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$on5teséáüe
Siden sidste Nr. af »Regensen« udkom, er der paa Gaarden sket et betydningsfuldt Personskifte, idet Professor,
Dr. phil. Knud Fabricius, ved Aarets
Begyndelse afløstes som Provst af Professor, Dr. phil. Harald Bohr.
Den nye Provst »præsenteres« inde i
Bladet af Regensens Klokker, og han
er saadan set allerede ved Professor
Fabricius'

Udflytterfest

blevet

budt

Velkommen af saavel nulevende som
»afdøde«

Regensianere,

men

vi

vil

alligevel gerne ogsaa her i Bladet rette
Den nye Provst taler ved Lindefrokosten

en særlig Velkomst til Professor Bohr.
Der har altid været og vil forhaabentlig

altid vedblive at være et nært Forhold mellem Regensens øverste Embedsmand og Regensianersamfundet, og vi glæder os ogsaa til at have den nye
Provst som Gæst ved vore Fester og Sammenkomster.
Vi byder Professor Bohr velkommen og ønsker al Lykke over det ansvarsfulde og ikke altid lige lette Arbejde, en Regensprovst har at varetage.
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Regensemblemet
Tanken om, at Regensen i Lighed med
andre Kollegier skulde have sit Emblem,
havde været fremme før Vinterklokkeratet
1945-46. Den tidligere Klokker, stud. jur.

,

Gottlieb, havde henvendt sig til Georg Jensen og faaet lavet et Par Udkast til et Emblem. Ideen maatte dog dengang skrinlægges paa Grund af den herskende Mangel
paa Sølv. Nu var denne Mangel ikke saa
stor mere, og jeg henvendte mig da

til

Georg Jensen og fik efter nogle Forhandlinger fremstillet et Emblem bærende de tre
Bogstaver

C.D.R.

Regensemblemet

og ovenover dem. en

lille Krone, Regensens Symbol. Emblemet blev en Kendsgerningi Efteraaret
1945 og er nu tilgængelig for nuværende og tidligere Regensianere formedelst
6,60 Kr., en Pris, der dog senere eventuelt kan sættes ned.
Tanken med dette Emblem var den, at det vilde være udmærket at have
noget fælles for alle Regensianerne gennem Tiderne, noget paa hvilket man,
om jeg saa maa sige, kan kende hinanden, saaledes at hvis to ellers hinanden ukendte Regensianere engang mødes, de saa kan opdage, at de har
noget tilfælles, som de kan snakke om, noget de kan genopleve sammen.
Der er nok andre Ting, man kan kende en Regensianer paa, men der er
sikkert ingen Tvivl om, at dette Emblem vil være i Stand til at skabe hurtigere Kontakt og bevirke, at man undgaar Spild af Tid.
Tage Dalsgaard.
0.- _ _Emblemet faas ved Henvendelse til Georg Jensen, Østergade 40, København K.

odwoéal Hawks 609W Male/t .50 oáaa
Den 5. November fejrede Arnold Buscks Boghandel, Regensianemes altid velvillige
Genbo, 50 Aars Jubilæum.. I Dagens Anledning fik Forlagsboghandler Busck overrakt en
særlig Hilsen fra Regensianersamfundet, og om Aftenen var Formanden, HRS. Oluf Petersen, indbudt til at deltage i Jubilæumsmiddagen, der fandt Sted paa Skydebanen. Som
Jubilæumshilsen har Arnold Busck til sine Venner og Forbindelser udsendt en smukt udstyret Samling Regensminder af Kaj Munk med Titlen »Regensiana«.
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:Kød

Klokkeren præsenterer den nye Provst
'Da Ussing i sin Tid forgæves søgte om Forlængelse som Regensprovst,
blev der skabt Præcedens for, at en Regensprovst ikke kan blive i denne
Stilling, naar han først har forladt Universitetet. Professor Fabricius maatte
derfor, da han gik af som Universitetslærer d. 1. Februar dette Aar samtidig
opgive sin Stilling som Regensprovst, og vi fik efter visse forudgaaende
Vanskeligheder en ny: Professor Harald Bohr.
Harald Aug. Bohr er født d. 22. April 1887 i København som Søn af
Fysiologen, Professor Chr. Bohr. 1904 blev Harald Bohr Student, hvorpaa
han kastede sig over Studierne af den højere Matematik, og her er saa
Etaperne paa hans videnskabelige Løbebane: 1909 Magistergrad med Matematik som Ho-vedfag, 1910 Doktorgrad (De Dirichlet'ske Rækkers Teori).
Samme Aar blev han Docent ved Universitetet, men samtidig holdt han
Forelæsninger ved den polytekniske Læreanstalt. 1915 Professor ved Læreanstalten i Matematik - 1930 overgik han i samme Stilling ved Universitetet. - Professor Bohr er med i Redaktionen af flere matematiske Tidsskrifter, 1926 blev han Formand for matematisk Forening, og han er i det
hele Medlem af en Række videnskabelige Foreninger og Selskaber (det
danske Videnskabernes Selskab 1918).
Bohrs videnskabelige Produktion vakte allerede tidligt international Opmærksomhed (Analysens Grundlag, Primtalteoriens Funktioner, den almindelige Svingningsteori 0. s. fr.), og det kan noteres, at man, da han i 193031 holdt en Række Gæsteforelæsninger i Amerika, søgte at fastholde ham
derovre - heldigvis forgæves. Den store Interesse, Bohr altid har. vist
Undervisningen i den højere Matematik, har bl. a. givet sig Udslag i et
godt Stykke Arbejde for Oprettelse af det matematiske Institut ved Universitetet.
Alt dette er at læse i et biografisk Lexikon, og det var omtrent alt, hvad
vi vidste om vor nye Provst, da Udnævnelsen forelaa. Desuden var det
dog almindelig kendt, at Professoren i sine unge Dage havde været en meget
ivrig Fodboldspiller, at han endog havde været paa Landsholdet og en Tid
gjaldt for- en af Landets bedste Spillere (centre half). Dette sidste tiltalte
os, men for en Ikke-Matematiker kunde de andre Træk fra Generaliebladet
nok virke lidt tørre og for et vidtfavnende, frodigt Regensprovstevirke maaske lidet overbevisende.

Imidlertid skulde denne hist og her fremsatte

Skepsis snart vise sig at være aldeles ubegrundet.
»Og Matematikken blev Kød og tog Bolig iblandt 051« Med disse Ord
indledede en Regensianer en Festtale for Provsten, og disse Ord kan jeg

.
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fuldt og helt gøre til mine. Ikke saaledes at forstaa, at Professor Bohr gaar
rundt imellem os som en levende matematisk Formel, men at forstaa paa
den Vis, at en Matematikprofessor vandrer iblandt os som et ganske almin, deligt Menneske, der gør vore Problemer til sine, og som altid er villig til
at imødekomme vore Ønsker, for saa vidt det da lader sig gøre. Lidt duknakket, med Hænderne i Bukselommerne og en halvrøget Cigar i Munden
gaar Professoren rundt og taler med os, kommer til os paa vores Loca og
byder os op i sin hyggelige Lejlighed, jovial og ligetil, uden ophøjede Professorambitioner. Ikke nogen som helst Frygt for at tabe Professormasken,
hvilket følgende Træk tydeligt viser: Ved sidste Fodbolddyst mellem Studentergaarden og Regensen kom en Regensspiller lidt for sent. Resolut smed
den snart 60-aarige Professor Frakke og Hat og ydede en efter Forholdene
glimrende Indsats i de første 10 Minutter af Spillet, indtil den forsinkede
Regensianer kom. - Og atter: Da vi skulde imitere et Chr. Winthersold
i Gaarden til Optagelse i en Minervafilm, slap Punchen alt for hurtigt op i
vores Bolle. Hidkaldt af vore fortørnede Raab traadte Bohr ind paa Skuepladsen og spurgte, om der var noget, vi manglede. »]a, Punchl« raabte en,
og to Minutter efter var Professoren der igen med to Flasker Vin af sin
egen Beholdning.
I det Aar, der nu snart er gaaet, har Provsteparret Dag for Dag vundet
i Popularitet. Det er med Vilje, jeg skriver Provsteparret, for Fru Bohr er
et uundværligt Led i Fremstillingen for at faa et fuldstændigt Billede af den
nye Regensprovst. Den 17. December 1919 blev Professor Bohr gift med
Ulla Borregaard, født paa Frederiksberg som Datter af Assistent ved Statsbanerne Aage Borregaard. Fru Bohr er mindst lige saa venlig og imødekommende som sin Mand og som han umaadelig gæstfri og interesseret i
Regensianernes Ve og Vel, hvilket bl. a. kommer klart for Dagen, naar
nogen er syge eller paa anden Vis kommet i Vanskeligheder.
Kort kan. det siges om Professor Bohr, at Professoren allerede som Exindflytter har vist sig som Regensianer mellem Regensianere og det af den
rigtige Slags. Regensen kan med god Grund ønske sig selv til Lykke med
det nye Provstepar i et absolut ikke-forfængeligt Haab om en Række for
begge Parter lige indholdsrige og frugtbringende Aar.
C.D.R.., d. 16. Okt. 1946.
H. F. Rasmussen.

