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Regensianersamfundet.
Ordinær

Generalforsamling
afholdes

Lørdag den 12. December 1931 Kl. 9 Aften
paa Regensens Læsestue (med forventet Tilladelse af Stipendiehestyrelscnl.

DAGSORDEN:
1. Bestyrelsen aflægger Beretning 0g
kendelse.
Valg af Bestyrelse'.
Valg af 2 Revisorer.
.ewo Eventuelt.

fremlægger det reViderede

Regn'Skab

til Gød-

Forinden GeneraIforsamlingen er arrangeret
Fællesspisning for Medlemmerne paa Ungarsk Vinhus Kl. 7.
Der serveres Gulyas, Osteanretning, ungarsk Vin og Kaffe for Kr. 3,50 pro persona.
Meddelelse om Deltagelse bedes givet senest Torsdag den 10. til Højesteretssagfører
Oluf Petersen, Bredgade 3, Kbhvn. K., Telefon Central 4800.

Efter. Generalforsamlingen afholdes
Sold paa Salen Kl. 9%.
Til Soldet er de nuværende Regensianere Regensianersamfunde'ts Gæster, og her
vil der blive overrakt Klokkeren en ny Dirigentklokke som Gave
fra Regensianersamfundet.
Pris for Deltagelse i Soldet er 2 Kr.
Bestyrelsen.
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Regensen

ctr.

Kvinderegensen.

Som det vil være mange gamle Regensianere bekendt har det vakt stærkt
Røre paa Regensen, at det nye Kollegium paa Amager for kvindelige Studerende
er kaldt »Kvinderegensen«.

Regensianerne har set paa det som et Misbrug af

Regensens Navn og har ikke indskrænket sig til en tom Protest,
under Ledelse af den energiske Klokker, stud. jur. Hye
Støtte af Regensprovsten og

Professor,

det paa --

Knudsen og med

Dr. jur. Vinding

virkeligt Arbejde for at 'hindre Misbruget.

men de har
gjort

Kruse

et

Beklageligvis er dette Arbejde stran-

Konsistoriums Modstand, men selv om Regensianerne i

dette Til-

fælde er blevet skuffede og Anstrengelserne har været forgæves, saa tør man
vel nu gaa ud fra, at den Kamp, der her er ført for at værne om Regensens
Navn, vil faa Betydning i Fremtiden

(jfr. nedenfor: Konsistoriums Skrivelse af

25. Juni 1931), og vi gamle Regensianere maa sige de unge Tak derfor, og saa
maa vi have Lov til at glæde os over, at Regensen ogsaa for den nuværende
Generation _ ligesom for os - er mere end blot et Kollegium.
Nedenfor aftrykker vi Regensianernes Korrespondance med Konsistorium vedrørende denne Sag samt et Respbnsum af Professor Vin ding Kruse og Professor Fabricius, historiske Redegørelse for Navnet Regensen.

Til

Konsistorium.

Foranlediget ved Forlydendet om, at Komitéen for Opførelsen af et Kollegium
for kvindelige' Studerende har paatænkt at give dette Navnet »Kvinderegensen«
skal undertegnede herved paa Regensianernes Vegne tillade sig indstændigt at
henstille til det høje Konsistorium at hindre dette Misbrug af vort Navn.
I denne Forbindelse skal man gøre opmærksom paa, at saa sent som i 1923
ved Opførelsen af den nuværende Studentergaard blev et lignende Misbrug forhindret. Til yderligere Støtte for vort Andragende skal vi tillade os at anføre
følgende:
Sprogl-igt har »Kvinderegensen« ingen Berettigelse til dette Navn. Regensen,
Collegium Domus Regiæ, er den af Kongen, Chr. IV, oprettede Studenterbolig,
og vi maa stærkt protestere imod, at vort Navn

Regensen deklasseres til blot

at være en Betegnelse for Kategorien Kollegium. Vil man paaberaabe sig, at Betegnelserne Regens og Kollegium efter manges Sprogopfattelse skulde være synonyme, kan vi kun beklage dette og gøre, hvad der staar i vor Magt, for at Navnet
Regensen ikke skal blive endnu mere udvisket, hvad Legaliseringen af Navnet
Kvinderegensen i høj Grad vil bidrage til.
Endvidere forudses det, at Navneligheden rent praktisk vil foraarsage mange
Forvekslinger -- et Punkt der bør tillægges megen Vægt.
Endelig imødeser vi, at, saafremt Navnet Kvinderegensen bliver antaget og
godkendt, vil vort gamle Kollegium efter al .Sandsynlighed for Fremtiden blive
paatvunget Betegnelsen »Manderegensen« eller lign.

REGENSEN

;11. Nr, 35.

Det er vort Haab, at det høje Konsistorium vil tage dette vort Andragende
under velvillig Behandling.
17. Marts 1931.
Med Højagtelse
Paa Regensianernes Vegne
A. H y e

K n u d s e n, Regensens Klokker.

_.
KONSISTORIUM
ved
KØBENHAVNS UNIVERSITET
Frue Plads, den 26. Marts 1931.
I Anledning af Deres Skrivelse af 17. d. M., hvori De paa Regensianernes
vegne henstiller til Konsistorium at hindre det Misbrug, der efter Regensianernes
Mening vilde ñnde Sted ved at tillægge det under Opførelse værende Kollegium
for kvindelige Studerende Navnet Kvinderegensen, skal man meddele, at Konsistorium allerede under l-I-ensyn til det frem'rykkede Tidspunkt ikke finder Anledning til at foretage noget Skridt i den ønskede Retning.(sign.) L. V.Birck.

