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s- Eventuelt
1. Formanden laøcl velleommen, Mogens Holm lalev valgt som dirigent og
kenstaterecle at vi var lovligt indkalclt og beslutningsolygtige.
2V. Formanden terettecle om sommerudtlugten cler var en tur til Rundetårn.
Vi Elev Vist runclt at olaservator Erling Poulsen. Han tog os lslanclet andet incl
på lottet cler var ophængt aclslzilt jtra tårnet tor at torhinclre at rystelser lamme
. _ gtorplante sig tra lzlolzlzeværleet til tårnets olaservatorium. Vi
også
til at
; i leomme incl i tårnets inrire cylinder.
'
3. Regnskab tor året tra 1.10.2002 til 30.9.2003 viste indtægter i form at renter,
lzontingenter og legatlaiclrag på samlet 36.200 og et unclersleuet på 45.400, etter
udgifterne til generalforsamlingen, sommerudtlugten og legater til regensianerne.
4g' Revisionen tiavcle ilzlze tunctet anledning til at gøre andre bemærkninger end at
regnskabet ilelee var periocliseret. Regnskabet lalev godkendt.
5. Henrilz Teide foreslog et genvalg at siclclencle J[dorrnanct Dette Jiorslag mocltoges
mecl applaus.
i' › Kassereren genvalgtes ligelerles.
.0 i' Til bestyrelsen i øvrigt valgtes Mette Korsholm, Camilla Sløle, Thomas Rørsig,
. Karsten Knuctsen, Marthe Seiclen.
Som revisorer valgtes Peter Bøggild og William Hertz
'1.'.Generaltorsamlingen hævet i gocl ro og orden.
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Den

marts 1 798 blev Nie/s ]ensen Mø//er aløbt i Trinitatis Kirke. Lii/e

Nie/s skal/e ufrivi//igt blive en ale] afden danske /itteraturbistoriø for alet var
netop ham, som Hostrup ualøale/iggjorale i sin komedie: "Genboernei

Brændevinsbrænderen tra KØLEHIIâVIl
Løjtnant von Buddinge hed som sagt rigtigt Niels Møller. Hans tar,
Jørgen Møller, var tlyttet til København i 1 788, da stavnsbåndet
blev ophævet, tor at blive selvstændig næringsdrivende. Han købte
et hus i Helsingørgade v. nuværende Adelgade, hvor han startede
brændevinsbrænderi. I 1810 købte han en udbrændt gård i Nørregade (ny matrikul 234 Klædebo Kvarter), hvor han byggede et nyt
byhus. I baghuset indrettede han kostald og brændevinsbrænderi. Det
blev en blomstrende virksomhed, og han opkøbte da også tlere at de
nedbrændte gårde i Nørregade gennem årene. Huset blev meget
Senere revet ned, og Daells Varehus blev bygget på stedet.
Desuden købte han et udbrændt hus ud mod Fiolstræde,
som han genopbyggede.
Tiden var turbulent. Napoleonskrigene rasede,
Danmark holdt på den "torkerte'7 hest, England
hævnede sig og landsatte tropper ved Vedbæk,
og bombarderede København i 1807.
Bombardementet åbenbarede Københavns
sårbarhed. De sikkerhedstoranstaltninger,
der skulle have været truttet, blev aldrig
udtørt. Eeks. skulle træbygningerne
udentor voldene have været brændt at,
så englænderne ikke havde kunnet
tinde mad og husly lige udentor
Københavns byporte.
Som modsvar på de kaotiske
torhold blev der oprettet trivillige
brandkorps, og her blev Jørgen
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Møller særdeles alztiv. Samtidig tjente ban rigtig godt på brændevinssalget til de mange desperate
og bjemløse lzøbenbavnere, og pengene brugte ban tornuttigvis på jordleøb i Gladsaxe, nærmere
bestemt i Buddinge. Da Danmarle i 1813 gilz banlzerot, var Jørgen Møller én at dem, der blev
mindst berørt at lzrisen.
Marielyst
Vi ved, at Jørgen Møller begyndte at oplzøbe jord i Buddinge
i 1807 og tortsatte trem til 1828. Det meste at jorden var
dog samlet i 1819 og ban bavde på dette tidspunlzt optørt
gården Marielyst at materialer tra det sønderbombede
Købenbavn. "Især Stuebusets Mure var en besynderlig
Blanding at store, røde, middelalderlige Munlzesten
- sandsynligvis tra Frue Kirlees Ruiner - og smalle, gule
"Flensborgsten" tra de saalealdte Ildebrandsbuse, optørt
etter den store Brand i 1 728". Det mærkværdige bus
blev lzalleet grundigt, så man ilzlee lzunne se alle tejlene, og
tamilien bosatte sig derude, mens brændevinsbrænderiet
blev videretørt at en pålidelig tørstemand. Førstemanden
var ingen ringere end svigersønnen, Maries mand Rasmus
Jensen.