DM Eenqangsséat Mans Eat ved et Laan i
Frederiksborg Amts Spare og Laanekasse

_
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jobs. Hedegaards Portrætmedaillon paa Salen.

Udflyttergildet for
Provst Fabricius
Regensens festlige Afsked med Provst
Fabricius og dennes Familie fandt Sted
den 16. Februar 1946. Der indledtes med
en lille Højtidelighed paa Salen, hvor Regensianersamfundets

Formand

afslørede

den Portrætmedaillon, som i Tiden fra
Provstens 70 Aars Fødselsdag var blevet
fremstillet af Billedhugger ]ohs. Hedegaard,
og som nu var opsat paa Regensens Læsesal. I sin Tale udtrykte Formanden Regensianernes taknemmelige Følelser overfor deres Provst og udtalte det Haab, at Mindepladen ikke
vilde skræmme ham fra at vise sig paa Salen, men at Regensianeme, ogsaa de forhenværende, endnu i mange Aar kunde glæde sig over at have ham mellem sig, naar de havde
Fest. Han sluttede med at overgive Mindepladen til Regensen og bede om, at den i Fremtiden maatte blive holdt i Hævd og Ære af Gaardens Autoriteter.
Efter at saavel Provst Fabricius som den nytiltraadte Provst, Professor Harald Bohr,
havde takket for Pladen henholdsvis paa egne og Regensens Vegne, overrakte Regensianersamfundets Formand Professor Fabricius som en særlig Gave fra Regensianersamfundet Kunstnerens Lermodel til Medaillonen, brændt og monteret paa en Træplade.
Efter denne Indledning spredtes Regensianeme og deres Gæster over Gaarden, hvor
de forskellige Foreninger havde sørget for Spisning i mindre Kredse. Stemningen blev
herunder en Del animeret, dog ikke mere, end at Deltagerne kunde samles til Sold paa
Salen efter et Par Timers Forløb. Her vekslede Taler og Sange, bl. a. blev der opført
et helt musikalsk-episk Tilbageblik over Provst Fabricius' Embedstid, forfattet af Kontorchef H. C. Jørgensen, og der er dem, der mener, at Festen kunde og burde have fortsat
længere, end den gjorde, hvis Regensianemes Traktement til Spisningen havde været
noget mere beskedent. Alt i alt blev Aftenen en velfortjent og festlig Afslutning paa
Professor Fabricius' Embedstid paa Regensen.
O. P.

STATSANSTALTEN FOR
LIVSFORSIKRING
Hovedagentur for Nakskov:
C. E. Langboif - Rødbyve] 47
Telf. 36 - Postkonto 40412
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KONTORCHEF H. C. JØRGENSEN
Fremført ved Provstens Udflyttergilde

FØRSTE BOG

.

Gæsterne samles.

Trindt ved Bordene sade de da i den skyggede Højsal,
fremmest den guldstoltronende Hersker i Heltenes Rige
Skysortneren Knud, og med ham sad den gunstige Harald,
medens' omkring dem de smuktbekjortlede Frænker
5 smilede mildt til de punchebetvingende Helte.
Alt fra den tidlige Gry ved den rosafingrede Dagning
havde de kæktudholdende Kæmper beredt sig.
Mangen en Skaal var der drukket, før de gik til Bordet
baade af Gamlinge, Pipmænd, af Skrapmænd og af Konventet
1° ja selv i Hof og i Tilia føltes den Nektar,
som var dem bragt af de afdødes Skygger fra Hades.
Frem var de stævnet de Mænd fra de afdødes Rige
bringende med sig umaadelig Skænk for at tækkes de unge,
fremmest dog Uglen, der - kort sagt -- var skidefuld.

ANDEN BOG

Provstens Tale.

'5 Op fra sit Sæde da rejste sig Tordneren Provsten.
Herlig at se til var han den hjelmbuskrystende Hersker,
og fra udødelig Isse faldt Drottens ambrosiske Lokker
sparsomt vel ned, men højen Olymp han fik til at skælve.
Alle de andre sig satte og holdt paa Plads sig tilbage;
2° ene en Skvaldrer ved Bordet lod høre sin kneprende Stemme,
drukken var han og sang med en lallende Tunge,
medens mod Bordets Fjæle han dunkede Glasset.
Mangen da talte saalunde med Øjnene vendt mod sin Nabo:
»Stop nu dog Munden paa denne dumdristige Braldrer,
25 ellers for sand Skysamlerens Vrede ham rammerl«
- Hvorpaa han ræbede sløvt og gik ud for at tisse,
medens han væltede Stole og Skaaler paa Vejen,
saa at jeg ikke ret hørte, hvad Provsten beretted.

TREDIE BOG

Den nye Provsts Tale.

Dernæst tog Harald, Sønnen af Bohr, til Orde iblandt os;
3° vel var han mindre af Hoved end Helten Vidttordneren Knud,
dog var han ikke en gnaven og ynkelig Stakkel,
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nej gennem Højsalens Larm vidt trængte hans Stemme
kort men med klingende Røst, thi ødsel paa Ord var han ikke,
talte ejheller forfejlede Ord skønt af Alder den yngste.
35 Dog i det samme kom hid ved mit Bord nogle Venner
klagende lydt over Støj, og jeg talede til dem saalunde:
»Pak jer i nedrige Skarn! I Skvaldrere har I ej selv da
hjemme Genvordighed nok, siden hid I kom mig at plage?«
Og i Fortrædelighederne hørte jeg ikke
40 ret hvilke Godord, der undslap ham Tændernes Gærde.

FJERDE .BOG

V. P.'s Tale.

Larmen tog til. Da stod den veltalende V. P.
frem udi Kredsen -- de herlige Heltes højmælede Taler.
Ham flød Stemmen da ogsaa mer sød end Honning fra Tungen.
Alt var ham svundet forbi ti Slægtled af dødelige
45 Mænd, som i forrige Dage med ham opvoksed og leved
her i den herlige Gaard, nu hersked han over det elvte.
Venligen sindet han hæved sin Røst og taled til Provsten:
»Fjantede Sladrer, Du Daare! hvor højt du endogsaa kan skrige
Dy dig og vær ej den eneste, som med Konger vil kives!
50 Lumpnere Karl end dig man finder vel knap her paa Gaarden.
Drukne Mand! Dine Øjne er Hundens, dit Hjerte er Hjortens!
Daare, saa hold dig dog rolig og hør hvad der siges af andre,
som dine Overmænd er - Du selv er en Kryster og Nidding!
Sæt dig nu hen, og knyr du et Ord og ej standser dit Skvalder,
55* nærmer jeg mig dig og lægger paa dig mine farlige Hænder!!!«
- slynget med sikker Haand af Fjernskytten Phoibos Apollon Ak nej, det var Folket, hvis Kiv trængte ind paa mit Øre.

FEMTE BOG

Striden.