(sign)

H. Munch-Petersen.
('gig'a.'›”r17n'§si

Til Regensens Klokker.

Til Konsistorium.
Idet undertegnede paa Regensianernes Vegne anerkender Modtagelsen af det
høje Konsistoriums Skrivelse af 26 Marts 1931, tillader jeg mig at gøre Rede
for, hvad der er foretaget Sage-n vedrørende indtil denne vor fornyede Henvendelse.
Efter at have modtaget Svaret fra det høje Konsistorium henvendte jeg mig
(1. 27. Marts til Hr. Professor Vinding Kruse for at erfare Professorens Syn
Paa denne for os saa vigtige Sag.
Professor V i nd i n g Krus e ikke alene delte de Synspunkter, som vi havde
gjort gældende i vor Skrivelse af 17. Marts, men var af den Opfattelse, at det,
der blev begaaet imod os, var en Retskrænkelse af en saadan Art, at han vilde
tage lSagen i sin Haand og forsøg-e ad Frivillighedens Vej at faa Komitéen for
Kvindekollegiet til at frafald-e Navnet. Kvinderegensen. Paa Grund af Formandens
Bortrejse trak det længe ud, inden Forhandlingerne kom i Stand, men da det
omsider skete, endte de med det Resultat, at Komitéen ikke frivilligt ønskede at
efterkomme Professorens Henstilling.
Professor Vinding Kruse har i Sagen afgivet et Responsum, som vi til-°
lader os at vedlægge, gaaende ud paa, at der er handlet retsstridigt ved at et
rlYoprettet Kollegium kalder sig med det gamle Navn, Regensen, som rettelig kun
tilkommer én herhen hørende Institution, nemlig den af Christian d. 4. stiftede
Regens for Studenter.

Der er saaledes ingen Tvivl om, at der kan skrides ind
overfor Misbruget, materielretlig skulde Sagen være i bedste Orden, men hvad
Paataleretten angaar, maa denne formenes at være hos det høje Konsistorium.
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Vi føler imidlertid alle herinde paa Regensen og mange andre med os, at vor
Retsbevidsthed vil lide et Skaar, om en Sag, som den juridiske Kapacitet paa
dette specielle Omraade siger god

for, ikke skulde kunne

føres

igennem paa

Grund af en formel Hindring.
Vi tillader os endvidere at vedlægge en historisk Redegørelse for Navnet Regensen, afgivet af l-lr.

Professor

Knud Fabricius.

At Fastholdelsen af Eneretten til Navnet Regensen for os er en Følelses- og
Pietetssag over for det Kollegium, som har betydet saa meget for alle dets Alumner gennem Tiderne, skal vi villigt indrømme, men det er vort Haab, at det høje
Konsistorium ikke vil afvise dette vort Andragende og derved tilsidesætte disse
Følelser, som, selv om de ikke forstaas, saa dog sikkert respekteres;
Yderligere ønsker vi at fremhæve, at vi i denne Sag ikke alene handler paa
vore egne Vegne, men ogsaa mener at have et betydeligt Ansvar overfor Eftertiden, saa at vi ikke uden Ind-sigelse kan forsvare at finde os i dette Indgreb i,
hvad der er vor Ret.
Med Hensyn til vor Protests sene Fremkomst vil vi tillade os at gøre opmærksom paa, at Grunden udelukkende har været den ikke at ville skade Indsamlingskomitéen i dens Arbejde, idet det stadig har været vor Opfattelse, at Navnet
kun skulde benyttes i Agitationsøjemed, den samme Fremgangsmaade, der blev
anvendt i 1923 ved lndsamlingen til den nuværende Studentergaard. Endvidere
kan det sene Tidspunkt for vor Protests Fremkomst vel ikke gøre den i sig selv
uretmæssige Tilegnelse af vort Navn retmæssig.
Under Hensyn til foranstaaende og navnlig til Professor Vinding Kruses
Responsum, der giver os saa ubetinget Medhold, er det vort sikre Haab, at det
høje Konsistorium vil tage .Sagen op til fornyet Behandling og give os Tilladelse
til ved Domstolene at søge Beskyttelse mod den uberettigede Tilegnelse af vort
gamle Navn,

forsaavidt

det høje

Konsistorium

ikke selv ønsker at træffe Af-

gørelse i Sagen.
9. Juni 1931.
Med Højagtelse
Paa Regensianernes Vegne
A x el H y e K n u d s e n, Regensens Klokker.

KONSISTORIUM
ved
KØBENHAVNS UNIVERSITET
Frue Plads, den 25. Juni 1931.
I

Anledning af Deres

fornyede Henvendelse af 9.

ds.

angaaende Navnet

Kvinderegensen skal Konsistorium udtale følgende:
Skønt Konsistorium maa være enig i, at »Regensen« er et Navn, der ikke
kan være Genstand for fri Benyttelse, finder man dog ikke i det foreliggende
Tilfælde Anledning til at skride ind mod Benyttelsen af Navnet. Bestemmende for
dette Konsistoriums Standpunkt har det været

foruden at Protesten fra Regen-
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Sianernes Side er fremkommet saa sent, at der forinden er truffet Dispositioner
af retlig Betydning -- at Navnet »Kvinderegensen« paa et afgørende Punkt dækker
over det nye Kollegiums Formaal, idet 'de kvindelige Kommunitetsalumner har
Ret til Bolig paa »Kvinderegensen« paa samme Maade som de mandlige Kommunitetsalumner har Ret til Bolig paa »Regensen«, hvorfor der ogsaa af Kommunitetets Midler er givet et betydeligt Tilskud til Bygningens Opførelse.
Konsistorium vil derfor heller ikke kunne give den ansøgte Tilladelse til,
at der foretages nogen Henvendelse til Domstolene i denne Sag.
(sign.)L.V.Birck.

