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Ordinær Generalforsamling
afholdes Lørdag den 21. Oktober 1944 Kl. 18,00 pr. paa Regensens Læsestue (med forventet Tilladelse af Stipendiebestyrelsen).
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DAGSORDEN:
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Formanden aflægger Beretning.
Kassereren fremlægger det reviderede Regnskab.
Revisorerne afgiver Betænkning.
Kontingentforhøjelse, Ændring af Lovenes § 4.
Særlig Meddelelse fra Bestyrelsen.
Oprettelse af Legat, Fundats herfor m. v.
Valg af Formand.
Valg af 6 Bestyrelsesmedlemmer.
oøNøMewwr

Eventuelt.

Efter Generalforsamlingen
40-AARS JUBILÆUMSFEST
i Oskar Davidsens Vinrestaurant, Aaboulevarden (de nye Lokaler, Griffenfeldt-Salen og Pejse-Stuen). Spisningen regnes at kunne begynde Kl.
19,30, og der ydes følgende: Gule Ærter paa sprængt Oksebryst med
hjemmelavet, haandæltet Medisterpølse, Øl og Snaps, Ostesnitter, Pandekager med Æblemos og Kaffe.
Prisen er Kr. 8,00 pro persona. Anmeldelse om Deltagelse senest 2 Dage
forud til cand. jur. Karl Sørensen, Stockflethsvej 21, København F. (Godthaab 9334) eller til Boghandler Busck, C. 2453.
Bestyrelsen.
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Generalforsamlingen.
Som det fremgaar af Indkaldelsen paa Forsiden er der i Aar vigtige
Punkter udover de traditionelle og maaske ofte lidt trivielle Beretninger
og Valg, som man ofte forsøger at gøre morsomme med Resultatet: Langhalm.
For det første vil Bestyrelsen foreslaa en Kontingentforhøjelse paa 1 Kr.
Af det andetsteds i Bladet optagne Regnskab for 1943/44 vil det ses, at
Regensianersamfundets Økonomi er meget mangelfuld, hvorved erindres
om, at 3000 Kr. af det som Beholdning opførte Beløb udgjorde Etatsraad Goldschmidts Legat og er baandlagt. Bestyrelsens Bevægelsesfrihed
er som Følge heraf lig Nul og en Forhøjelse fra 4 Kr. til 5 Kr. aarlig,
der vil give en Merindtægt paa 250-300 Kr., synes rimelig og overkommelig.
Endvidere skal der tages endelig Stilling til det allerede tidligere drøftede Forslag om Oprettelse af et særligt Regenslegat, hvortil gamle Regensianere yder Bidrag. Ideen blev paa Generalforsamlingen sidste Aar
givet fast Form af Stadsingeniør Westergaard, og fra den efterfølgende
meget muntre Fest hos Davidsen husker De maaske Episoden med det
forsvundne Dokument, hvorpaa alle Deltagerne i deres mere eller mindre oprømte Tilstand og under gensidig Pres havde tegnet sig for saa
og saa mange »Kommuniteter« til det nye Legat. Der skete ingen Skade
ved, at Dokumentet »bortkom«, men Tanken er god og rigtig, og Legatet bør nu etableres, hvortil kræves Offervilje fra de gamle Regensianeres
Side. Det maa forekomme naturligt, at Legatets Bestyrelse lægges saa
nær op ad Regensianersamfundet som gørligt.
Punkt 6 endelig angaar en »særlig Meddelelse fra Bestyrelsen«. Hvad
den gaar ud paa, er indtil videre en Hemmelighed, dog saa meget kan
allerede nu røbes, at den staar i Forbindelse med Regensianersamfundets
40-Aars Jubilæum, der fejres ved en Fest hos Davidsen efter Generalforsamlingen.
Trods det hele vil Bestyrelsen forsøge at gennemføre en mindre Jubilæumsfestlighed, og hertil er kun at sige eet: mød op og vær med. Særlig
i Dag skal Samfundets kulturelle Mission øves.
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Omkring Regensianersamfundets
Stiftelse

1902-1904.