Men i det samme kom tvende i Strid netop bag mig.
Bister i Hu og med Harme i sit Hjerte udraabte den ene:
60 » -- og hvis han spilder sin Nektar engang til paa mig denne Usling
skal han annamme et Spark i sin Røv, saa det synger!«
Studsende svart ved hans Ord skred jeg til ham og talte:
»Visselig, Ven, forstaar jeg din rædsomme Vrede.
Oh, men af Blu for de skøntombæltede Kvinder;
65 Vælg med lidt mindre Fortræd dine Ord og styr dog din Tunge«
Ikke det svaled' den opbragte Helt, og han svared:
»Fremmede Skrog! Din Forstand er jo ganske forstyrret
Vogt dig, at ikke en stærkere Mand end du skal sig rejse.
Da skal en Vandings haardtrammende Skæbne dig gribe«
70 Saaledes truede han, da et halvfyldt Glas'Nektar
slynget med sikker Haand af Fjernskytten Phoibos Apollon ramte ham lige i Nakken og endte hans Skvalder.
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SJETTE BOG

VLNL6

Besættelsen.

Talrige Helte tog derpaa til Orde og hver udvikled sin Mening.
Rask og med løbende Tunge holdt fyrre paa een Gang en Tale
75 Ordene flød fra de kæktudholdende Helte
Styrtende fra deres Bryst lig Sne, naar den fyger om Vintren.
dog nævne jeg kan og ved Navn :opregne til Hobe
alle de Helte, der deltog i Talernes vældige Malstrøm.
Hver af de fyrre skreg: Tysl til de niogtredive andre,
80 og deres Tyssen steg op som et rystende Bulder.
En af dem talte for Kvinden langkjortlet og herlig,
en om den herlige tankeklarende Nektar,
en om Betimeligheden af Stilhed og Tavshed,
men det var faktisk umuligt at følge de herlige Tanker.
85 Dog alt som Nektaren indgød dem Kræfter og Kampmod
vaktes i hver af de fyrre en Trang til at kvæle de andre
Derfor paa Bordene opsteg de fodrappe Helte
for paa den Vis at forskaffe lidt Stilhed i Salen.
Ret for mit Aasyn steg en op paa Kanten af Bordet,
90 men herved gav sig de snildtsammenføjede Borde,
og under Bulder og jamrende Skrig saa jeg skride
-- rent ud -- paa Røven i Bollen den Helt med de hurtige Fodtrin.
Herved opstod der en frygtelig Jammer og Klage
samt en umaadelig Latter, der rulled som Torden.
95 Rædsomt man trampede gjaldende rundtom i Salen.
Helt fra mit Blik forsvandt nu de ædle Personer:
Lyneren -Knud og den gunstige Harald, de kvieøjede Kvinder,
selv den guldtungeforsynede Thune, den herlige Kæmpe!

SYVENDE BOG

Anraabelsen.

Mange bedagede Gubber da hævede Hænderne bønligt,
ICO anraabte snedigt de passende Guder sigende saadan:
»Oh, Okeanus, du .Søn af Uranus og Gaia
Gud -- du hvis Sønner er Floder, hvis Døtre er Bække og Kilder.
Har Dionysos forgjort os med Vin og med Nektar,
driv du nu Folket i Gaarden ved Hjælp af din Vandflod
105 Send dem med heftig og rædselsfuld Trang til Trekroner
Lad dine Okeanider dem holde derinde,
at vi saalænge genfinder de ædle Personer:
Lyneren Knud og den gunstige Harald, de liljearmede Kvinder,
samt den guldtungeforsynede Thune, den vældige Kæmpe!
110 - da skal vi selv paa Trekroner tilofre dig sidenl«
Men Okeanus fluks hørte de bedende Stemmer,
ramte i Flæ-ng med sin Straale, saa Trangen sig meldte,
saa mod Trekroner de styrted sig bort udi Flokke
stønnende tungt som sædnedtrampende Orner.
115 Mangen en Mand da mæled' med Blikket vendt mod sin Nabo:
»Sandelig siges det maa dog, at Aand er Magt.«
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Den jyske

Afdeling

Af Formanden for den jyske Afdeling af Regensianersamfundet,
Amtsforvalter C.

Rosman.

I den senere Tid er Benævnelsen Jysk Regensianersamfund maaske dukket op for flere gamle Regensianere, og nogle har formentlig deri set Optakten til en Separatistbevægelse bort fra det gamle Regensianersamfund paa
lige Linie med andre Omraader, hvor Spørgsmaalet Provinsen ctr. København rejses med den Hensigt at begrænse Hovedstadens Indflydelse..
Noget saadant er der imidlertid ikke Tale om i dette Tilfælde; men der
kan maaske være Grund til her i Bladet at redegøre nærmere for Institutionens Tilblivelse.
I 1944 blev undertegnede, der i mange Aar har været Medlem. af Regeni
sianersamfundet og befundet sig overmaade vel der, Embedsmand i Aarhus.
Naar man flytter fra en By, hvor man i mange Aar har haft Hjemsted,
til en anden, vil man jo altid i den første Tid med Vemod tænke tilbage
paa de Forhold og Forbindelser, man har forladt, og blandt de Ting, som
jeg for mit Vedkommende savnede, var netop Samværet med gamle Regensianere. Det var derfor naturligt at tænke paa, om man ikke kunde samle
en tilsvarende Kreds her, og da en tilfældig Samtale med en Kollega røbede
ham som Regensianer, og han samtidig ydermere kunde oplyse, at der i
Aarhus fandtes en Kreds af gamle Regensianere, der syslede med Planer
om at samle jyske Regensianere, var Sagen forsaavidt klar, men da Besættelsen

vanskeliggjorde

Realisationen,

blev

denne

udskudt

til

efter

Befrielsen. Da vi atter kunde rette Ryggen efter Krigens Tryk, blev Tanken
realiseret, og et Udvalg bestaaende af Professor, Dr. phil. Ernst Frandsen,
Landsretssagfører A. Bjarup, Læge E. Vosbein, Amtskontorchef A. Bach,
Dommerfuldmægtig C. Sørensen og undertegnede traadte sammen, for at
sondere Stemningen for et Møde. Der viste sig stor - endog meget stor -Interesse for Planen.
Spørgsmaalet, som skulde forelægges paa det første Møde, var det, om
Sammenkomsterne skulde være noget nogenlunde fast tilbagevendende altsaa Foreningsform - eller de skulde være afhængige af Initiativ af mere
tilfældig Karakter, naar Trangen til et nyt Møde meldte sig.
Der viste sig paa det konstituerende Møde, der afholdtes den 27. Oktober
1945, at være enstemmig Ønske om, at man organiserede sig, og ydermere
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at man organiserede sig som een jysk Afdeling af det bestaaende Regensianersamfund og forfulgte samme Formaal som dette.
Paa Mødet valgtes en Bestyrelse med undertegnede som Formand og
iøvrigt bestaaende af Landsretssagfører Torp Andersen, Aalborg, Læge Kai
Bugge, Hornslet, Overlæge P. Vuust, Ebeltoft, Dommerfuldmægtig Carl
Sørensen, Aarhus, Politimester P. Stavnstrup, Odder, og Landsretssagfører
B. Fisch-Thomsen, Vejle.
Det gamle Regensianersamfund i København har jo ikke de Muligheder
som en mere lokal Institution for at faa Kontakt med Regensianere her i
Jylland, og Udviklingen har da ogsaa vist, at af de 75 Medlemmer spredt
over hele Jylland, som den jyske Afdeling allerede nu tæller, er kun ca.
10 % Regensianere, der har eller tidligere har haft Forbindelse med Regensianersamfundet. Vi har derfor det Haab, at det skal lykkes os gennem en
stærkt stigende Vækst at faa knyttet Forbindelse med mange gamle Regensianere her i Jylland og faa samlet disse under Regensianersamfundet, af
hvilket vi som sagt betragter os som en Afdeling.
Da det jo almindeligvis ikke kan paaregnes, at de jyske Medlemmer vil
kunne afse Tid og Penge til at kunne deltage i Regensianersamfundets
Sammenkomster i København, vil det imidlertid være nødvendigt, at den
jyske Afdeling paa dette Omraade tager et selvstændigt Initiativ og afholder de deraf flydende Udgifter - medens man med Hensyn til fælles
Formaal f. Eks. Udgivelsen af Bladet »Regensen« samarbejder ogsaa gennem Tilskud til Bladet med Regensianersamfundet. Ligeledes

staar det

naturligvis Medlemmerne i begge Institutioner aabent at deltage i Sammenkomster, hvad enten disse afholdes af Regensianersamfundet i København eller af den jyske Afdeling, med andre Ord man har Medlemsskab i
begge.