(sign)

I-l. Munch-Petersen.
/ (SEQT Fars;

Til Regensens Klokker.

Professor Vinding Kruses Responsum.
Ved en Række Lovbestemmelser er der givet Retsbeskyttelse for Navne og
afldre individuelle Kendetegn paa Personer, faste Ejendomme, Forretninger, Foreninger 0. l., idet disse Lovbestemmelser fastslaar, at den, der uden rette vedkOmmende Persons, Forretnings, Forenings,

Ejers e. l.'s Tilladelse tilegner sig

og benytter vedkommendes Navn eller Kendetegn, handler retsstridig. Saaledes
er det ved Navneloven, Nr. 89, 22. April 1904 med Tillæg, 1. April Nr. 76, 1905,
LOV Nr. 85, 31. Marts 1916, Lov Nr. 209,

15. April 1921, fastslaaet, at Navne

.Paa Personer er beskyttet mod saadan uretmæssig Tilegnelse. Endvidere er Navne
Paa faste Ejendomme ligeledes i vidt Omfang beskyttet mod nævnte Tilegnelse,
Se Lov Nr. 89, 22. April 1904 § 2 Litra. D, Plakat af 11. April 1821, Firmaloven
1. Marts 1889 § 10. Endvidere er Navne paa Forretninger ikke blot beskyttet efter
den almindelige Firmal-ovgivning, jfr. Lov af 1. Marts 1889, men ogsaa i al
Almindelighed beskyttet mod uretmæssig Tilegnelse ved Lov Nr. 98, 29. Marts
l924 § 9. Og det er ikke blot Navne, men ogsaa andre Kendetegn for Forretninger,
der er beskyttet efter den sidst anførte Lovbestemmelse. Endvidere er Navne paa
Foreninger stærkt beskyttet efter Lov Nr. 168, 20. Marts 1918, Lov Nr. 387,
30. Juni 1919, og denne Beskyttelse gælder ikke blot Foreninger med erhvervsmæssigt Øjemed, men ogsaa Foreninger med almindelig samfundsnyttigt Formaal.
Alle disse mange særlige Lovbestemmelser er imidlertid ikke blot singulære,
Positive R-etsregler, men de er Udtryk for en mere almindelig ledende GrundSæ'tning i dansk Ret, hvorefter det er retsstridigt at tilegne sig det en Anden
tilkommende Navn eller Kendetegn uden denne Andens Tilladelse. Vor almindelige Erstatningsregel i dansk Ret er ikke begrænset til den Række særlige Lovbestemmelser, som spredtvis udtaler denne Regel, men gælder til Beskyttelse af
ethvert menneskeligt Gode, som egner sig til Retsbeskyttelse, og som ikke moralsk er uværdig dertil, og det samme gælder den mere generelle Beskyttelse mod
retsstridige Handlinger, der kan gives ved Nedlæggelse af Forbud mod saadanne.
Men en lnstitutions, en Stiftelses eller offentlig Korporations Navn er utvivlsom

'

o

_

lll. Nr.

gEGENSEN

et Retsgode, et i høj Grad beskyttelsesværdigt God-e, og et Gode, der egner sig
til Beskyttelse ved Forbud mod uretmæssig Tilegnelse og eventuelt Erstatning,
hvis Skade er lidt herved. De i den nævnte Række særlige, positive Lovbestemmelser hjemlede, særlige Retsmidler, navnlig Straf, kan naturligvis ikke anvendes
udenfor de i de nævnte Love nævnte særlige Tilfælde. Men de ganske almene Retsmidler, som Erstatning og Nedlæggelse af Forbud, kan der ikke være noget til Hinder
for at anvende 'ogsaa udenfor de særlige Tilfælde. Derfor kan der næppe være
Tvivl om, at det ogsaa uden særlig Udtalelse i en Lovbestemmelse maa anses
for retsstridigt, hvis f. Eks. en ny Stiftelse pludselig uden Tilladelse kaldte sig
den

Classen'ske Stiftelse eller den Suhr,ske Stiftelse eller den Soldenfeld*ske

Stiftelse, eller hvis en ny Skole eller Læreanstalt uden Tilladelse vilde kalde sig
for Universitetet, eller en Legatformue vilde kalde sig for Komm-unitetet, og derfor
maa det ogsaa anses for retsstrid'igt, hvis et nyoprettet Kollegium vild-e kalde sig
med det gamle Navn, Regensen, som rettelig kun tilkommer én herhen hørende
Institution, nemlig den af Christian d. 4. stiftede Regens for Studenter.
7. Juni 1931.
(sign.)

Vinding

Kruse.

Navnet ,,Regensen“.
Navnet og Ordet »Regens« kan paa dansk Grund første Gang paavises d.
18. April 1629,' da det i Acta Consistoriil) hedder: »B'leff inquirerit paa dennem,
som haffde hafft spill och holt Music i jaftis paa Bededagen for [0: foran] Regentzen«.Bygningens officielle Navn havde i de foregaaende 6 Aar, siden lndvielsen

1623, været »Collegium regium«. Forud herfor, under Opførelsen, havde

den simpelthen været kaldet

Cantzlers Gaard

eller »den nye Bygning i Kan-

niklestrædef)
Der fandtes paa denne Tid kun eet ældre Kollegium, nemlig Stiftelsen i St.
Pederstræde.