Den komité,-hvis .arbejde førte til oprettelsen af Regensianersamfundet,
blev nedsat ved et udflyttergilde i Pip i Marts 1902. Afdøde landsdommer
i Viborg Gunnar Glarbo har herom nedskrevet en beretning, der findes
på de første sider i Regensianersamfundets protokol, og som for resten har
været aftrykt i Majnummeret 1917 af »Regensen«. Gildet blev holdt paa
3. gang 1, hvis indehaver, Harald Stamer (nu læge i Bredsten), selv var
en af dem, hvis Regenstid var udløben i foråret 1902. Stamer, der havde
beklædt klokkerembedet, var meget afholdt af kammeraterne, og det samme
gjaldt de andre Pipianere, der med ham måtte dele den skæbne at skulle
rykke ud af den røde gård, L. Mahler (død som ørelæge i København),
Folmer Teilmann (nu overlæge i _Vejen), V. Dannemand ]ensen (afg. sogrepræst i Magleby, Stevns) og V. Frandsen (død 194:3 som overretssagfører i Odense).
Stemningen var høj, men ikke mere eksklusivt pipiansk, end at den
inkarnerede »Gamling« H.

Goldmann (nu direktør i Statsanstalten for

Livsforsikring), som blev set udenfor på Købmagergade, blev halet ind
igennem vinduet som en meget velkommengildesgæst, der altid havde
evne til ved sine vittige taler at sætte humøret endnu nogle grader op.
Under lystigheden gik dog en understrøm af vemod ved tanken om adskillelsen fra gode kammerater, som man i kortere eller længere tid daglig
havde levet sammen med. Under disse omstændigheder var der god jordbund for den tanke, Gunnar Glarbo fremsatte i en tale for udflytterne,
nemlig at der burde

dannes

et Regensianersamfund, hvor man også i

fremtiden kunde mødes på regensielt grundlag. Christian Thygesen (nu
civildommer i Roskilde) tog tanken op og stillede forslag om nedsættelse
af en komité, bestående af Glarbo, H. Ussing (nu lektor i Sorø) og Hjalmar Elmquist, til at gøre det forberedende arbejde, og dette forslag vedtoges.

'

På grund af komitémedlemmernes eksamenslæsning kom arbejdet dog
først rigtig i gang i sommeren 1904. Komitéen, der var ensidig pipiansk
præget, supplerede sig da med to »Gamlinger«, nemlig Kai Bredsdorff
(nu lektor i Frederiksborg), der på det tidspunkt var Regensens klokker,
og Oscar Schultz (senere direktør for en cementfabrik i Siam, død 1929
efter at være vendt tilbage til Danmark). Sjælen i komitéens arbejde var
Gunnar Glarbo, idéens fader. Mig tilfaldt bl. a. arbejdet med at udarbejde
en liste over samtlige Regensianere tilbage til de ældste årgange, hvoraf
medlemmer endnu var i live. Arbejdet blev udført ved hjælp af universitetsårbøger og de forskellige »stater« - gejstlig, medicinsk, juridisk osv.
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-- samt ved korrespondance med årgangsrepræsentanter, som var i stand
til at give oplysninger om deres samtidige. Listen blev trods de af dødsfald og navneforandringer foranledigede vanskeligheder ret fuldstændig,
men er vistnok desværre senere bortkommen.
Et opråb blev udarbejdet og forsynet med anbefalende underskrift fra
en række gamle Regensianere i fremtrædende samfundsstillinger, hvorefter
det udsendtes til alle forhenværende Regensianere, hvis adresse havde kunnet tilvejebringes, med indbydelse til stiftelsesmødet, som afholdtes på
Regensens læsestue den 16. oktober 1904. Om dette møde og om den
derefter følgende lovgivende forsamling den 10. december 3. å. kan jeg
henvise til det tilbageblik over »Regensianersamfundet gennem 25 år«,
som jeg affattede til >›Regensen«s september-nr. 1929.
Hja'lmar V. Elmquist.