Det er derfor

ogsaa. Tanken, at Medlemmerne

vil

blive holdt

underrettet om alle Arrangementer, saaledes at de kan indrette sig derefter',
hvis de f. Eks. under en Rejse befinder sig paa Stedet for Arrangementet.
Den jyske Afdeling har foruden sit konstituerende Møde afholdt en
Lindefrokost paa Aarhus Universitet paa Lindens Fødselsdag og kunde
ved den Lejlighed foruden ved en god Stemning, deri Henseende til Humør
og Initiativ nærmede sig det regensielle, atter glæde sig over en betydelig
Tilslutning.
Naar den jyske Afdeling nu gaar ind i sit andet Aar, gør den det med
Glæden over i fuld Forstaaelse med det gamle Regensianersamfund og som
en Del af dette at kunne virke for Samling af Regensianere om Regensianersamfundets Formaal.
C. E. Rosman.
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ILF. P. - Regensen fattes Piger

Dagens
Ærbødigst
For første Gang i sin Historie huser Regensen
kvindelige Studenter, idet
der er Indkvartering af
czekiske Gæster.
I Byens Larm Regensen stod
med sine Mure skumle
og skued roligt ved sin Fod
Filisterne sig tumle.
Og vel blev den en gammel Knægt
paa flere Hundred Vintre.
Men Kvindfolk, det var lovlig frækt,
det lod sig dog forhindre.
Men pludselig en Sommermor'n
den af et Raab blev vækket.
Det var dens Genbo, Rundetaarn,
der raabte, helt forskrækket:
,,Hvad er nu det? Ja, noget nyt
oplever man dog immer.
Nu har den gamle Troglodyt
skam faaet Fruentimmer.”

Regensen blev lidt flov og rød:
"Mig morer det ej heller.
Men her er altsaa Bolignød
og Mangel paa Hoteller,
og saa kan Invasion man faa
af czekiske Studiner.
Og du kan nok forstaa, saa maa
man gøre gode Miner."

Vel var det for Regensen strengt.
Men man har Lov at gætte,
at Fjerde Christian just har tænkt
i fordums Tid paa dette.
For saa er de paa rette Plads.
de Ord, som Kongen siger
om Regna Fimat Pietasi
,,Regensen fattes Piger."

'1
Berlingske Tidende 19-8-46.

REGENSIANERSAMFUNDETS

Med velvillig Tilladelse fra Berl. Tid.

LEGAT

I Efteraaret 1944 stiftedes paa Regensianersamfundets Generalforsamling et Legat med det
Formaal at uddele visse Beløb til »nuværende eller nylig udflyttede Regensianere, der paa
fornøjelig Maade har udmærket sig ved Deltagelse i det kammeratlige Liv paa Regensen«.
Legatets Fundats fandtes aftrykt i >›Regensen«, November 1944, og vi skal ikke her gaa
nærmere ind paa Enkeltheder deri.
Ideen blev Succes, og i Løbet af de to første Aar har man efter Samraad med Provst
og Klokker kunnet uddele i alt 5 Portioner a 250 Kr. (i 1944 2 Portioner, i 1945 3 Portioner), og Bestyrelsen haaber, at Legatet kan fortsætte sin Virksomhed i mindst samme
Maalestok.
De Medlemmer, der har tegnet sig for et vist aarligt Beløb, vil sikkert, naar dette
Blad kommer dem i Hænde, have modtaget en Opfordring til at indsende. deres Bidrag,
men vi opfordrer herved ogsaa andre - specielt Aarhus-Afdelingens Medlemmer, som
modtager Bladet for 1. Gang - til at tegne sig for et aarligt Beløb, stort eller lille, for
at støtte den gode Sag. Bidrag kan indbetales paa Postkonto Nr. 62755 (Regensianersamfundets Legat, Ekspeditionssekretær Karl Sørensen, Stockflethsvej 21, Kbh. E), og alle
Henvendelser vedrørende Legatet bedes ligeledes rettet til Karl Sørensen, Tlf. Godthaab
9334.
En Del Medlemmer har foretrukket een Gang for alle at indbetale det 20-dobbelte af
det Beløb, de havde tegnet sig for, og derved undgaa den aarlige Indbetaling, og skulde
flere have Lyst dertil, staar det dem frit for, idet Summen saa indgaar i Legatets Kapital,
som i Øjeblikket andrager ca. 1400 Kr.
A
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AAR

- ämttet al 4 Këolcéøie

I Novembernummeret sidste Aar bragte »Regensen« ingen Klo-kkerberetninger, da de
forskellige Mindeartikler i første Række maatte med. Vi har derfor i dette Nr. ikke
mindre end 4 Klokkerberetninger, der fortæller om Regenslivet fra den sidste mørke Periode
under Besættelsen til September i Aar, en baade interessant og glædelig Udvikling.

Vinteren 1944-1945
I tiden l4.-9.-44 - 8.-3.-45 sad der to klokkere: Først Hofmanden Eigil Kryger
Kristensen, der nedlagde Klokkeratet 21.-10.-44, dernæst undertegnede Conventual
Gunnar Bech. Besættelsen prægede i meget høj grad Regensens liv i denne periode; således kunde festerne ikke afholdes på Salæ, hvorfra støjen kunde trænge ud i gaden og'
virke provokerende, men måtte henlægges til den nye fløj (7 og 8 gang). Et såkaldt'
ersatzhøstbal foranstaltedes 4.-11.-44 med dans (til grammo-fon) på 7><l3 og 8><4
og den mellemliggende gang. Et lignende julebal under beskedne former fandt sted
9.-12.-44. I øvrigt kan det nævnes, at der 9.-11.-44 anskaffedes en radio, som opstilledes i portvagten, for at regensianerne kunde følge den politiske og strategiske udvikling. D.. 13-12.-44 gav Finn Viderø en koncert på Salæ.
G. Bech.