Dens officielle Navn var og har stadig siden været »Collegiam Val-

kendorphianum«; populært kaldtes den »Hofmesterszoder«.3)
af de sen-ere

Heller ikke noget

opstaaede københavnske Kollegier har nogensinde baaret Navnet

»Regens«.

-

Uden for København møder man i Danmark Navnet »Regensen« om den
Bygning ved Sorø Akademi, som 1826-47 var Bolig for de Studenter, der kunde
tage anden Eksamen ved Akademiet;°) Navnet

er

øjensynligt

tild'elt

den

som

en Analogi til den københavnske Regens. Det samme maa være Tilfældet, hvis
Navnet skulde vise sig at have været benyttet andre Steder i Danmark (det er
saaledes paastaaet at have været Tilfældet i Roskilde, hvilket ikke har kunnet
oplyses). For Københavns Vedkommende har der i hvert Fald aldrig eksisteret

1)
9)
3)
4)

Nr. 5 fol. 222.
Reinhardt p. 35.
Rørdam: Kjøbenhavns Universitets Historie lll, 692 f. Noterne.
Trap' III, 11.
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mere end een Regens, og heller ikke forud for den nogen Institution med samme
Betegnelse; Ordet er her ikke et Fællesnavn, men et Eg'ennavn, hvilket ogsaa frem'
gaar af den tilføjede bestemte Artikel fra første Færd (Regens-en).
TyskDerimod maa det indrømmes, at man udenfor Danmarks Grænser, i
land› møder Ordet »Regentia« som almindelig Betegnelse for Stud-enterhjem, bursae,
i Modsætning til Magisterboligerne, der hed »Kollegier«. Ordet »regens« beteånede nemlig her det fuldberettigede og stemmeberettigede Medlem af ét Fakultet, og disse »regentes« havde ofte hver for sig en Studenterregent-ia under
Sig. hvis Undervisning de ledede, og for hvis Bespisning de sørgedes')) Det os
næPmest liggende Eksempel herpaa er Universitetet i Rostock, hvor der i Middelalderens Slutning fandtes 6-7 Regentier, og flere af disse var endnu i Live i Slutnlng'en af det 16de Aarhundrede, da Kommunitetet opstod herhjemme 15696)
Dette er det historiske Materiale, paa hvis Grundlag det Spørgsmaal skal
besvares, om Navnet Regensen i Danmark er afledet af den kongelige Stifter
Rex eller af den »Regens«, som stod i Spidsen derfor, altsaa Provsten for Kommunitetet og Kollegiet. Svaret kan ikke være tvivlsomt. Navnet »Regensen« af_1Øser Navnet »Collegium regium«, der var dannet i Analogi med Benævnelsen for
det Kollegium, som havde set Lyset i Sachsen samtidig med Kommunitetets Stiftelse herhjemme: »Collegium Augusti principis« i WittenbergF) Det er bekendt,
at Kurfyrst August af Sachsen, Frederik II's Svoger og nære Ven, efter al SandSynlighed ogsaa var Kongens Forbillede,

da han

1569 oprettede

Kommunitetet,

og der var kun et kort Skridt herfra til, at man senere, da der for- Kommunitetets
Midler byggedes et Kollegiums), benævnede dette i Stil med det tilsvarende sachSiske.

Hvis det modsatte var Tilfældet, nemlig at Navnet Regensen i Danmark

Var afledet af Ordet »regens«, skulde det først og fremmest kunne paavises, at
Universitetsprofessorerne i København havde været benævnede »regentes«, men
dette er ikke Tilfældet. Hermed skal naturligvis ikke bestrides, at det Faktum, at
Ordet »regentia« var kendt fra Tyskland, kan have bidraget til, at Navnet »RegenSen« saa hurtigt og afgørende slog igennem herhjemme, selv om Oprindelsen her
Var en anden.

,
Det skal endnu tilføjes, at den Opfattelse, at Regensen h-av'de sit Navn af
at være en kongelig Stiftelse, har været den. enehersken-de i Danmark siden Oprettelsen 1623, og at denne Tradition har vist sig at være en aandelig Værdi, der
har forøget Betydningen af det tillagte 'Stipendium for dettes Inderhavere.
(sign.)

Knud Fabricius.

\_\
“) G. Kaufmann: Gesch. der deutschen Universitäten II, 215. 217, 224.
H.Rashdall: The universities of Europe in the middle ages I. 267, 481 Anm.
“) O. Krabbe: Die Universität Rostock im 15. u. 16. Jhr. 132 f., 607 f., jfr. Rein hardt p. 9.
7) W. Friedensburg: Gesch. d. Universität Wittenberg, 331-335.
8) Allerede 1574 var et saadant paatænkt (Rørdam II, 685).

In. Nr. 35.

Regensen efter Kobberstik
af Anders Hansen
c. Aar 1837.
Format 24x28
foruden den hvide Karton.
Pris 4,50, indrammet
i antik Guldramme
Kr. 12,50.

Regensen efter Maleri
af afdøde
Kunstmaler Hein 1923.
Format 24x28 foruden
den hvide Karton,
Pris 4,50, indrammet
i antik Guldramme
Kr. 12,50.