Gáraien Marl'etyst var opÅa/Ltt efter bygnerrens
atatter, Marie. Jørgen Met/er og tzans tzustru
kun
børnene Marie og Niels.
I
i, i

Marie E/I'satüettz Mat/cart. 1808
1892 var gift meat Rasmus [ensen
fra Vaalgåra] 7' Buctatinge, sá tzun tzoeale
fortlotalsvrs tæt på sin tjror, Nie/s.
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De frivillige rytterlzorps
Ude på Marielyst gile Jørgen og sønnen, Niels, og tunderede over, bvortor det var gået så galt med
Købenbavn, da englænderne lzom. Det, de lzom trem til, var, at der var tor tå disponible soldater til
en aleut realztion på tjendtlig landsætning. Dertor mente tar og søn, at man burde oprette trivillige
rytterlzorps i alle de sjællandske sogne, og man startede naturligvis lolzalt i Gladsaxe, bvor Jørgen
Møller allerede var en lzendt og respelzteret mand. Det lylzlzedes taletile Jørgen og Niels at oprette
et ridende lzorps i Buddinge bestående at ca. 20
dragoner og 20 lansenere. Niels blev ansvarlig tor
træningen at de loleale bønder og learle og udnævnt
til løjtnant, den samme titel, som Jørgen bavde batt
i Købenbavns Brandleorps en generation tidligere.
Da Jørgen var død, overlod enleen gården til
sønnen Niels, og bun slog sig ned i Nørregade
sammen med datteren og svigersønnen, som
overtog brændevinsbrænderiet. Jørgens enlze levede
i yderligere 15 år.

jørgen Mø//ers gravsten på G/aaisaxe Kirkegård.
Teksten tyder: "Denne Grav giemmer Stövet afjörgen
Mö//er Leutenant Dea] Kiöbentzavns Branctwrps Borger og
Brændevinstørænaler 1' Kiöbentzavn Samt Dannebrogsrnana]
föatt alen 3]uni I 770 I' Åatw/ 7' Hotsteen alöa] den 12
September 1835 paa sin Gaard "Marie/gstnpaa Buattfnge
Mark Ved aar/ig Pænt vanalt tzan sine Mealrnennesbers
Ågte/se 0g Ki'er/rgtzea] Frect med tzans Stöv?

Sjælelige mén
Niels Møller bavde i mellemtiden gittet sig, og ban og bans bustru
syv børn i løbet at en leort
årrælzlee. Den ældste var sønnen Jørgen Wilbelm, 182 Året etter tulgte Cbristine Petrine.
Broderen Hans blev tødt i 1830.
Men Niels bavde som 9-årig oplevet Købenbavns bombardement, og det
ban livslange
traumer at. I tørste omgang
ban mareridt, men bombardementet slzulle tortølge bam livet
igennem og vise sit ansigt på særdeles torslzellig vis. Niels og taderen bavde stort set aldrig talt om
andet end napoleonslzrigene, desuden var Niels jo løjtnant i Buddinges trivillige Rytterleorps. Han
badede englænderne, mens beltene i bans univers var de generaler, der bavde støttet Napoleon.
Da Hans, lillebror lzom til verden i 1832, lzom ban til at bedde Poniatowslzy etter en polsle
general, der var brorsøn til den polslze lzonge, Stanislaw August Poniatowslzy. Jozet Poniatowslzy,
som Niels' søn blev oplzaldt etter, bavde som ung leæmpet mod tyrlzerne, men i 1 789 lzaldte
leongen (bans tarbror) bam tilbage og gjorde bam til general i den polslze bær, bvor ban belzæmpede russerne. I 1806 blev ban cbet tor den polslze nationalgarde, og siden lzrigsminister i
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Nie/s Mø//erfotograferet 1' anledning af
sin 75-års fødse/sa/ag 1' 1873, kort fia]
indien sin aiøcl.