Sommeren 1945
' I Efteraaret 1944 var Gaaræ meget tyndt befolket. Af Frygt for evt. tyske Razziaer og man hørte saagar Tale om Deportation af Studenter - havde Regensianerne i stort
Tal forladt Regensen og slaaet sig ned i ufarligere Omgivelser. Da der intet skete, vendte
man efterhaanden hjem, og i Jan. 1945 var Regensen næsten befolket som sædvanligt.
Større regensielle Forlystelser blev ikke foranstaltet, og Livet paa Gaaræ stagnerede.
Som Følge deraf herskede der heller ingen ophidset Stemning, da Valgforhandlingerne
aabnede i Marts. Gamle skulde have Klokker - og fik en Klokker, stud. med. Knud
Brændeskov, der imidlertid p. Gr. af enkelte Gamlinges taktløse Optræden allerede efter
nogle Dages Forløb maatte vige Pladsen for undertegnede Skrapmand, der derefter regerede faderligt og mildt indtil det ordinære Valg i September. (Man tilgive, at de øvrige
Embedsmænd ikke nævnes. Jeg erindrer kun enkelte og har derfor valgt ingen at nævne
- udover mig selv, som jeg til Gengæld stiller i Positur.)
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Lindefrokosten fik det
Aar et særligt Præg. For
det første var det den
første regensielle Begivenhed efter Kapitulationen;
dernæst skete der det
uhyrlige, at Regensianerne
forlangte den udskudt til
d. 14. Maj paa det, at de
kunde beskue Montgomery,'der d. 12. Maj vilde
invadere København. At
afholde Lindefrokosten
paa den traditionelle Dag
og invitere Montgomery
Det første rigtige Lindebal efter Krigen med Illumination
over Estraden
som Gæst ansaas for
haabløst. Derved skete det
enestaaende :- efter V. P.'s Udsagn for anden Gang i Regensens Historie - at Lindens
Fødselsdag blev fejret 2 Dage efter Tiden. Den blev iøvrigt fejret paa værdig Vis, bl. a.
deltog - mod gammel Sæd - nogle gamle Regensianere.
Som et virkeligt Bevis for, at de forrige Tider var borte, og lysere Tider var ved at
oprinde, virkede Lindeballet i Midten af Juni -- det første rigtige Lindebal siden 1939.
Deltagelsen var overmaade. Ved snild Anvendelse af mekaniske og elektriske Apparater
blev det maget saa, at man, hvis det behagede en, kunde danse paa Salæ til levende Musik,
mens de, der foretrak dette, kunde danse paa Estraden i Gaarden til Højttaleres Gengivelse af samme Musik. Der blev danset livligt begge Steder til den lyse Morgen, da
Provstindens Morgenkaffe vederkvægede de forhærdede, der endnu ikke havde givet op.
chtens højtideligste Stund indtraf, da Klokkeren, mens Folket fortærede den sidste Del
af Frokosten, sammen med sin tro Hjælper og Støtte, stud. med. Gaute, tændte Illuminationsanlægget i Gaarden - første 'Gang siden 1939. Det skal nævnes, at Kjeld Olsson og
Kirsten Thrane Petersen forøgede Aftenens Glæder ved deres Kunst.
Efter gammel Sæd afholdtes i Juli Sammensold i Biblioteket under V. P.'s Auspicier.
De paa det Tidspunkt paa Gaaræ boende Regensianere blev uden Undtagelse meget
drukne.
Tiden hensvandt derefter fredeligt indtil Klokkeren i Slutningen af August slaaet af en
svær Sot blev bragt paa Hospitalet, hvorefter Gaute paa fortrinlig Vis styrede Gaaræ
indtil Klokkeratets Udgang.
Livet paa Gaaræ bar i det hele dette Klokkerat stærkt Præg af de Skrammer, Besættelsestiden havde slaaet. Den regensielle Aand tog Skade af Regensiantrnes Udlændighed i
Efteraaret 1944. Hertil kom, at Gaaræ kort før Kapitulationen maatte yde Husrum til en
Skare hjemløse Fjærkræfolk p. Gr. af Tysker-Invasion paa Nordisk Kollegium. Fjærkræfolkene artede sig dog vel, og der opstod et godt Forhold mellem disse og Regensianerne. Men den rette regensielle Aand var endnu ikke ved Klokkeratets Slutning genskabt i sin fordums Storhed. Maatte dette være naaet nu.
Robert Dam.
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Provst Fabricius taler ved sin Udflytterfest

Vinteren 1945-1946
Det er ingenlunde nemt at skrive en Beretning om et
Klokkerat, der allerede er fjernt; følgende Linjer er mit
Forsøg paa at genkalde i Erindringen de Ting, der foregik
i Vinterklokkeratet Sept. 1945-Marts 1946. Generalforsamlingen løb af Stabelen den 15. Sept., og den fik et saare
_
_ I'
..
fredeligt Forløb, idet »Gamle« som den eneste Forening op” 'I
stillede et Klokkeremne. Der var ikke større Stridigheder, og
›
det var en Kendsgerning, at »Gamle« atter engang var blevet
Klokkerforening.
Under Besættelsen havde der været adskillige Ting, man havde maattet give Afkald
paa. Nu var der ikke mere noget, der kunde hindre Regensianernes Livsglæde i at give sig
fuldt Udtryk. Saadanne Ting som Regensrevy og' Slaabrokaftner skulde nu genoplives,
efter at de havde ligget i Dvale i nogle Semestre.
Sæsonen fik sin Indledning ved en Slaabrokaften, hvortil det var lykkedes at formaa
Prof. Hal Koch til at føre sig frem. Han holdt da for os sit berømte Askov-Foredrag om
Udrensning til Tops og til Bunds. Der var paa Forhaand stor Interesse for denne Aften,
og der var mange Mennesker med Provsten og V. P. i Spidsen til Stede. Efter det tankevækkende Foredrag var der Lejlighed til Diskussion og til at stille Spørgsmaal, hvilket
man ogsaa benyttede sig af i nogen Grad. For første Gang i lange Tider saa man ogsaa
Regensianerne og Indflytterne sidde bænkede paa Salæ med deres P. og Basser foran sig.
Kort efter denne Aften fulgte Høstballet, men forinden havde Regensianerne dog vist
deres Potens paa Grønsværen ogsaa, idet Regensen havde slaaet Studentergaarden i den
traditionelle Fodboldkamp med 1-0. Høstballet fulgte de traditionelle Baner, og der var
stor Deltagelse. Det, der i særlig Grad optog Sindene, var dog naturligt den forestaaende
Indflyttermiddag med paafølgende Revy. Revykomiteen arbejdede støt igennem hele Oktober og Halvdelen af November Maaned. Da Dagen kom, begav man sig hen paa Universitetets Spisestuer, hvor man fortærede en udmærket Middag bestaaende af Flæskesteg
med Hvidvin, og Is med Frugtvin. Der blev holdt Taler, og lndflytterdaab var der ogsaa. Men hvem bryder sig om at dvæle længe ved Middagen, naar Regensen kalder med
Revy? Det var et forventningsfuldt Publikum, der var mødt op paa Salen for at se,
hvad Revykomiteen havde faaet ud af de mange Emner, der havde hobet sig op i al den
Tid, der ikke havde været Revy paa Regensen. Aftenen fik et Forløb, der lod antyde,
at Folk ikke følte sig skuffede over Underholdningen, der bestemt ogsaa var baade saftig
Og til Tider saare vittig.
I Begyndelsen af December blev der afholdt endnu en Slaabrokaften, der bød paa
aktuel Underholdning: et Atomcauseri, holdt af Prof. Niels Bohrs Amanuensis, Dr. Bøggild, der oven i Købet havde ført Lysbilleder med sig, og som indviede os i nogle af
Atomernes Mysterier. Den daarlige Brændselssituation bevirkede, at der var koldt paa
Salen, ret koldt endda, saa man opgav at drikke Kaffe der, og trak sig i Stedet for tilbage til forskellige Værelser og nød den der.
Saa kom kort før Jul Juleballet, ved hvilken Lejlighed det var meget lettere at holde
Varmen paa Salen. Skuespilleren Kjærulff Schmidt tog sig af Underholdningen,' og man
traadte Dansen til langt ud paa Naten til Tonerne af et 4-Mands Orkester.
Januar var som sædvanlig Examens-Bogernes Maaned, og der var stille paa Gaarden.
Klokkeren havde do-g allerede travlt med at forberede den næste store Begivenhed: Ud'
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flytterfesten for Provsten, Prof. Fabricius. Midt under disse Forberedelser maatte jeg
dsværre lægge mig syg og maatte holde Sengen i over tre Uger, saaledes at en anden
Gam'ling, stud. jur. Eithz Møller, kom til at staa for det store Arrangement. Dette var
dog paa ingen Maade til Skade for Arrangementet, maaske snarere tværtimod, idet Eithz
med sikker Haand og stort Vid førte Festen frelst i Land. (Referat Side 5, Red).
Den konstituerede Klokker arrangerede en musikalsk Slaabrovkaften, inden jeg var
kommet saa meget til Hægterne, at jeg igen kunde overtage Klokkerhvervet. Det var
Koncertsangerinden 'Gudrun Tuxen, der underholdt Regensianerne sammen med Oboisten
Tofte-Hansen. Det var saa Sæsonens sidste Slaabrokaften, og nu var der kun tilbage at
arrangere Fastelavnsfesten, der fandt Sted først i Marts. Traditionen med at slaa Katten
af Tønden blev her genoplivet, og der blev kaaret saavel en Kattekonge som en Kattedronning, der fik Præmier for deres Daad. Konge blev for Resten en Svensker, som sammen med nogle andre Landsmænd var indbudt til at deltage i Festen. Senere paa Aftenen
underholdt kgl. Skuespiller Bjørn Watt-Boelsen os paa udmærket Maade, og først sent
paa Natten holdt man op med Dansen.
Tilbage er saa at nævne, at Regensen i dette Klokkerat fik sin nye Provst, Prof. Harald
Bohr. Regensen har i Professor Bohr faaet en Provst, som har alle Betingelser for at
blive den ideelle Provst. Populariteten er allerede forlængst fastslaaet, det har Provstens
Holdning overfor Regensianerne og hans og Provstindens store Venlighed og Hjælpsomhed sørget for.
Et Tilbageblik over Vinterklokkeratets Tildragelser viser, at der faktisk skete en hel
Del, og det viser, at Regensen er godt paa Vej til at vende tilbage til de gode, traditionsrige Tilstande fra før Krigen.
'
Tage Christensen Dalsgaard.