De sidste

15 Aar.

Om Samfundets Bestaaen i de første 25 Aar kan henvises til Direktør
Hjalmar Elmquists Redegørelse i »Regensen« for September 1929, 3die
Serie Nr. 31.
Formand

var

dengang

Undervisningsinspektør

Otto

Bjørneboe,

der

havde overtaget Hvervet i 1927 og sad til han paa Generalforsamlingen
i 1936 afløstes af Overlæge Baastrup efter at have siddet i Bestyrelsen i
30 Aar, deraf de sidste 10 Aar som Formand. I Bjørneboes Formandstid
fortsatte

Samfundet sin i de første 25 Aar fastlagte støtte

Bane uden

større Spræl. De hyggelige Spilleaftener, de muntre Generalforsamlingsfester og Sommerfesterne med Damer kendetegnede Samfundets Trivsel
og Eksistensberettigelse.
Det var ogsaa i denne Periode, at Dr. Mohr og fhv. Politimester Reinstrup sad i Bestyrelsen og ved deres Energi og Sagkundskab grundlagde
det Ry for »Madglæde« og den good-will hos Davidsen, som vi andre
bygger videre paa.
I 1935 fejredes Regenslindens 150 Aars Dag med den store Fest paa
Regensen, hvor 200 fhv. Regensianere deltog, og som. ved H.M. Kongens
Tilstedeværelse fik sin særlige Glans.
Mohrs og Reinstrups særlige

Interesser for Mad og Drikke fornæg-

tede sig ikke ved denne Lejlighed. For nemlig at give Regensianerne Lejlighed til i fuldt Maal at deltage i Festmiddagen om Aftenen, indgik Samfundet paa af sin Kasse at yde et Tilskud, men Doktoren og Juristen fik
indsneget den Betingelse, at der i saa Fald kun maatte serveres bestemte
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(V3 Margaux og Boxbeuxel) til Middagen.

Ak ja - det var dengang.
I 1936 modtog Regensianersamfundet en Arv fra Etatsraad Goldschmidt
paa 3000 Kr., der er baandlagt, saaledes at kun Renterne hvert Aar indgaar
i Driftsregnskabet, et Eksempel til Efterfølgelse f. Eks. saaledes, at der
indstiftes smaa Legater under Samfundets Bestyrelse.

,

I 1937 fandt der en Lovrevison Sted, hvoraf den vigtigste Ændring var,
at Formanden fremtidig skulde vælges direkte af Generalforsamlingen i
Stedet for som tidligere af Bestyrelsen.
De nye Regler fik straks Anvendelse paa Overlæge Chr. Baastrup, der
paa den samme Generalforsamling kaaredes til Samfundets første folkevalgte Formand, valgt ved direkte Valg. Baastrup gennemførte en Række
glimrende Fester, hvem husker ikke f. Eks. Sommerfesten i Frederiksborg
i Juni 1939, men saa kom Krigen, der standsede det meste af Samfundets
Selskabelighed. Baastrup fik saaledes intet Brug for sit Initiativ og sin
Energi paa det traditionsmæssige

Omraade og gik derfor nye Veje. I

Aarene fra 1940 har han som Repræsentant for Regensianersamfundet deltaget i et stort Arbejde med Reorganisering af Stipendieforeningen' »Studenternes Venner«, hvorved der med Bidrag fra hele Landet med Hans
Majestæt Kongen i Spidsen er indsamlet flere Hundrede Tusind Kr. til
Uddeling til Studielegater.
Den 5. April 1941 indtraf Viceprovst Dr. theol. Thune-Iacobsens 70Aars Fødselsdag.