stortyrstendømmet Warszawa. I
1812 overrakte Napoleon bam
marskalstaven, men ban døde kort
tid etter, da ban dækkede Napoleons
tilbagetog og blev sprængt i lutten ved
en bro over tloden Elster.
Etter Poniatowsky kom en pige,
der bed Ane, men derpå kom endnu
to små brødre, nemlig: Montebello
t. 1837 og Nicolaus Damremont
1838.
Montebello var opkaldt etter en
transk general ved navn Lannes, som
Napoleon bavde udnævnt til bertug
at Montebello i 1804. Nicolaus
Damremont blev opkaldt etter Zar
Nikolaj 1 at Rusland samt en transk
general, der var død i 1837, som bed Damrémont, og som man i øvrigt ikke kan tinde meget
skrevet om i de generelle leksika.
Niels var i det bele taget stadig meget bange tor endnu en engelsk landgang på dansk jord,
og ban talte ivrigt tor oprettelsen at tlere trivillige rytterkorps, men ideen bredte sig trods alt
ikke udentor Gladsaxes grænser. Niels' ældste søn, Jørgen, overtog etterbånden eksercitsen at
cancer og døde,
Buddinges trivillige Rytterkorps, men i 1861 skete der det tragiske, at Jørgen
kun 34 år gammel. Niels, som var godt oppe i årene, kunne ikke eksercere med de unge, som nok
tandt bam lidt latterlig, og Hans var noget tungnem. Da det ydermere var en ret bekostelig attære
tor egnens bønder at opretbolde rytterkorpset, var det naturligt, at de døde belt ud i løbet at
1870'erne. Etter krigen i 1864 var det også morderlig svært at overbevise nogen unge mennesker
om, at tjenden bed England!
Løjtnant von Buddinge
Et at de steder, bvor Niels angiveligt talte bøjlydt om sine ideer med bensyn til rytterkorps og
tædrelandskærligbed m.m., var i gæstgiveriet Solen i Pustervig i Købenbavn, som ban gæstede,
når ban var i staden tor at besøge sin søster i Nørregade. En at tilbørerne var en student ved navn
Kristrup, og ban brugte løjtnant von Buddinge i et syngespil, der blev optørt på Hotteatret. Denne
version at Genboerne gik dog burtigt i glemmebogen, tor at blive revideret at Hostrup, som også
udvidede karaktertegningen at løjtnanten, som Hostrup ligesom Kristrup tormentlig bar mødt i
801811.
10
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Hustru nummer 3 g'ennemtrumter skolelærdom
Niels Møllers tørste kone, Karen, som var mor til alle børnene, gik ben og døde, knapt 44 år
gammel i januar 1844. Derpå
ban en busbolderske, Ane Marie, som ban gittede sig med i maj
1845 i Lyngby Kirke, selvom de var et umage par og ikke just kunne enes. Ane Marie døde i marts
1850, og nu lykkedes det Niels at finde en ny busbolderske, som ban kunne enes med, og ban
giftede sig dertor atter. På dette tidspunkt var de ældste børn voksne. Nicolaus Damremont var
omkring 14.
i
En at Niels, tikse ideer gik på, at bavde børnene bare lært at læse, så kunne de altid senere
tilegne sig viden om alt andet, bvis de
bebov tor det. Trods alt skulle de være landmænd, så det
Vigtigste var, at de
jord under neglene tra barnsben. Niels, nye bustru, Helga, var langt tra enig
i den opdragelsespolitik, og bun sørgede lor, at Nicolaus Damremont kom i skole i Købenbavn, og
sidenben
ban også lov at læse videre på en bandelsskole.
De øvrige børn måtte klare sig med et absolut minimum at boglig lærdom, og især lor
Poniatowsky og Montebello kom det til at svide bårdt senere i livet.
Nicolaus Damremont
Nicolaus var den yngste at brødrene, men skæbnen magede det således, at ban blev den, der skulle
arve Marielyst. De andre brødre blev sat i vej, ved at Niels gældsatte Marielyst og købte dem gårde
i nærbeden, og den ældste bror, Jørgen, døde jo.
›v
Nicolaus blev etter en
langvarig torlovelse giit med
Laura i 1871, bvis torældre
var kroboldere i Sluketter
nær Dyrebaven. Men Niels
bavde ikke i sinde at gå på
altægt, ban sad endnu J[last
i sadlen på Marielyst, så det
ikke belt purunge par
og 31 år) måtte lade sig nøje
med svigermoderens lille gård
i Værløse, som Nicolaus blev
ansat til at bestyre. Laura
og Nicolaus, ældste datter,
Karen Jobanne, blev født
i Værløse i 1873. Samme
år døde omsider Niels, og
den lille familie J[lyttede til
Marielyst.