Sommeren 1946
Valget i Marts 1946 blev et af de spændende og bevægede Valg, Regenslivets Historie
efterhaanden er saa rig paa. Aarsagen hertil var, at Regensens yngste og endnu ikke
anerkendte Forening »Tinglid«, stiftet 1942 som en Fraktion af »Skrap«, denne Gang
opstillede en Kandidat til Klokkerembedet. Dette stødte paa voldsom Modstand navnlig
hos »Pip« og »Skrap«, men fandt Støtte hos »Gamle« og »Konventet«. Trods en voldsom Valgkampagne fra Modkoalitionens Side lykkedes det dog »Tinglid« at faa sin Kandidat valgt og saaledes opnaa Anerkendelse som yngste »Regensforening«.
Den 4. April fejredes V. P.'s 75 Aars Fødselsdag. Regensianerne havde ønsket at fejre
den ved en Fest paa Salen, men da dette stødte paa stærk Modstand fra Fødselarens Side,
blev han hyldet under mere stilfærdige Former. Den følgende Dag - den 5. - afholdtes
V. P.-Ballet, der fik et overmaade vellykket Forløb. Provsten og Klokkeren talte for V. P.,
der takkede paa sin sædvanlige spirituelle Façon.
Store Bededagsaften gik Regensianerne med Damer den snart traditionelle Tur til
Langelinie. Det efterfølgende Punchesold paa Salen blev et animeret og ægte regensielt
Symposion. (Festens Clou var utvivlsomt det Øjeblik, da »Gamle« fik sine længe savnede
Insignier overrakt af »Skrap«s styrismadr). Desværre maatte vi den Aften savne Prof.
Bohr, der var paa Rejse i England.
Lindens Fødselsdag fejredes d. 11. Maj og blev en Oplevelse for alle Deltagere i Festen.
Vejret var straalende, og oppe fra Salen klang den smukke Lindekantate ned til Regensianerne, der var samlede omkring Bordene i Gaarden. En svensk Gæst, Professor Cramer
fra Stockholm, deltog i Lindefrokosten, Prof. Cramér var under Krigen en stor Støtte for
de landflygtige danske Akademikere, og 'det var os derfor en dobbelt Glæde at se ham
paa Regensen ved denne Lejlighed.
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Ved Lindeballet i Juni var Vejret som sædvanlig daarligt, hvilket dog ikke hindrede os
i at benytte den opstillede Estrade, der for en Sikkerheds Skyld blev overdækket med
en af »Zonen«s Presenninger. Middagen blev paa Grund af Vejrets Omskiftelighed indtaget i Restaurant »Karnappen«, men skønt de ydre regensielle Rammer manglede, lykkedes
det dog at omplante den hjemlige Stemning nogenlunde. Efter Middagen drog man i
sluttet Trop hjem til »den røde Gaard«, hvor Dansen gik paa Salen og
imellem Regnbygerne - i Gaarden indtil den lyse Morgen.
Foraarssemestret blev en Tilbagevenden til det Regensliv, der udfoldede sig, inden
Besættelsestiden en kort Overgang gjorde Gaarden folketom. Det blev endvidere det første
Semester under den nye Provst, Professor Bohr, og de Forventninger, man paa Gaarden
havde stillet til denne blev i alle Maader indfriet. Den nye Provst har fra første Færd
næret den største Interesse og Forstaaelse for det regensielle Liv, og Samarbejdet mellem
Provst og Embedsmænd er forløbet usædvanlig harmonisk.
Richard Wagner Hansen.

”Å'I'OIM FIES'I'EN"
Blandt Aarets Begivenheder i Regensianer-Samfundet maa »Atomfesten« nævnes som et
særligt Punkt. Den afholdtes 10. April dels paa fysisk Institut, dels hos Davidsen. Først
holdt Regensianeren, Prof. ]. C. G. Jacobsen, et indholdsrigt og interessant Causeri om
Atomforskningens Udvikling gennem de sidste 50 Aar, o-m Principperne paa dette Omraade
og de uoverskuelige Konsekvenser, Udviklingen kan føre med sig baade paa det krigsmæssige og det fredelige Samfundslivs Domæne. At Foredraget havde vakt stærk Interesse,
fremgik iøvrigt tydeligt af de mange Spørgsmaal, der blev rettet til Professor Jacobsen,
inden vi i mindre Hold fik forevist og forklaret Atomforskningsanlægget i Instituttets
store Kælder.
Aftenen sluttede med Smørrebrød hos Davidsen, Taler og Regenssange, og saavel mandsom quindelige Deltagere (ialt ca. 60) var enige om, at det var noget i Retning af den
ideelle Form for Samfunds-Sammenkomster. - Forskellige Møder af tilsvarende Art er
forøvrigt planlagt i den kommende Sæson, men vi skal ikke her røbe nogen Enkeltheder
om Arrangementerne.

Qedaétioneë
Som De vil have bemærket, indeholder dette Nummer af Bladet adskilligt flere Annoncer end sædvanligt, og det skyldes ganske simpelt, at en Del Medlemmer har tegnet
»Støtteannoncer«. Bladets Fremstillingspris ligger paa Grund af det forholdsvis lille
Oplagstal saa højt, at Samfundet ikke har Raad til 2 Numre aarligt, og da dette er utilfredsstillende -- specielt for de mange, som kun ad denne Vej kan holde Kontakten med
gammelt og nyt Regensliv - henvendte Redaktøren sig til forskellige Medlemmer og
opfordrede dem til at tegne Støtteannoncer. Ideen blev modtaget med godt Humør, og
saavel for dette som for de indkomne Beløb (ogsaa fra dem, der ikke ønskede Annoncer)
siger vi hjertelig Tak.
Foreløbig agter vi altsaa at udsende Bladet 2 Gange om Aaret, og hver Gang med 3-4
Sider Annoncer - idet vi dog naturligvis ikke har i Sinde at hjemsøge de samme Folk
hver Gang!
'
'
Red.
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Generalforsamling

i

København,

Regensianersamfundets ordinære Generalforsamling afholdes Lørdag den
30. November Kl. 18,30 præcis paa Regensens Læsesal.
Dagsorden
Formanden aflægger Beretning.
Kassereren forelægger det reviderede Regnskab til Godkendelse.
P'Pt"

Kassereren forelægger det reviderede Regnskab for »Regensianersamfundets Legat« til Godkendelse.
Valg af Formand.
Valg af 6 Bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 2 Revisorer.
Forslag til Ændring af Regensianersamfundets Love.

P°.\'.°\.U“:P

Eventuelt.
Efter Generalforsamlingen Fællesspisning paa Salen. Menu: Oksesteg,

Ostemad, 2 Øl, Æblekage, 2 Glas Sherry, Mocca. Pris: 11,50 Kr.
Anmeldelse om Deltagelse i Spisningen maa ske senest Tirsdag den 26.
Nov. til Ekspeditionssekretær Karl Sørensen, Stockflethsvej 21, København
F., Telf. Godthaab 9334, eller hos Boghandler Arnold Busck, Købmagergade 49, Telf. Central 2453.