Med

Bidrag fra nuværende og afdøde Regensianere

overraktes der Viceprovsten et Portræt af ham selv.
Ogsaa Provsten, Prof. Fabricius fik et Billede, et Maleri med Parti fra
Regensgaarden, i Anledning af Provstens 25 Aars Jubilæum i Efteraaret
1943
Paa Generalforsamlingen for Aaret 1943, der maatte udskydes til den
20. Marts 1944 gik Baastrup ud af Bestyrelsen og afløstes som Formand
af Kassereren gennem en Aarrække, Højesteretssagfører Oluf Petersen,Bestyrelsen bestaar iøvrigt af: cand. jur. Karl Sørensen, Kasserer, Fuldmægtig Axel Vegild, Sekretær, Dr. Axel Bardram, Musæumsinspektør
jørgen Paulsen, Journalist, cand. theol. Iohs. Langhof;c og Landsretssagfører Aage Scheibel foruden Regensens til enhver Tid værende Klokker.
»Regensen«

er

udkommet

med

regelmæssige

Mellemrum;

men

paa

Grund af Trykningsudgifternes Stigning er der dog maaske blevet noget
længere mellem. Snapsene i de senere Aar. Redaktionen laa oprindelig fast
hos Kontorchef Kristian Müller, og efter en Overgang med Bjørneboe og
Søgaard

Jørgensen

som

Redaktører,

Paulsen Hvervet og udsendte en

overtog Museumsinspektør ]ørgen

Række storartede Nr. som Klokker-

nr.'et, V. P.-nr.'et o. m. fl.
I de sidste Par Aar er Bladet redigeret af den nuværende Redaktør.
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I de forløbne 15 Aar har Samfundet befæstet sin Stilling som en Institution af Betydning i den regensielle Verden, og hertil har i høj Grad
bidraget den Venlighed og Forstaaelse for Samfundets Opgaver og Vanskeligheder, som vi altid har mødt paa Regensen, hos Provsten og V. P.
Ogsaa Forlagsboghandler Busck har været Samfundet en god. Mand gennem Aarene. Samfundet vedtog som et Udtryk for sin Taknemlighed paa
Generalforsamlingen den 29/11 1941 at udnævne Boghandler Busck til ordinært Medlem af Samfundet, en Charge som ingen anden Ikke-Regensianer
endnu har opnaaet.
Snaps.

Oversigt over
Regensianersamfundets Regnskab.
1. September 1943 - 31. August 1944.

Udgift.

Indtægt.
Beholdn. iflg. Regnskab... 3.430,40

Generalforsamlingen

Kontingent

Sommerfesten

Renter

.......... .. 1.144,00

................... ..

86,26

.... ..

449,51

............. ..

120,00

Spilleaftenerne ............ ..
Bladet »Regensen« ...... ..

107,00
343,94

Diverse

593,15

..................... ..

1.613,60
Beholdn. pr. 31/8 1944
4.660,66

3.047,06
'

4.660,66

København, den 6. September 1944.
(sign.) Karl Sørensen.
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HAKON

JØRGENSEN

IN DIEMORIAM
Her skal ikke tales om Politimanden Hakon Jørgensen, der forlængst
har indskrevet sit Navn med Hæder i dansk Politis Annaler. De seneste
Begivenheder vilde have gaaet ham nær til Hjerte. Godt, at han ikke skulde
opleve dem.
Det er Regensianeren og senere Regensianersamfundets Formand, disse
faa Hyldestord er' tilegnet.
Vi mødtes i Regensgaarden den Dag, vi flyttede ind, og aldrig har jeg
set et Menneske saa glad som Hakon. »Tænk at skulle faa Lov at bo her
i samfulde tre Aar. Hvilken Lykkel« sagde han. Og Hakon blev en god
Regensianer, som med hele sin frodige Natur kastede sig ind i Regenslivet.
En slagfærdig Debattør paa Generalforsamlinger, en munter Kammerat ved
Soldene, en myndig og initiativrig Klokker. Hans firskaarne Skikkelse med
det flotte Overskæg udstraalede megen Charme, og over for Vennerne var
han trofast som faa.