Nico/aus Damremont Mø//er.
Bi//ecjet er næppe taget 7' G/aalsaxe,
Åvor den første te/efoncentra/ kom
i I 904.
11
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I 1875 tødtes endnu en lille pige, som blev døbt Laura, men bun døde allerede i august året
etter, lzun tre måneder tør Edel Alvilda blev tødt. I årene deretter tødtes sønnerne Niels Kryger,
Lars Ove og Hugo Nicolaus.
Samme år som Edel Alvilda blev tødt, blev Nicolaus optordret til at lade sig vælge ind
i Gladsaxe Sogneråd. Her lzom ban til at sidde tra 1876 til 1893 som en ægte Estrup-tan
og bøjre-mand. I årene 1880 til 1890 var han tormand tor sognerådet og ansvarlig tor
sognerådsarlzivet.
Jørgen og Niels gjorde begge en torsleel i deres samtid ved at deltage alztivt i arbejdet omlzring
Købenbavns - og landets - silzlzerlued. Nicolaus Damremont tortsatte dette arbejde, og hans
etterlzommer torblev alztive i danle politilz. Et at bans børnebørn var landsretssagtøreren Poul
Møller (senere lzonservativ linansminister). Senest bar Poul Møllers søn, Per Stig Nløller, tortsat
Slægtens politislze linie.
Af Eva Mo/in, G/aalsaxe Byarkiv
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Eva Smit