'
Bestyrelsen.

Det Ændringsforslag, der skal behandles paa Generalforsamlingen under Punkt 7, er
følgende:
Tilføjelse
§ 11.
Der oprettes en særlig jydsk Afdeling af Regensianersamfundet med egne Vedtægter,
Medlemmer og eget Kontingent. Dets Formaal skal svare til Regensianersamfundets, og dets
Medlemmer skal alle være bosat i Jylland. Alle Fællesanliggender, derunder Bladet
»Regensen«, afgøres af Regensianersamfundets Bestyrelse, der i den Anledning udvides
med Formanden for den jydske Afdeling. Det økonomiske Mellemværende ordnes ved
Aftale mellem de to Bestyrelser.

Den nuværende Bestyrelses Medlemmer er:
Højesteretssagfører 0qu Petersen (Formand), Bredgade 3, K., C. 4800.
Ekspeditionssekretær, cand. jur. Karl Sørensen (Kasserer), Stockflethsvej 21, F.,Godth.9334.
Fuldmægtig, cand. jur. Aksel Vigild (Sekretær), C. F. Richs Vej 101 D, 3., F., Fasan 1754 y.
Læge Erik Bardram, Søborg Hovedgade 71, Søborg 820.
Museumsinspektør, cand. mag. Jørgen Paulsen, Frederiksborg Slot, Hillerød 619.
Landsretssagfører Aage Scheibel, Skindergade 45-47, K., C. 7032.
Stud. tcol. Jobs. Langhoff, Frimestervej 46, NV.
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Regnskab for ”Regensianersamfundets Legat"
1.September 1946.
Udgift.

Indtægt.
Beholdning pr. 1⁄9 1945 .......... ..
Indvundne Renter ................. ..
Indbetalt een Gang for alle .... ..
Indbetalt for 1945 (Aarsbidrag)

549,19
7,18
400,00
1.241,00

Udbetalt 3X250,00 Kr. .......... ..
Diverse Udgifter, Porto etc. .... ..
Købt Kr. 1.400,00 Østifternes
..
Kreditf. 31⁄2 %, 15. Serie
Der henstaar paa Girokonto
62755 ............................... ..

750,00
28,14
1.372,02
47,21

Kr. 2.197,37

Kr. 2.197,37

KARL SØRENSEN.

København, den 18. Oktober 1946.

Oversigt over Regensianersamfundets Regnskab
1. September 1945 - 31. August 1946.
Udgift.

Indtægt.
Beholdning .......................... ..
Kontingent for 1945 ............. ..
Kontingent for tidligere Aar
Renter ................................. ..

3.631,12
1.626,00
30,00
35,97

Kr. 5.323,09

København, den 18. Oktober 1946.

Generalforsamlingen d. 19/11 45
Stabslæge Købgers Causeri i
»Karnappen« d. 26/10 1945
Prof. J. C. G. Jacobsens Causeri
om Atombomben d. 10/4 1946
Bladet »Regensen« ................ ..
Tilskud til Regensianerne i Anledning af Professor, Provst
Fabricius' Udflyttergilde .... ..
Regensens Arkivar ................ ..
Spilleaftenerne paa Regensen
Diverse Udgifter ................... ..
Balance ............................... ..

85,80
33,25
24,90
694,04

300,00
54,50
197,10
367,65
3.565,85

Kr. 5.323,09

KARL SØRENSEN.
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Generalforsamling

i Aarhus

Generalforsamling afholdes Lørdag den 16. November 1946 Kl. 19,00 paa
Aarhus Universitet, Indgang Hovedbygningen, Ringgade.
Dagsorden:
Formanden aflægger Beretning.
Kassereren forelægger det reviderede Regnskab.
Valg af Bestyrelse og Revisor.
*WPT*

Eventuelt.

Efter Generalforsamlingen Spisning, hvor der serveres: Rødstegt Oksesteg, Ostemad, hertil 1⁄2 Flaske Rødvin (ikke dansk). Dessert, hertil 1 Glas
original Portvin. Derefter Punchegilde.
Prisen for Deltagelse 15,00 Kr. alt iberegnet.
Smørmærker + Tobak medbringes.
Anmeldelse om Deltagelse sendes inden 13. Nov. til Dommerfuldmægtig
Carl Sørensen, Aarhus Skifteret.
Bestyrelsen.

Oversigt over Regnskabet for
Regensianersamfundets jydske Afdeling
27. Okt. 1945 - 30. Sept. 1946.
Indtægt.

Udgift.

Boghandler A. Busck foræret
Afd. 24 Sangbøger til Værdi
Kontingent ........................... ..
Renter ................................. ..

Kr.
Aarhus, den 17. Oktober 1946.

96,00
324,90
2,16

Lindefrokosten ...................... ..
Regensens Klokker ................ ..
Diverse ...............................
Kr

74,15
50,00
114,70
238 85

Beholdning pr. 30/9 1946 .......

184,21

423,06

Kr.
C. SØRENSEN,
Kasserer.

423,06
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Dr. phil. Henrik Ussing, tidligere Lektor ved Sorø Akademis Skole (1898-1901) er
afgaaet ved Døden den 2. Maj 1946, 68 Aar gammel.
Som Medstifter af Regensianersamfundet blev Dr. Ussing ved Generalforsamlingen den
21. Oktober 1944 udnævnt til Æresmedlem af Samfundet.
Gesandt i Reykjavik Frank le Sage de Fontenay (1899-1903) er udnævnt til overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister i Ankara fra 1. Maj 1946.
Lektor Andres M. Diemer, Haderslev Katedralskole (1900-03) er afgaaet ved-Døden
den 18. Marts 1946, 67 Aar gammel.
Kontorchef Harald Hastrup, Kirkeministeriet (1900-02) har taget sin Afsked fra
30. Juni 1946.
Cand. mag. Knud Schwanenflügel (1900-03) er afgaaet ved Døden i Februar 1946, 65
Aar gammel.
Fuldmægtig William Jacobsen, Direktoratet for Københavns Skattevæsen (1901-05) har
taget sin Afsked fra 31. Oktober 1946.
Stiftamtmand Peder Herschend, Vejle (1902-05) er udnævnt til Kommandør af Dannebrog af 1. Grad den 11. Juni 1946.
Kontorchef Otto Falster, Direktoratet for Københavns Hospitalsvæsen (1903-05) har
taget sin Afsked fra 31. August 1946.
1
Overretssagfører E. 0. Frøling, Chef for Folkeforsikringskontoret under Københavns
Magistrats 3. Afd. (1903-04) har taget sin Afsked fra 30. September 1946.
Kommunelærer, cand. theol. Jens Mousten (1903-05) er afgaaet ved Døden den 30.
Juni 1946, 66 Aar gammel.
Afdelingsingeniør Georg Hansen, Gentofte Kommune (1904-06) er afgaaet ved Døden
den 2. April 1946, 63 Aar gammel.
_
Maskiningeniør Valdemar Pedersen Mølgaard, De danske Statsbaner (1906-08) har
taget sin Afsked fra 30. September 1946 paa Grund af Svagelighed.
Lektor Poul Johannes Jørgensen, Nørre Gymnasium (1907-09) er afgaaet ved Døden
den 6. December 1945, 60 Aar gammel.
V
Overretssagfører Richard Møller, København (1907-08) er afgaaet ved Døden den 26.
Juni 1946 som Følge af et Ulykkestilfælde, 62 Aar gammel.
Overretssagfører Olaf Isted-Møller, København (1910-12) er afgaaet ved Døden den
31. Maj 1946, 59 Aar gammel.
Kontorchef Hugo Hergel, Udenrigsministeriet (1911-14) er udnævnt til overordentlig
Gesandt og befuldmægtiget Minister i Beograd 1945.
Politimester Poul Martin Jensen, Hasle m. fl. Herreder, Aarhus (1911-13) er udnævnt
til Politimester i Frederikshavn fra 1. Oktober 1946.
Civilingeniør Svend Riis, Vandværksbestvrer i Medan, Hollandsk Indien (1911-13)
kom hjem i Sommer for at holde Ferie efter 31⁄2 Aars Ophold i japansk Koncentrationslejr.
Landsretssagfører Aage Ludvig Holberg Elmquist, Svendborg (1913-14) er udnævnt til
Justitsminister November 1945.
Kst. Biblioteksdirektør Robert Lassalle Hansen (1913-15) er udnævnt til Biblioteksdirektør fra 1. Marts 1946.
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Baneingeniør Svend Havne, De danske Statsbaner, Fredericia (1913-16) er udnævnt
til Sektionsingeniør ved 7. Banesektion i Fredericia fra 1. April 1946.
Amtsforvalter Aage Lybye, Randers (1915-19) er udnævnt til Amtsforvalter i Holbæk
fra 1. August 1946.
Kontorchef Hans Peter Bonde, Skattedepartementet (1916-18) er udnævnt til Amtsforvalter i Næstved fra 1. Februar 1946.
Legationsraad Emil Torp-Pedersen, Stockholm (1916-18) er udnævnt til overordentlig
Gesandt og befuldmægtiget Minister i Pretoria fra 1. Januar 1946.
Fuldmægtig Karl Sørensen, Direktoratet for Københavns Skattevæsen (1917-19) er
udnævnt til Ekspeditionssekretær i Direktoratets Ekspeditionskontor 1946.
Fuldmægtig Karl Sletten, Direktoratet for Sygekassevæsenet (1918-22) er udnævnt til
Ekspeditionssekretær fra 1. April 1946.
Raadsformand [ulius Bomholt (1919-21) er valgt til Formand for Folketinget November
1945 og genvalgt Oktober 1946.
Landsdommer Jens Herfelt (1919-21) er udnævnt til Kommissarius for Konfiskation
af tysk og japansk Ejendom 1946.
Kristian Müller.
Landsretssagfører Mikkel Jensen, Hjørring (1921-24) er afgaaet ved Døden 26. Januar
1946.
Kontorchef, cand. polit. Niels Banke (1925-29) er 9. Oktober 1946 udnævnt til Underdirektør i Prisdire-kto-ratet. '
Dr. med. Brun ]ul Fog-Møller, Langeskov paa Fyn (1926-29) er afgaaet ved Døden
1. Maj 1945.