'

Han var da ogsaa selvskreven som Formand for Regensianersamfundet,
da den imposante Ditlev Nielsen med Chr. IV Masken nedlagde Hvervet.
Jeg tror ikke, jeg træder de tre andre Formænd, Samfundet har haft, for
nær ved at sige, at bedre end Hakon kunde ingen Formand være. I Pondus
og naturlig Værdighed kunde han maale sig ved Ditlev Nielsen, Bjørneboe
og Baastrup; i Humør og Slagfærdighed overgik han dem. Det var en
Fryd og Fest at se ham lede et Sold i Regensianersamfundet, hvor unge
og gamle Regensianere mødtes. Og han gik op i sit Formandshverv med
hele sin Sjæl. Ikke blot var han en udmærket Leder og en festlig Taler;
men til Samfundets tidligste Fester skrev han Sange i Massevis, ja hele
Kantater. I Regensens Arkiv vil De finde adskillige Viser under Mærket
»Karker«; det er Hakons Viser. Lad mig slutte med at citere et Vers fra
en af dem. Den er skrevet til Festen 1. Juli 1906.
Mel.: Sjung om studentens lycklige dag.
Dejlig er du ældgamle Gaard,
kongelig bygget med ildfaste Mure,
værned os kærligt i Ungdommens Vaar,
skærped Klingen til Manddommens Aar.
Og i Kampens Larm
stod Studenten kæk,
ungdomsstærk og varm
stred han med Blod og Blæk;
og naar Døden han tog i sin Favn,
i dit Hjærte du ridsed hans Navn. Jaha!
Kaj Bredsdorff.
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VinteraKlokkeratet

1943-44.

Sjældent har vist et Klokkerat været saa præget af de udengaards Forhold som det sidste Vinterklokkerat, men paa en Maade er det godt, for
det har vist, at Regensen nok er et uafhængigt og i sig selv hvilende Samfund, men samtidig ikke er blevet isoleret fra Folket, men fuldt ud deler
dets Skæbne og er med til at forme den.
Næppe var Steen Petersen (Uglen) blevet Klokker paa den ordinære
Generalforsamling, før han sammen med flere andre planlagde en Brugsmandsstorm. Denne blev ogsaa gennemført en Uge efter - dog med den
Tilføjelse,
(»Gamle«)

at

Klokkeren selv røg ved

indtog hans

samme

Plads, og Stochmann

Lejlighed.

Undertegnede

(>›Tinglid«)

blev Brugs-

mand.
Allerede den paafølgende Aften blev der imidlertid foretaget et veritabelt Statskup under Ledelse af de tabende Foreningers mest potente Repræsentanter. Et »Storraad« tilrev sig Magten, holdt Klokkeren i »Ehrenhaft« i flere Timer paa 7 + 22, mens Slaget rasede voldsomt mellem de
loyale og de oprørske Tropper. Et enkelt Bord faldt ned fra 2. Sal til
Stueetagen.

Til Opretholdelse af Ro og Orden udstedte

Stolrraadet en

Række Anordninger af speciel regensiel Karakter, men hurtigt dukkede
fra Undergrunden et illegalt Blad »De frie Regensianere« op, som æggede
til Kamp mod Oprørerne, og efter et Væld af »Kundgørelser« fra forskellig Side lykkedes det i Løbet af faa Dage Klokkeren at blive Herre
over Situationen. Der nedsattes en Rigsret, og Storraadets Medlemmer
idømtes strenge Straffe.
Saavel denne Rigsret som Generalforsamlingen afholdtes i Fægtekælderen paa Grund af de ydre Forhold.