taler ud tør hun

torlader Regensen

Retssagen
Jeg hlev ansat som Provst ved Regensen
1/1-1998. På det tidspunlzt var Regensen,
dvs. leollegiesamvirlzet, i tærd med at tøre en
proces, som man havde taht J[lor Landsretten, og
som nu verserede tor Højesteret. Dertor havde
regensianerne hesluttet, at deres næste Provst
slzulle være en jurist. Der var en 3-4 emner i spil,
som alle hlev inviteret ind på Regensen til en
slåhrolz, og jeg var naturligvis heæret, da valget
taldt på mig.
Min tørste opgave var at sætte mig ind i, hvad
sagen mellem Kollegiesamvirlzet og ministerierne
egentlig handlede om. Det viste sig at dreje
sig om en tidligere renovering at Regensen,
hvor ministeriet som hetingelse tor at torestå
renoveringen, havde torlangt, at lzollegiesamvirlzet
slzulle sælge den sidste hygning, man havde i
hehold, nemlig lzonsistoriehygningen på Frue
Plads, til Undervisningsministeriet tor 10 mio.
ler. - langt under dens værdi. Etter salget var det
lylzlzedes at involvere Omhudsmanden, og etter en
udtalelse tra ham gile ministeriet med til, at lzøhet
slzulle gå tilhage. Men dermed slzyldte Regensen jo
de 10 mio., som var hrugt til renoveringen.
Så vidt jeg lzunne se, var der ilzlze nogen
mulighed tor at vinde denne sag. Derimod
måtte der være mulighed tor torhandling, idet
det jo næppe lzunne være i Undervisningsmin
isteriets interesse, at der slzulle versere en sag
tor Højesteret, hvor Undervisningsministeriet
havde anlagt sag mod tattige studerende. Jeg
dertor et møde i stand med Undervisningsminis
teriet, som dog ønslzede at lade sig repræsentere
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ved Kammeradvokaten, som jeg deretter torliandlede med ved adskillige møder i 1998.
sidst nåede vi trem til, at ministeriet ville yde Regensen et rente- og atdragstrit lån i en periode,
hvor det så skulle tages op til nye torllandlinger. Den sidste knast var, om denne periode skulle
være på 20 eller 25 år. I torbindelse l'lermed gjorde Regensens kloge klokker mig opmærksom
på, at i 2023 ville Regensen tylde 400 år. Hvis det kunne arrangeres således, at lånet skulle
gentorliandles på dette tidspunkt, var der betydelige cliancer tor at Undervisningsministeriet, i den
almindelige glædesrus, ville slå en streg over lånet, især da alle og enhver jo kunne se, at der ikke
er nogen mulighed tor at Regensen nogensinde kan tilbagebetale pengene. Det lykkedes ved den
1.
sidste torliandling at mødes imellem de 20 og 25 år, og dermed udløber attalen rent taktisk
januar 2023. Om jeg stadig vil være i blandt os, til at se om min taktik er lykkedes, ved jeg ikke,
men det er i hvert tald rart at tænke på.
Renoveringen
Da dette var på plads, rettedes blikket mod de nuværende torliold. Det var jo helt åbenbart, at
Regensen trængte til renovering (igen). Sammen med Regensens mæcén advokat Kyed (atdød
regensianer) udarbejdedes en plan til en større renovering at Regensen. Dette tordrede naturligvis
nogle tondsansøgninger, og til sådanne kræves en oml'lyggelig udarbejdet plan tor, hvad der
Eva SmitÅ - som a/h'a] på toppen - Zzer afKi//imanjaro/
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egentlig skal laves, og et overslag over, bvad det vil komme til at koste. Til en plan at denne
størrelse skulle arkitekttirmaet bave et vederlag på 80.000 kr. Disse penge bavde vi ikke. Her
trådte imidlertid advokat Kyed til, og lagde simpeltben de 80.000 kr. ud at egen lomme. Uden
nogen sikkerbed tor at tondene ville bide på. Ansøgningerne lykkedes imidlertid. Vi bavde slået
stort brød op med ansøgninger på 50 mio., og selvom vi naturligvis ikke nåede det mål, lykkedes
det dog at skrabe 27 mio. sammen.
Disse penge blev tørst og tremmest brugt til en udvendig renovering at Regensen. Murene blev
renset sådan, at man atter kunne torstå, bvortor Regensen i gamle sange og dokumenter betegnes
som "den røde gård". Alle vinduer blev udskittet med dobbeltvinduer og malet. Desuden blev store
sal, gangene, lille sal, tægtekælderen, baderummene samt vaskekælderen sat i stand.. Endelig blev