f
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REGENSENS

GLADE

DAGE

W
. ._

- en Bog for enhver gammel Regensianer'
En gammel Regensianer slutter en rosende Anmeldelse af Bogen
med disse Ord:
»Paa den smukkeste Maade har Forfatteren evnet at give Udtryk for, hvad
Regensen er. hvad disse smaa Stuer har betydet for ham selv og for andre
Studenter. Paa denne stilfærdige og fordomsfrie Maade yder Forfatteren som
gammel Regensianer sin Hyldest og Tak til den gamle Gaard. - Vi er mange
gamle Regensianere, der siger Lindqvist Tak for denne Bog.

11419011:

Indsendes til HERNOVS FORLAG, Frederiksberggade 5, K.

Undertegnede udbeder sig tilsendt pr. Efterkrav:
____________ __Expl.
-

Lindqvist: Regensens glade Dage. Kr. 5.50.
-

-

ib. Kr. 8.25.

Navn og Adresse :
k

)
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LÆ S
INFORMATION

og REGENSEN

H. A S TR UP

H. TORP ANDERSEN
LANDSRETSSAGFØRER
AALBORG

A. BJARUP
Landsretssagfører
Aarhus

JENS RASMUSSEN
Landsretssagfører
Thisted
Tlf. 5300

Guldsmedgade 22

Tlf. 67

Tlf. 66

JOHS.G1ERSING
Landsretssagfører
Nørre Voldgade 50

OVE RASMUSSEN
Landsretssagfører
Frederiksholms Kanal 6
C. 1817

C. 1817

R. MAGTENGAARD
Landsretssagfører
Sdr Fasanvej 99

Tlf. 1031

Tlf. 1031

Qøn .som ;29/

SOFUS RAAEN
Landsretssagfører
Aalborg
Nytorv 1

C. 8443

M. HARBO POULSEN
Landsretssagfører
Frederikshavn

Valby 1700

Valby 1700

C. 8423

Tegn Støtteannonce i »Regensemd

Tlf. 62

Kredslæge Fog
Slagelse
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Nuværende og forhenværende
Regensianere!

Hvis De äesøaør
Det nationalhistoriske Museum

Vis Interesse

paa Frederiksborg -

for Kampen mod de rheumatiske
hvad De selvfølgelig
gør -

Sygdomme!

Glem saa ikke Damen i
Postkortsalget

EJNARJARLØV
Professor, Dr. med.
(tidl. 8X8)

S. J. KNUDSEN
KREDSLÆGE
LEMVIG

Men naar saa Udsigt til en Pigelil
Genbovinvet blir ham givet,
saa slaar Idéen ikke længer til,
saa styrter han sig ud

Livet.

at tegne Livsforsikring
saa ikke
så”
<0”

INDHENT
TlLBUD

Nordisk

Liv

Grønningen 17- Telefon Central 2860
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Efferaaret 1946

KAJMUNK
SAA

FAST

EN

BORG

272 Sider - Kr. 9.75 - Indb. Kr. 19.50
Som faa andre Forfattere udfoldede Kaj Munk en levende journalistisk
Virksomhed i Landets Aviser og Tidsskrifter. og som faa andre af sine
samtidige har han taget sine Livtag med Tidens store og smaa Problemer.
Mangt og meget af Kaj Munks Journalistik har imidlertid Krav paa en
fortsat Tilværelse, og derfor er der i denne Bog samlet et Udvalg af hans
Kroniker, Prædikener, Digte, Rejse- og Jagtbreve, polemiske Indlæg og
meget mere. akkurat som i »Himmel og Jord«. Den, der vil vide, hvad
der skete i Danmark i Trediverne og under Besættelsen, kommer ikke
uden om Kaj Munk: hele hans Produktion er præget af hans friske, rene
Liv, af hans Veloplagthed, og alle hans Arbejder er gennemsyret af en
brændende Aand.
Kaj Munk "skrå/er, som Aana'en dyder Æam” -Udk. ca. 1. Dec.
'k
NIELS
ORDETS

NØIGAARD

DVST

OG

DAAD

Kaj MunÆs Levner/øâ og Person/lyâecf
ca. Kr. 18.50 - Indb. ca. Kr. 33.50
ca. 500 Sider
»Ordets Dyst og Daad« er en Biografi af Digterpræsten fra Vedersø. Den
giver et Billede af Mennesket Kaj Munk, som vistnok vil overraske de
fleste. Man faar et stærkt Indtryk af de bitre Sjælekampe - enkelte Gange
paa Sindssygens Band - som baade den unge Mand og senere Præsten og
Digteren gennemgik, og som var skjult for Oñ'entligheden, thi i Virkeligheden var han, der blev udskreget som en Beklamemager for sig selv,
tavs som Graven om sin egen Person.
Skildringen faar sin særlige Livfuldhed derigennem. at Forfatteren har
haft Adgang til en stor Samling Breve fra Kaj Munk og derfor ofte kan
give denne Ordet selv for at berette om sit Livs Oplevelser og Kampe og
Kaj Munk var lige blændende som Brevskriver og som Journalist.
Foruden Kaj Munks bevægede Livsgang faar naturligvis ogsaa Forfatterskabet sin Omtale Skuespillene sættes ind i Digterens Livssammenhæng.
Meget stor Interesse knytter sig til den udførlige Redegørelse for VedersøPræstens Holdning i Besættelsestiden; ogsaa her fremdrages adskillige
ukendte Forhold. Ikke mindst faar hans Gang mod Døden en særegen
Belysning, som falder tilbage over hele hans Person og Virke.
Udkommer 18. November.

Arno/J BLISCÆ
KIØBMAGERGADE 49

KJØBENHAVN K.

-

TLF. 2453

Redigeret af stud. teol. Johs. Langhoñ, Frimestervej 46, København NV.
Arnold Busck - Hans Jørgensens Bogtrykkeri