Høstballet maatte aflyses, og den

planlagte Provstefrokost i Anledning af Jubilæet ligeledes; i Stedet blev
Foreningsformænd og Embedsmænd indbudt til Frokost hos Iubilaren, som
fik overrakt et Regensbillede.
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Revuen lykkedes det at gennemføre i November trods Spærretid og i
Forbindelse dermed en Indflyttermiddag paa »Kannibalen«. Ganske vist
var Brugskassen i en elendig Forfatning, og Regensianernes Lommer var
tomme,

men

ved

afdøde

Kollegers

storslaaede

Støtte

og

Tilskud

fra

Kvæsturen blev der Raad til en værdig Gennemførelse af saavel dette som
senere Arrangementer.
Julebal fik vi paa den - sikkert i Regensens Historie enestaaende
Maade, at det henlagdes til en Søndag Kl. 14-19, og Musikken leveredes
af en kun svagt støjende Pianist.
Efter

Nytaar var den

dybest virkende Begivenhed

Mordet paa Kaj

Munk, som vel gjorde et særlig stærkt Indtryk bag de røde Mure, hvor
ogsaa han havde levet sit sprudlende Liv. Ved Begravelsen i Vedersø var
Regensen repræsenteret, for at vi kunde bringe ham en sidste Hilsen. En
Mindeaften
maatte

paa Munks

Fødselsdag den

af forskellige Grunde

aflyses.

I

13. Januar var planlagt, men
Stedet havde vi i Februar en _

Slaabrokaften, hvor Sven Fridberg læste Kaj Munk paa en velgørende
ukunstlet og gribende Maade, og Provsten og V. P. fortalte om Munk
som Regensianer.
Iøvrigt fejrede vi i Februar Hostrup-Iubilæet paa Salæ ved en Fest,
hvori en Del afdøde Regensianere, Universitetets Rektor og Stipendiebestyrelsen deltog. Det blev en virkelig Hostrup-Aften med Punsch og
Æbleskiver (ganske vist for lidt af det første og for meget af det sidstel),
Sange og Taler i Stadig Vekslen. Poul Reumert kastede en særlig Glans
over Festen ved at læse sin berømte von Buddinge. Om Søndagen fortsattes Festlighederne med, at Regensianerne deltog i ]ubilæumsforestillingen paa Det kgl. Teater.
Klokkeratet sluttede med Fastelavnsbal, hvor Ingeborg Bra'ms læste op,
og Stemningen var omtrent som i gamle Dage.
Ellers er der blot det at tilføje, at naar Spærretid og lignende udengaards Fænomener gjorde et Afbræk i Livets frie Udfoldelse, bevirkede
det paa Regensen et mere intenst indreregensielt Liv paa alle Omraader.
Johs. Langh-off.

SommerzKlokkeratet

194:4.

Naar man gennemblader Klokkerprotokollen for det forløbne Semester,
ser man, hvilket fornemt historisk Materiale man har for sig. Her træder
hele Halvaaret lyslevende frem med Fester og Baller og med Diskussioner,
der spænder fra de fineste, nøje gennemtænkte Indlæg til Ophobninger
af grove Injurier.
Det første, der fremgaar af denne Protokol, er, at undertegnede forhen
Secretarius af Pip satte sig paa Klokkerembedet med Skrapmanden Robert
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Dam som Brugsmand og Mogens Edsberg som Laanemand. De øvrige
Embeder fordeltes til Koalitionens andre Foreninger, d.v.s. foruden Pip,
Gamle og Skrap, Uglen og Konventet.
Da vi sidst i Marts skulde modtage Indflytterne, mødte der os det usædvanlige, at skønt Provsten, V. P. og en Del høje Embedsmænd samt et
stort. Antal Regensianere var mødt op, var der ingen Indflyttere til Stede,
paa nær et Par Stykker. Provsten inviterede saa Embedsmændene og Foreningsformændene til Kaffe, hvor man fik rig Lejlighed til at drøfte disse
Indflyttere, om hvilke der kun kunde herske een Mening, at de maatte
være i usædvanlig Grad taabelige.
Denne vor Mening viste sig da fuldt ud at slaa til, idet de, da de omsider havde opfattet Provstens Opslag, paa forskellig Maade gjorde sig
ufordelagtigt bemærket. Det maa regnes for Regensens største Fortjeneste
i det afvigte Halvaar at have opdraget disse Personer til taalelige Re_ gensianere.