Faas hos Arnold Busck, Kjøbmagergade 49.
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Regensen.

den 2. Maj 1931.
Gaudeamus igitur,
seneces dum sumus!
Efter mange Års Forløb havde Regensen endelig igen'fået en Klokker, der
vilde vise, hvilken Fandens Karl han var. Han tog Sit Pæne Søndagssmil På, gik
OP til sin store Bror og bad ham komme ind på Regensen 0% Spille lidt- Så tog
han et endnu pænere Smil på og gik til Regensianersamfundets Formand og
spurgte, om han vilde betale Gildet. Bjørn eboe besnæredes af den smilende
Yngling og slog til. Et sejrsstolt Opslag forkyndte, at Regensen atter skulde opleve en af de gamle Tiders sagnomvundne Sllobrokaftener.
Omrørte

Klokker Hyeis ældre

Brødre Johanl)

og

Ernst'f)

samt W.

Meyer-RadonS) og A. Luther4) havde sat sig som Mål ved Tonernes
og Ordenes Tryllemagt for en Gangs Skyld at tvinge Regensianerne til at være
dødsstine. Det må dog siges, at dette kun lykkedes delvis; th-i hver Gang Kunst“erne paVSerede, holdt Minervasønnerne sig skadesløse ved en infernalsk Bifaldslarm. Alligevel må Kunstnernes Præstation dog nærmest betegnes som fænomenal,
og som en

velfortjent Lø-n

derfor modtog de under det påfølgende

Kaffebord

Fire ganske små Laurbærkranse.
Under Soldet steg Stemningen hurtigt til ret imponerende Højder, dog således, at de tilstedeværendes Munterhed stod i ligefremt Forhold til 'deres Alder.
Gamle satte Mænd blev kåde som Føl, mens Alumnerne udviste en mønstergyldig
Afholdenhed.

Forskellige Taler blev holdte og delvis påhørte, og megen Anerkendelse ycledes Kunstnerne og den stadig smilende Klokker. Jacobsen5) overraskede med en Tale, hvori han priste Alderdommens foryngende Indflydelse på

Un8dommen og Ungdommens beroligende Indflydelse på Alderdommen. Det var
den, der havde opdraget ham til Alvor og Besindighed. Bjørneboe var rørt
over, at han havde boet på Regensen; når han nemlig rejste rundt på sine Undervisningsinspektionsrejser i det mørke Jylland, kunde han ved at leve på Nas h-os
tidligere Regenskammrerater spare en hel Del Kostpenge uden helt at miste sit
Huld. G. Moltved, Læge, foreslog Afskaffelse af alle Autoritenter, mens andre
ældre Herrer m-ed Glæde mindedes forskellige gamle Provster. Til Slut talte
Aftenens Benjamin, Pastor emer. Bjerre adskillige Gange om Ungdommens
Krav og Ungdommens Ret. For Fuldstænd-ighedens Skyld skal endelig nævnes, at
Regensprovsten også holdt en Tale.
For at sætte en Stopper for visse Samfunds-Medlemmers Muntenhed hævede
Kl-okkeren Soldet. Alligevel vedblev disse Herrer i ungdommeligt Overmod at
forstyrre flittige Alumners Søvn til langt ud på Natten.
Juvenes
\
i)
.3)
")
4)
5)

Kapelmester, Cellist p. p.
Kapelmester, Fløjtenist p.p.
Kapelmester, Pianist p.p.
Kgl. Skuespiller, Luthist p. p.
V. P. p.p.
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Regensianere.

Gamle

Tidl. Dommer i Hobro, J. S. Salling, afgik ved Døden den 10. Aug. 1931.
Efter at have taget sin Afsked i 1929 flyttede D-omm-eren til København og blev
en trofast Gæst ved Spilleaftenerne paa Regensen.
Genealogen D an i el Eiler R u ga ar d er afgaaet ved Døden den 20. September 1931.
Dr. phil. H arald Blegvad er udnævnt til Direktør for Biologisk Station,
Juni 1931.
Dr. med. R obert Lun d er udnævnt til at skulle være Overlæge for Næse-,
Øre- og Halsafdelingen paa Sundby Hospital - naar det bliver færdigt.
Underberegner i Statsanstalten for Livsforsikring Svend Thye er afgaaet
ved Døden den 13. Oktober 1931.
Dommerfuldmægtig H a n 5 L u n d A n d e r s e n, Kjellerup, døde den 26. Juni
1931 efter et længere -Sygeleje.
Overlæge, Dr. med. Poul Iversen, Aalborg, er udnævnt til Overlæge ved
den midlertidige medicinske Afdeling paa Kommunehospitalet i København fra
1. December 1931.
Sognepræst Carl Emil Ørberg er forflyttet til Seest og Hjarup Sogne i
Ribe Stift, 6. Maj 1931.
Pastor Aage Bugge har faaet kgl. Udnævnelse som Forstander for Seminariet og Højskolen paa Grønland, Oktober 1931.
Sognepræst E g g e r t B r y g m a n 11 er forflyttet til Fensmark og Rislev Sogne
i Roskilde Stift,

16. April

1931.

Sognepræst H alfdan H øgsbro, Abild, er udnævnt til Sognepræst for den
danske Menighed i Sønderborg,

16. Juni

1931.

Sognepræst C. E. K i i l'eric h er udnævnt til residerende Kapellan i Hillerød,
26. Oktober 1931.
Lærer, cand. theol. L a rs R i k a r d Bi ll e er udnævnt til Sognepræst for Abild
Sogn i Ribe Stift, 5. Oktober 1931.
Sognepræst H i lm a r H eb el er forflyttet til Hellested Sogn i Roskilde Stift,
, 4. November 1931.
Læge A a ge 'W e ste rg a a rd er blevet Dr. med., .Disputats den

17. Sep-

tember 1931.
Sognepræst K. B. K. H illg a a r d, Skivholme, er udnævnt til Provst for Sabro,
Vester Lisbjerg 0g Framlev Herreder, Juni

1931.