al elektricitet i gården udskiftet. Arkitektfirmaet stillede som betingelse, at regensianerne skulle
rykke ud under denne renovering. Dette var naturligvis vanskeligt, etter som mange ikke kunne
skatte et andet sted at bo i 3-6 måneder. Deretter var torskellige kreative torslag Jraremme, blandt
andet at tå opstillet nogle midlertidige barakker i Elers bave. Dette var Elers imidlertid at en eller
anden grund ikke særligt interesserede i, hvilket torekom os ganske usolidarisk.
Endelig kunne man naturligvis forestille sig, at der simpeltben blev et mindre optag i en
periode så der kun boede 70 regensianere ad gangen. Dette var imidlertid også en dårlig løsning,
fordi det jo ville betyde, at der i en periode slet ikke kom indtiyttere. Ældre studerende måtte så
tage en ekstra tørn, men det var svært at se bvordan, regenslivet kunne bevares under sådanne
omstændigbeder. Det endte dertor med endnu nogle torbandlinger med arkitekterne, der til sidst
lovede, at de studerende kunne blive boende, bvis jeg til gengæld ville garantere tor, at de var
oppe og ude at værelset ved 7-8 tiden, bvis dette var krævet at båndværkerne. Jeg rystede vist lidt
på stemmen, da jeg indgik denne aftale, og det var da også en attale, jeg mange gange kom til at
tortryde.
På en eller anden måde viste konstellationen studerende/båndværkere sig ikke at være særlig
trugtbar. Det var ikke bare spørgsmålet om, bvornår det er passende at stå op om morgenen, det
var også spørgsmålet om meget torskellige arbejdsbetingelser. Håndværkerne boldt at at børe
P3 til arbejdet, og det var jo ikke lige sagen, når man sad og var ved at knække en vanskelig
matematisk ligning eller torsøge at tatte systematikken i det kinesiske altabet.
En ting bavde de to grupper dog til tælles. De var utroligt dårlige til at overbolde tiden. Det
betød, at de studerende ikke bavde torladt værelset
8, og det betød, at når en studerende bavde
torladt værelset
8, og i øvrigt bavde stillet alle sine møbler ind midt på gulvet som torlangt at
båndværkerne, så kunne der nemt gå 3 uger, tør de rent taktisk nåede trem til bans værelse.
Når det alligevel lykkedes at komme igennem det lille år, bvor renovationen var på sit
bøjeste, kan det kun tilskrives en udstrakt tolerance bos begge grupper. Forbrødringen nåede et
bøjdepunkt, da toreningen Uglen inviterede til frokost med Chili con carne i gården og samtidig
optog alle båndværkerne i toreningen. De blev også inviteret til den næstkommende Lindetrokost,
og nogle at dem kom rent taktisk og bavde etter alt at dømme en tin dag. Restaureringen skred
langsomt trem, og på vejen
vi alle mange ertaringer. Heks. véd vi nu, at måden nænsomt at
restaurere og rense gamle mursten på tacader simpeltben er at lade vand sile lige så stille ned at
tacaden i nogle døgn. Resultatet er blevet meget smukt. Vi lærte imidlertid også, bvor ubebageligt
det er i måneder at leve med plasttildækkede vinduer, idet ruderne var taget ud. Det var midt om
sommeren, så det var ikke en at de tede oplevelser.
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Branden
Da vi var næsten tærdige med renoveringen, i januar 2003, hlev vi vækket en sen nattetime ved,
at Regensen stod i tlammer. Ude i gården var der tyk sort røg, men man kunne dog skimte, at det
rent taktisk kun var taget på en enkelt hygning, der brændte. Ved den lejlighed viste det sig, at
vi ikke havde en ordentlig evakueringsplan, og det nok også er svært at skatte en. "Er alle herr.”
spurgte man, og der manglede naturligvis mange. "Hvor er Matthias?". "Han sover vist nok hos sin
kæreste." Ja - men "vistnok" er ikke godt nok i sådan en situation. Hvem vidste, om nogen måske
havde lånt sit værelse ud til en ven denne nat, hvor man ikke selv ville være hjemme?
Der var dertor ikke andet at gøre end at komme rundt i alle værelser, på alle toiletter, og
hvor der ellers kunne være mennesker, hvilket hetød sprængte døre. Men det var naturligvis en
nødvendig omkostning. I øvrigt var jeg dyht imponeret at hrandtolkenes protessionalisme.