_
Et Led i denne Opdragelse var det, at vi i April afholdt en enorm Van-

ding, hvor en stærkt potent Kommission slæbte 18 Personer til Trekroner og afvandede dem paa det voldsomste.
Iøvrigt har der i dette Klokkerat været afholdt de sædvanlige Fester.
Den 1.' April fandt V. P. Ballet Sted. Der var kunstnerisk Underholdning
ved Gram-Andersen Terzetten, som høstede meget livligt Bifald, og som
ogsaa selv maa have befundet sig vel, idet de forblev paa Gaarden til Kl. 4.
Paa V. P.'s Fødselsdag, der faldt midt i Paasken, samledes de tilstedeværende Regensianere paa 2. Gang. Klokkeren overrakte V. P. en Porcelænsvase med Roser. Dagen før havde der været Embedsmandsmiddag hos
Provsten, saa i den Uge fik Gaaræ øverste Autoriteter rig Lejlighed til
at hylde hinanden i mange Taler.
Store Bededagsaften d. 4. Maj vandrede vi med hvide Huer til Langelinie. Efter Hjemkomsten var der fælles Punch med Æbleskiver paa Salæ,
hvorefter vi roterede.
Den 12. Maj spiste vi Lindefrokost. Skønt Vejret Dagen før havde været
meget daarligt, oprandt Lindens 159-aarige Fødselsdag med det skønneste
Vejr. Naar Solen skinner og Linden er nyudsprunget, saa er en Lindefrokost i Gaarden den smukkeste Fest, man oplever paa Regensen.
Den 10. juni fandt Lindeballet Sted. Atter i Aar maatte vi henlægge
det til Salæ. Forhaabentligvis vil den gamle Tradition med Dans rundt
om Linden kunne genoptages allerede 'næste Aar. Forfatteren H. C. Branner læste op af sin nye Novellesamling »To Minutters Stilhed«. Han og
hans Kone deltog iøvrigt i Ballet og blev beværtet med Rhinskvin hos
Provsten.
Torsdag d. 27. Juli afholdtes Sommersold for de hjemmeværende Regensianere.
Naar dette Klokkerat iøvrigt har kunnet gennemføres rent økonomisk,
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skyldes det, at vi modtog en Del Bidrag fra gamle Regensianere, hvilket
vi hermed siger Tak for. Brugskassen har nemlig i nogle Semestre været
ude at svømme og var i April faktisk likvideret paa en ekstraordinær
Generalforsamling. Det skyldes udelukkende den energiske Brugsmand,
Dam, at den nu befinder sig i fin Stand, saaledes at den vil kunne give
Tilskud til den nye Klokker.
Iøvrigt bør det nævnes, at Regensens Visebog er kommet i ny Udgave.
Det er 4. Udgave af Skouboe's fra 1902. Der er smidt en Del gamle Sange
ud og nye er optaget. Den egentlige Kærne af Regenssange er dog forblevet forholdvis urørt.
Endelig skal det nævnes, at man efter Forslag i Protokollen har ført
sig frem hos Georg Jensen for at indhente Forslag til et Regensemblem.
Der har været en Del Interesse for Sagen her paa Gaarden, og den er
for ca. 4 Maaneder siden gennem Provsten indsendt til Stipendieudvalget,
som dog ikke har svaret endnu. Et Brev til Regensianersamfundets Formand, hvori man forespurgte om denne Forenings Stilling, er ligeledes
forblevet ubesvaret.
Ved Generalforsamlingen d. 14. September valgtes til Klokker Hofmanden Kryger Kristensen, alias Plum, som havde vakt den tidligere Klokkerforenings Tilfredshed. Pip besteg Brugsmandsembedet ved Erik Hesselbjerg.
Poul Herbert Gottlieb.