Cand. theol. 8: jur. R. H 01g e r R a sm u 5 se n er udnævnt til Sekretær under
lnvalideforsikringsraadet,

1. September

1931.
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Sognepræst Lauritz Peter Jensen, Skibsted og Lyngby, er forflyttet til
Horsens og Hammer Sogne i Aalborg Stift, 2. Maj 1931.
Cand. polit. 1-1. L. Albert Larsen er udnævnt til Fuldmægtig under Invalldeforsikringsraadet, Juli 1931.
'

Digteren og Præsten Kaj M u n k, der har faaet saa stor Succes med ›>Cant«,
var Klokker i 1923. ›>Reg-ensen«, der skylder Kaj Munk Tak for saa mange udmærkede Bidrag, ønsker: Til Lykke.
._____.___._____.__.

Fra

Regensen.

Klokkeratet Septbr. 1930-Marts 1931.
Der skete i dette Halvaar forskellig-e Reformer af praktisk Betydning herinde
paa Regensen. Saaledes endte Kakkelovnenes Saga og vi følte for første Gang
çentralvarmen strømme gennem de Rør, der i Sommerens Løb var blevet indlagt
1 Værelser og paa Gange. Ved en Ansøgning til Stipendiebestyrelsen opnaaedes,
at vi fik bevilget en Sum Penge til Anskaffelse af Porcellæn og Service; det blev
nu fælles og gjorde derved Ende paa den Skelnen mellem dit og mit, der ofte
hane været saa vanskelig. Moralen er i Fremgang. Paa Admiralitetet fik det
gamle Kvomvmunitet en Art Renæssance, idet Admiralitetsbeboerne oprettede et saakaldt Middagsselskab; ca. 15 Regensianere er fælles om at holde en Kone til
at lav-e Middagsmad til sig. Der findes nu 2 saadanne Selskaber og Systemet virker
overordentlig tilfredsstillende.
Der er holdt de sædvanlige Fester. Størst Deltagelse var der til Revyen, der
Vandt stærkt Bifald. »Hvert Aar sin Reform«, hed den; Anledning til Titlen var
Varmeanlægget, der maatte afgive en Del Stof; Haandværkere sad under Linden
ved en Øl og- drøftede regensielle Forhold set fra deres Synspunkt.
Klokkeren var blevet valgt i en Koalition bestaaende af hans egen Forening
Skrap, Tilia samt de fleste uafhængige. Der var hele Tiden stærkt Røre og ivrig
DrØfte-lse af forefaldende regensielle Problemer. Spændingen udløstes til sidst
Anledningen var Juleballet; Klokkeren havde fremlagt en
i en Klokkerstorm.
Liste for at se, om der var overvældende Stemning for at holde Ballet den 13.
eller 20. Duecbr.; da han mente at kunne afgøre, at Stem-meme faktisk stod lige,
Valgte han den 13. Pip' og Tilia indkaldte til Storm. Ved Afstemningen om et
Mistillidxsvotum stillede Gamle og Uglen, 0g mærkeligt nok ogsaa Pip, sig passive, saa at .Striden kom til at staa mellem Skrap og dens forhenværende Støtteforening Tilia. Mistillidsvotumet forkastedes med 23 mod 21 Stemmer.
1 Januar og Februar skete der intet usædvanligt og den 13. Marts overdroges
Klokkeratet til Pipmanden, stud. jur. Hye Knudsen.
jens

Bek, stud. mag.
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Sommerklokkeratet
Ved Valget fik

Konventet, der i

...1X!T:_,351931.

forrige Halvaar havde

embedet, Brugsmanden, stud. theol. Lind-Thomsen.

haft Laanemands-

Han klarede sig frelst

gennem den første Maaned, ivrigt sekunderet af theol. Madsen 0g Rulle-man'den M ariager, den sidstnævnte iøvrigt Indehaver af Gaardens yngste Embede,
hvis væsentlige Opgave er at føre Overopsyn med Trekroner, og til den Ende
er udstyret med uindskrænket Herredømme over Rulluerne.
den

Da Brugsmanden efter

første Maaneds Forløb af Helbredshensyn maatte trække sig tilbage, blev

Pipianeren jur. Martved hans Efterfølger.

Dette medførte selvsagt en hel Del

Skumlern om det mislige i at een Forening havde baade Klokker og Brugsmand,
om det Klikestyre, unde-r hvilket hele Regensen skulde ryste osv. - slet saa galt
gik det nu ikke. For i en enkelt Affære efter en Vandpøsningskrig paa ca. 8 Timer
blev Klokkeren beskyldt for mere at gaa Provstens Ærinde end Regensianernes,
men 'Fremsætterne har aabenbart ikke selv troet paa deres Paastands Holdbarhed,
for den i saa Fald naturlige og nødvendige Kelokkerstorm udeblev ganske.
Foren-ingslivet har gaaet sin vante Gang - Gamles Medlemsantal stagnerer
stadig paa et ret lavt Stade - til Gengæld kommer den opdukkende Forening,
Konventet, mere og mere frem; det maa dog stærkt beklages, at de har ombyttet
deres høje Silkehatte

(af hvilken Grund de populært kaldtes ›>Ligbærerlauget«)

med nogle smaa graa Frontkæmperhuer.
Klokkeren har, hvad Gaver angaar, været mere end generøs; selv den mindste Anledning er blevet udnyttet til det yderste, og alle Steder, hvor der har være-t
den mindste Chance, har han søgt at skrab-e Penge sammen til sit Klokkerat, saa
Eftermanden vil finde næsten alle Kilder udtørrede.
Af Fester har der været de sædvanlige - og en Del flere.
1. Paaskedag, d. 5. April blev V. P. 60 Aar, og alle hjemmeværende Regensianere mødte i den Anledning frem paa Salen for at bringe »Viceværten« d'eres
Hyldest.