Eva Smith rammer alet køje C 7' Regenssangen.
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Den måde de hurtigt
gennemgået alle rum på, og den måde de
gennet os ud på gaden. Der
hlev desuden forholdsvis hurtigt sørget tor husser, hvor man kunne sætte sig ind og lå varmen
og endda tå noget varmt at drikke. Læger var naturligvis også på pletten, og 4 regensianere hlev
indlagt med røgtorgittning. Og,
3 om natten, kom der tolk tra kommunens husvilde-kontor
med henhlik på at indlogere dem, der ikke kunne anvende deres værelser.
Det endte med at en del at os samledes i provsteholigens køkken, hvor vi spiste en hlanding
mellem natmad og hrunch
om morgenen. Deretter var der nogle, der overnattede et
par timer, og den næste morgen kunne vi så hesigtige ødelæggelserne. Det viste sig nu, at de
hrandvægge, der var sat op i torhindelse med restaureringen, havde hatt deres virkning. Rent
taktisk var hranden stoppet i den hygning, hvor den var startet, og havde ikke hredt sig yderligere.
Men det nye tag, som netop var hlevet tærdiggjort dagen tør, var gået op i tlammer.

Statens selvtorsikring

Branden atdækkede et nyt problem.
Nogle år tidligere, kort etter jeg var hlevet Provst, havde vi hatt en mindre køkkenhrand, og ved
den lejlighed var skaden dækket at Undervisningsministeriets hygningsdirektorat, idet Regensen
er omtattet at statens selvtorsikring.
Dertor ringede jeg naturligvis til hygningsdirektoratet, men til min torhløttelse
jeg at vide,
at vi ikke længere var dækket at statens selvtorsikring. Man havde tor nogle år siden lagt systemet
om, sådan at alle statens hygninger nu var privattorsikrede og i den torhindelse er, som det hlev
sagt i teletonen, "I vist taldet ned i et hul så I er ikke dækket." Jeg henvendte mig straks højere
oppe i ministeriet og etter nogen diskussion trem og tilhage, erkendte man, at man ikke hare
kunne tjerne vores torsikring uden så meget som at give os meddelelse om det, og at man således
måtte dække de 3 mio. som hranden ville koste. Inden da havde der imidlertid været en polimik
i det udmærkede hlad Metro mellem mig og statens hygningssyn, hvor de stædigt og hårdnakket
hævdede, at vi ikke var dækket, og jeg tastholdt, at det måtte vi være. Dette havde vakt politisk
interesse, og det endte med en diskussion på Christiansborg. Dertil kom, at disse penge jo også
skulle skattes et eller andet sted tra. Og det kunne jo kun vwære tra politisk hold, så Folketinget
endte med at hevilge dem, men sagde naturligvis samtidig, at nu måtte vi sørge tor at tå orden i
sagerne.
Kammeradvokatens responsum
Forskningsministeriets hud på at tå orden i sagerne var at hede kammeradvokaten om at udarhejde
et responsum. Kammeradvokaten afleverede et 30 siders responsum til Forskningsministeriet,
hvorat tremgik, at Forskningsministeriet roligt kunne opsige torsikringsattalen med Regensen.
Dette hlev tremsendt til mig med et kort hrev om, at man var sindet at ophæve denne attale, men
at man dog lige ville høre mine kommentarer.
Det var en stor tornøjelse at gennemlæse kammeradvokatens responsum, tordi der gudskelov
var adskillige ting at slå ned på. Vigtigst var, at kammeradvokaten hetragtede Regensen
som en del at Køhenhavns Universitet. Det var ikke svært at gennemhulle dette argument.
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Undervisningsministeriet bar utallige gange benvendt sig til kollegiesamvirket, som om det var et
selvstændigt retssubjekt, og ikke mindst bavde Undervisningsministeriet jo rent taktisk anlagt en
sag mod Kollegiesamvirket. Endelig kunne jeg ikke dy mig tra at påpege, at kammeradvokaten i
sit responsum til sidst skriver til Forskningsministeriet, at de må gøre Kollegiesamvirket bekendt
med kammeradvokatens responsum, men adressaten tor Kammeradvokatens responsum er jo
Købenbavns Universitet - og det torekommer ejendommeligt at gøre en anden end den responsaet
retter sig til bekendt med dette. Dernæst påpegede jeg, at der var tale om en begunstigende
torvaltningsakt, og at begunstigende torvaltningsakter kan torvaltningen ikke bare trække tilbage
at økonomiske grunde.
Dette svar sendte jeg tilbage til Undervisningsministeriet i oktober 2003 og bar ikke børt tra
dem, bvilket betyder, at Regensen tortsat er dækket at statens selvtorsikring. Jeg er dog overbevist
om, at Undervisningsministeriet ikke bar glemt sagen, og det skulle ikke undre mig, om man tog
det op i torbindelse med provsteskittet på Regensen. Men jeg mener, vi bar en god sag og nok skal
være i stand til at bevare vor status.

