F. R ein h ardts
»Kommunitetet og Regensen fra deres stiftelse indtil vore dage, et bidrag
til det kjøbenhavnske universitets og studenterlivs historie«, der 1862 blev
udgivet af den danske historiske forening, for tiden er nedsat til 30 øre.
Bogen er på 408 sider og giver en udførlig og pålidelig fremstilling af
Regensens historie til 1848.
Et supplement til ovenstående giver »Gammelt og nyt fra Regensen.
Lidt regenshistorie af en

forhenværende regensarkivar«,

der udkom på

Den smukt udstyrede bog, der er forsynet
med fotografier fra den røde gård, fortæller i raske træk Regensens historie fra >›Klosteret«s tid til den nye bygnings indvielse 1909. Prisen for
Arnold Buscks fo'rlag

1911.

den 137 sider store bog er 2 kr. 25 øre.
Ved Gyldendals prisnedsættelse er foruden Regensens visebog, der er ›
nedsat fra 2 kr. til 75 øre, indbunden, også «Studenterbogen. Skildringer
af 30 års studenterliv, samlede af C. N. Starcke« 1896 nedsat. Den er
på 331 sider og fås nu for 50 øre (før 4 kr. 50 øre). Den indeholder bl. a.
en fornøjelig skildring »Regensliv i slutningen af 60erne« af M. Galschjøt.

mHg-.v
'"M

REGENSEN

8

III.

Nr. 1

Regensianersamfundet
afholder sin
årlige

sommerfest

søndagen den 29. juni.

Kl. 6: Middag i Studenterforeningen.
Kl. 8: Generalforsamling samme sted.
Kl. 9: Sold i Regensgården.
Ved soldet i Regensgården
portrætradering

af

provsten

vil

Hans

blive

Nikolai

overrakt

Hansens

denne,

og

et

eksemplar vil blive overgivet viceprovsten til ophængning på
Regensens læsesal.
Regensens sangforening vil
Gaarden vil blive illumineret.

afsynge

Iversens

Iver

lindekantate.

De nuværende regensianere er indbudt til deltagelse i soldet.

Medlemmerne opfordres til at møde i stort tal. Det kan forventes, at kammerater af de fleste årgange vil komme til stede.
Indlegning bedes sendt snarest muligt - senest den 24. ds. -- til
hr. boghandler Arnold Busck, Købmagergade 49.
Sange bedes senest den 24. ds. sendt kassereren Th. Lind, Regensen.
Pris: for hele festen
alene 1 kr. 50 øre.
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kr.

(event.

5

kr.

50 øre), for soldet

Regensianersamfundet
samler ældre og nuværende regensianere til fester på Regensen og udgiver medlemsbladet »Regensen«.
Kontingent 2 kr. årlig.
lndmeldelser modtages i bladets

ekspedition,

Arnold

Busck's

handel, Købmagergade 49, Telefon 2453.

Udgivet af Regensianersamfundet.
Redaktør: Otto Andrup. Dette nummer redigeret af Th. Lind.
Å. Rosenbergs Bogtrykkeri- City Passagen.
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