V. P. fik overrakt en gammel italiensk Læselampe,

om hvilken onde

Tunger paastod, at den havde været med til flere Jordskælv og diverse Vesuv
Udbrud, men V. P., der er en elskelig Herre, lod som om han syntes, den var
køn - Tak for det! Den egentlige Fødselsdagsfest blev dog først holdt ved
V. P. Ballet d. 11. s. M., og af den Grund var der arrangeret Fællesfrokost paa
Salen - Stemningen var livlig og de mange Taler for Fødselaren mundede alle
ud i en Tak til V. P. for hans regensielle Indsats - ›>V. P.-Regensia-neren af
Guds Naade«, som'T o rp udtrykte sig.

Klokkeren sluttede sin Tale med at frem-

sige Kaj Munks Digt »Af Kogebog for Alumner«, som fandtes i det forrige
Nummer af ›>Regensen«, som netop den Dag var udkommet, hvilket Digt paa
en saa aldeles pragtfuld Maade gav os V. P. saa straalende, at enhver maatte
give op og sige til sig selv: dette kan ikke siges bedre.

Bededagsballet blev holdt

som sædvanligt med Tur paa Langelinie og fælles Hjemmarsch til Hvederne og
Dansen. Om den næste Fest, hvor Klokkeren søgte at gaa i Kaj Munks Fodspor og fortsætte de glorværdige Slaabrokaftener, skal jeg overlade Virksomheden
som Referent til et af Regensianersamfundets yngste Medlemmer. Lindens Fødselsdag blev fejret paa sædvanlig Vis -- Vejret var faretruende om Formiddagen,

IH.
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men da Frokosten begyndte, skinnede en straalende Sol paa 100 Regensianere,
S0m sad og sukkede efter Øl H ved en beklagelig Fejltagelse var Ølmande'n blevet
forsinket, og næsten al Snaps og Smørrebrød var borte, inden Ankrene var plaCeret, - naa, selv om Faktorernes Orden her ingenlunde er ligegyldig, vederfaredes d'er Øllet al mulig Retfærdighed. Ved den traditionelle »lndflytterfotografering« skete der det ikke uvan(d)lige, at Klokkeren, som skulde placere IndHytterne, saa Billedet kunde blive rigtig godt, paa det skændigste blev vandet,
medens Indflytterne ikke fik en Draabe.
Et Par Dage efter opsnappedes det, at Provsteparret d. 19. kunde fejre deres
SØIVbTYHup. V. P. kunde selv paa Forespørgsel selvfølgelig intet oplyse. Den Blaa
Bog 0g personalhistorisk Leksikon var paa dette Punkt lige saa tavse - endelig

mm

'nu til
, ,
t_'›

'Ai 'i
U

Fra Aftenfesten for Heidelberg Studentersangerne.
lykkedes det paa Universitets Biblioteket at faa Forlydendet bekræftet.

Provste-

Parret var Dagen før rejst bort, men man vidste, de vilde vende tilbage kort'
føl* Midnat. Paa en Dag lykkedes det at faa digtet en Kantate for Solo, Kor og
Orkester og faa den indøvet, saa da Provsteparret vendte hjem, dannede alle Regensianerne Spalier fra Kannikestræde og ind til en i Dagens Anledning rejst
TI'ibune.

Her spillede et mindre Kammerorkester og umiddelbart efter Ankomsten

blev Kantaten afsunget. Kl-okkeren holdt nu en Tale og udtrykte Regensianernes
Glæde over paa een Gang at kunne bringe baade Provsten og Provstinden RegenSenS Hyldest og overrakte sluttelig Provsteparret en Sølvbowle som Udtryk for de
hengivne Følelser, Regensianerne nærede overfor Provsteparret. Aftenen sluttede
med et Nachspiel i den illuminerede Regensgaard, hvor alle Gratulanteme var
Provsteparrets Gæster.

'
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Klokkeratets sidste Slag strakte sig over to Dage, Fredag d. 26. og Lørdag
d. 27. Juni - Heidelbergerfesten 0g Lindeballet. Den første Fest fremkom som
et lykkeligt Samarbejde mellem afdøde Professor Karl Larsen, Universitetet
og Regensen. Heidelberger-Studentersangerne var i Dagene omkring d. 26. paa Koncertbesøg i Danmark og Fredag Aften var de Universitetets og Regensens Gæster.
Efter en overordentlig smuk Koncert i Universitetets Festsal samledes de tyske
Studenter og Regensianerne og gik i samlet Trop til Regensen.

Her var illumi-

neret overalt og paa Estraden, som för tilfället var sat op nogle Dage før end

De gamle Foreningstraditioner lever stadig paa Gaarden. Ovenstaaende Billeder er saaledes fra en Doktordisputats i »Pip« og forestiller Præses og de officielle Opponenter.
Disputatsens Titel »Op-drag-else« havde Hentydning til den pipske Morgenvækning.
ellers, stod de opdækkede Bord-e.

Hurtigt blev Heidelbergerstudenterne og Regen-

sianerne blandet mellem hinanden og lige Saa hurtigt var den rigtige Studentertone
anslaaet.

Der blev holdt Taler, sunget, deklameret, og lyst var det allerede, da

alle Festens Deltagere syngende fulgte Heidelbergerne hjem.
Trods det, at Regensianerne havde haft en meget anstrengende Nat, bragte
dette dog ikke Skaar i Lindeballets Glæder.
og ogsaa denne Aften var Vejret os gunstigt.