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Etatsraad, Kammerherre Gotthold Krag (
) er afgaaet ved Døden den 9. Februar
1944, 86 Aar gammel.
Dommer Frederik Frederiksen, Herning (1898-1900) har taget sin Afsked fra den
29. Februar 1944.
Rektor, cand. theol. Augustinus Poulsen, Hjørring kommunale Gymnasium (18981900) har taget sin Afsked fra den 31. Juli 1944.
Lektor, Dr. phil. Henrik Ussing, Sorø Akademis Skole (1898-1901) har taget sin Afsked fra den 31. Januar 1944.
Lektor K. 5. Sarauw, Nykøbing Kathedralskole (1899-1901) er afgaaet ved Døden
den 10. Juli 1944, 68 Aar gammel.
Stadsingeniør V. A. Westergaard, Gentofte (1899-1901) er valgt til Formand for
Dansk Ingeniørforening.
Stadsbibliotekar ]ens Aarslev, København (1900-03) er afgaaet ved Døden den 20.
Maj 1944, 66 Aar gammel.
.
31Rfl<lt01i9á<4risfian Bruun, Esbjerg Statsskole (1901-04) har taget sin Afsked fra den
ur
.
Landsdommer C. F. V. Vest, Viborg (1902-05) er konstitueret som Præsident for
Vestre Landsret fra den 1. April 1944.
Lektor Ove Tha ssen, Statsgymnasiet Schneekloths Skole (1904-06) har taget sin
Afsked, paa Grun af Svagelighed, fra den 31. Juli 1944.
Overlæge Povl Jensen Ellehøi, Hollandsk Indien (1906-08) er afgaaet ved Døden
den 23. September 1943, 62 Aar gammel.
Højesteretsdommer Thomas Frølund (1907-10) er af Justitsministeriet overdraget at
beklæde Stillingen som Præsident for Højesteret fra den 1. Marts 1944.
Dr. med. Gerhard Wiltrup, København (1911-13) er afgaaet ved Døden den 13. April
1944, 54 Aar gammel.
Pastor Svend Hauge, Diakonissestiftelsen (1912-15) disputerede den 23. Marts 1944
for den theologiske Doktorgrad paa Københavns Universitet (Studier over D. G. Monrad som religiøs Personlighed).
Sognlepræst Povl Prip, Seden (1913-14) er afgaaet ved Døden i April 1944, 52 Aar
gamme .
Landsdommer Ernst Colov, Østre Landsret (1913-15) er konstitueret som Dommer i
Højesteret fra den 1. Juli 1944.
Amtslæge Holger Bendix-Poulsen, Aalborg (1913-16) er under sin Orlov afgaaet ved
Døden i København den 29. Juli 1944.
Professor, Dr. phil. Niels Nielsen (1915-17) er valgt til Medlem af Videnskabernes
Selskab i April 1944.
Prosektor, Dr. med. Biovulf Wimtrup (1915-18) er udnævnt til Lektor i patologisk
Anatomi ved Københavns Universitet fra den 1. April 1944.
Dommerfuldmægtig ]ens Christian Christiansen, Ringkøbing (1918-19) er konstitueret
som Dommer i Præstø fra den 1. Juni 1944.
Læge Otto Nyeborg, København (1918-20) fungerer som Overaccouchør ved Rigshospitalets Fødeafd. B.
Politiinspektør Povl Stavnstrup (1919-23) er udnævnt til Politimæter i Odder fra den
1. Juli 1943 og fungerer nu som Politimester i Randers.
Kontorchef C. E. Rosman, Skattedepartementet (1920-22) er konstitueret som Amtsforvalter i Aarhus fra den 1. Marts 1944.
Kaj Munk (1923- ) blev myrdet den 4. Januar 1944, 45 Aar gammel.
Realskolelærer, cand. mag. C. Stetkær-Hansen, Nr. Alslev (1930-34) er ansat som
Lærer ved Handelshøjskolen i Svendborg fra den 1. Oktober 1944.
Kristian Müller.
Redigeret af Landsretssagfører Aage Scheibel.
Arnold Busck - Hans Jørgensens Bogtrykkeri