Tilslutningen til Ballet var udmærket
Da nogle af Heidelbergerne ud paa

Natten kom ind til os og Tenoren U 11 old - en hel Richard Tauber - smældede
»Dein ist mein ganzes Herz« ud i den lune Sommernat, vilde Begejstringen slet
ikke tage Ende.

Heidelb-ergerne blev hos os hele Natten, og blev den ene af

Solisterne Dagen efter syg, og var de smeltende Tenorer omdanrnede til hæse
Ølbasser, var Regensen sikkert ikke uden Skyld heri.

35.
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I Sommerens Løb Hk Regensen Erstatning for de afdøde »Schrødere«. En
ædel »afdød« forærede Gaarden en Skildpadde, som efter D-onatoren Hk Navnet
Søren “- den friste'de Livet herinde et Par Maaneder, indtil en Regensianer en
Dag kom i den dybeste Pengeforlegenhed, saa blev den stampet hos en Fuglehandler, og dens Regens var udløbet. Endvidere fortjener at nævnes, at Regensen
har faaet et Par Telte, saa i Sommerferien har der været Regenslejr baade ved
Hundested og paa Fanø.
Den 10. September veg Klokkeren sit Sæde til Fordel for Konventsmanden
Stud' mag- Frede Bording.
Regensen i Okt.

H Y 3›

Regensianersamfundet.
Det er undertiden blevet foreslaaet af gamle Regensianere, der er bosiddende
.
1 Provinsen, at Kontingentet for saadanne Medlemmer af Regensianersamfundet
burde være mindre end det normale, der som bekendt er 4 Kr. om Aaret. Det
SkUIde f. Eks. fastsættes til 2 Kr., da Fordelene ved at være Medlem er mindre
eñd for dem, der er bosat i Kbhvn. Det forekommer os imidlertid, at det er noget
af et Fejlsyn, der ligger til Grund for den Betragtning: hvad Fordel kan jeg
have af at være Medlem? Det synes os rimeligere, om enhver gammel Regensianer,
59m endnu mindes sin Regenstid med Glæde og ikke kan tænke tilbage paa den
T'd “den at gribes af en Taknemmelighedsfølelse over at have været Regensianer,
følte sig ligefrem forpligtet til at være Medlem af de gamle Regensianeres Samffmi 0g 4 Kr. om Aaret kan jo endelig ikke kaldes et økonomisk Offer! Men
Sikke Opgaver, Regensianersamfundet kun-de paatage sig, hvis alle gamle Regensianere var med! Dets Formaal er at værne om Minderne, og en af de gode Maader
at gøre dette paa, er det ikke at »hæge lidt om det gamle Hjem«? Det kan ske
“N som det er sket -- ved at pynte Provsten med en gylden Kæde, og det kan
ved at give Klokkeren en ny Klokke! Det hænder jo
Ske '“ Som det vil ske
ogsaa, at Regensianersamfundet inviterer. de unge til Fest hos disse selv, og det
g“'el' da endelig den Fordel, at saa kan vi ogsaa komme med. Men Regensianersamfundet vi.l kunne ñnde mange flere Opgaver og give de gamle Regensianere
Here Lejligheder til at afbetal-e lidt af den gamle Gæld, vi alle staar i til Regensen.
Med dette Nr, af Medlemsbladet følger et Brevkort, som kan bruges til lndmeldelse i Regensianersamfundet, og vi beder hvert enkelt Medlem tænke sig om
et Øjeblik og prøve paa at finde ud af, om der ikke blandt Deres Samtidige skulde
være én, De gerne vilde have til ogsaa at være Medlem. Giv ham Kortet og sørg
C
.
f
.013
at han underskriver
og indsender det.
Bestyrelsen.
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lndmeldelser i Regensianersamfundet
modtages i Arnold Busck”s Boghandel, Kjøbmagergade 49, Telefon Central 2453
og af Sekretær, cand. jur. Karl Sørensen,

Islands Brygge 31"',

Kbhvn. S.

Kontingent: 4 Kr. aarlig.
Bestyrelsens Medlemmer er:
Undervisningsinspektør Otto Bjørneboe, Formand; Museumsinspektør Otto
Andrup, Hillerød; Dr. Chr. J. Baastrup; Lektor Kaj Bredsdorff, Hillerød; Kontorchef Hjt V. Elmquist; Højesteretssagfører Oluf Petersen, Kasserer; Sekretær Karl
Sørensen og Regensens Klokker.

-

Regensen
gennem

100

Aar

af Knud Fabricius.
Heftet Kr. 13,50, Indb. Kr. 17,00.

Regensianerne1895-1919
Biografier
ved Knud Larsen og Kristian Müller.
Heftet Kr. 15,00, Indb. Kr. 20,00.

Gammelt

og

Nyt

fra

Regensen

af en gammel Arkivar.
Kr.

Nedsat Pris 1

Visebog.

Regensens
Ny Udgave 1930.

-

Regensbilleder

Kart. Kr. 2,50.

RegensbreVpapir

Postkort med

Regensen.

Den nye Regensblok i Kvart
(faas baade linieret og ulinieret).
Pris Kr. 1,50.
Faas hos Regensens Boghandler
Arnold

Busck,

Kjøbmagergade 49

-

Kjøbenhavn.

Telf. 2453 og 2454.
Udgivet af Regensianersamfnndel.
Redigeret af Prokurist Kristian Müller, Ejderstedgade 8, København V.
Telefon Vester 8396.