Planlagt renovering
mio. Og desværre var de 27 mio. i vidt
Som allerede nævnt bavde vi brug tor 50 mio. og
Regensen ser jo tlot ud nu. Det er
renoveringen.
omtang øremærkede til den attraktive del at
står tilbage, er desværre knap så
der
Det,
årsberetning.
sin
at
torsiden
på
noget, man kan sætte
glamourøst. Nede i kælderen er en række rustne rør og andre ting som Bengt etter bedste evne
søger at bolde sammen med nødtørttige reparationer, men på et eller andet tidspunkt går det galt.
dertor den tanke, at når vi alligevel indkaldte tondene tor at takke tor pengene og vise dem,
Jeg
bvor smuk Regensen er blevet, kunne vi måske gribe lejligbeden til at gøre dem opmærksom på,
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at vi bavde yderligere bebov. Vi arrangerede dertor en tremvisning, og det blev meget succestuldt
begge gange. Der var studenter med ved den ettertølgende reception. Koret sang og der blev optørt
et lille stykke. Stemningen var sådan, at det var belt naturligt tor mig i slutningen at min takketale
og gøre opmærksom på vores yderligere bebov, og tondene responderede da også ved at sige, at vi
bare skulle søge.
Desværre boldt den opløttede stemning sig ikke til den dag ansøgningerne nåede trem. Der
er taktisk kun to at tondene, der bar responderet positivt, og vi har tået 1 mio. tra den ene og 4
mio. tra den anden. Så vi står altså nu med mio. kr. til at torsøge at dække det, der er budgetsat
til omkring 30 mio. Da det tørst nu er endeligt, at vi kun tår de mio. kr., bar jeg ikke ment, at
det var op til mig at beslutte, bvad der videre skulle ske, og jeg vil dertor overlade de 5 mio. til
min ettertølger, som torbåbentlig vil kunne gøre god brug at dem og kunne tå dem til at yngle
yderligere.
Køkkentårnet
Et stort ønske gennem en lang periode på Regensen bar været at tå øget størrelsen på de køkkener,
der betinder sig på kasernen. Som alle, der bar beboet Regensen, vil vide, er de ganske små
og slet ikke egnede til at tungere som køkken tor 8 mennesker, som tiltældet er på gangene.
Etter lange diskussioner - der var tolk, der gerne ville bebolde Bjørnegrotten - ikke mindst
toreningen Skrap, - nåede man trem til, at vi skulle torsøge og tå bevilget penge til et såkaldt
køkkentårn, dvs. en bygning der bliver sat på bagsiden at kasernen bagved køkkenerne, således
at man simpeltben kunne udvide det enkelte køkken med 20 kvm. Vi bavde tidligere søgt A.P.
Møllers tond, men uden beld. A.P. Møller bryder sig ikke så meget om akademikere. Imidlertid
kunne netop køkkentårnet måske være attraktivt, idet det ville være en separat bygning, og etter
adskillige møder lykkedes det mig at tå et positivt tilsagn tra direktøren om, at ban ville støtte
ansøgningen. Deretter sendte jeg ansøgningen at sted og til min store glæde indløb de godt 4
mio. tra A.P. Møllers Fond ved juletid sidste år. Jeg bavde taktisk tænkt mig, det skulle bygges
ber i sommer, men arkitekterne var lidt sløve med at tå gang i det, og i løbet at toråret indløb der
pludselig ildevarslende meldinger om, at Kulturarvstyrelsen måske ikke alligevel ville tillade, at
dette køkkentårn blev optørt bag på den tredede bygning. Projektet var blevet positivt evalueret at
tre tidligere medarbejdere, men der var kommet en ny medarbejder, som stillede sig på bagbenene
og mente at det særlige bygningssyn nok ikke kunne godkende bygningen. Og ganske rigtigt - det
kunne man ikke.
Nu er "Det Særlige Bygningssyn" kun rådgivende, og jeg er gået i dialog med Kulturarvstyrelsen tor at tå dem til at sætte sig ud over den atgørelse. Det er stadig mit båb, at det skal
lykkes, og det bliver så min sidste opgave tor Regensen, inden jeg giver taklen videre til min
ettertølger.
Eva Smitli
Regensprovst
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Det var en mørk og stormtuld atten i januar 2004. Ugleintluenzaen bærgede overalt på Enerseng,
og en lang række enersengianere, beriblandt vore to hovedpersoner Uropølsen og Istrad, var på tlugt
tra Hovedstadens Overvågende Fjerkræmyndigbed med den onde kroklek A. Rasensmus og bans
båndlanger O. Gaardtøser i spidsen. Uropølsen og Istrad bavde tundet et midlertidigt skjulested på
køkkenet på ldealitetramt lige under et at Enersengs lotter, bvor de var i tærd med at lægge skumle
planer om statskup. De ville bringe A. Rasensmusr rædselsregime til opbør og opbæve stavnsbåndet
tor visse unge enersengianere, så alt på ny kunne ånde tred og idyl på Enerseng.
Blot 3 uger senere lykkedes Uropølsens og lstrads mission, og det gik endda overraskende nemt
tor sig. Enersengstoreningen Magle optrådte med vanligt krukkeri, men ellers var
Rasensmus'
protege,
Lodnar, den eneste, der tor alvor stillede sig til modværge. Han blev burtigt overvundet,
idet ban dog til alles skræk svor, at ban ville grave torstærkning op og vende trygteligt tilbage.
Uropølsen og lstrad lagde øjeblikkeligt en snedig strategi tor, bvorledes de ville torvalte deres
nyvundne magt. Med et traditionelt pamperarrangement indsmigrede de sig bos Enersengs spidser,
smedbemændene, og de tedtede ligeledes godt tor
Nytter og Linytt R. Fed, mens
Rasensmus
så tortærdet til. I marts blev der sågar boldt en stor test tor at J[lejre
og Linytt. Uropølsen og
Istrad og alle de andre enersengianere mødte etter
Nytters bud op i deres mest gotikagtige
antræk og drak de unge menneskers skål til den lyse morgen. Selv dronning Mavesbit og prins Elo
Usmassen deltog, og de så på denne atten endnu mere trygtindgydende ud end sædvanligt.
I april
Enerseng besøg at slåbrokgæst N.B. BMWagre, der underboldt de tremmødte
enersengianere om HCA, tor bvem ban tydeligvis nærede stor kærligbed. Han var nok blevet ved til
den lyse morgen, bvis ikke Uropølsen og Istrad bavde grebet ind i tide.
Under årets Korntedtsilo den
maj 2004 lod Vorberre nådigt solen skinne på Enerseng til
stor glæde tor ikke mindst Uropølsen og lstrad. Til gengæld svingede prins Elo Usmassen pisken
over Enersengstoreningerne og udleverede med sin skønne røst sønderlemmende kritik, der dog
snart skulle blive gjort til skamme at at stort antal sjotlinger at ekstraordinær bøj kvalitet.
Ugen etter var der liv og glade dag i Havnekøb i anledning at HKH Kronprins Fikreder
og Madonna Ordsyls vielse. Bryllupsdirektionen, Sejrep og Lidses, bave sørget tor storskærm,
cbampagne (eller vin med bobler i bvert tald) og royal buttet. Midt i testligbederne trængte en
journalist ind på Enerseng og torsøgte at totogratere Jflere at de kvindelige enersengianere, tordi ban
syntes, de lignede den nye kronprinsesse. De snarrådige enersengianerinder sørgede imidlertid tor at
tage sig så dårligt ud på billederne, at de var ubrugelige.
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Krak/ebberetning for forårssemesteret ZOO-4

Midt i maj blev enersengianerne stillet over tor en stor udtordring, da portneren Genbt
udstyrede samtlige opgangsdøre med Cilq-låse og alle enersengianere med en rumslzibslignende
genstand til at åbne dem. BIP-VENT-DRE] lød de tilsyneladende enlzle retningslinier, men det var
alligevel meget vanslzeligt tor visse enersengianere at vænne sig til dette nymodens system.
Senere samme måned gæstede N.A. Hasbuge, tortatter til Post-Danmark - Politilz og
æstetilz binsides det nationale tra 2003, Enerseng, som ban nærmest udråbte til den danslze
nationaltølelses vugge. Desværre slzulle ban med et tog, inden disleussionen tor alvor lzom i gang.
Som tredje og sidste slåbrolzgæst lzom Brecbtbønen Hornrib den 10. juni 2004 og docerede tor
enersengianerne om Dannelse og ansvar. De tremmødte lod sig let provolzere, da tru Hornrib
påpegede deres manglende almene dannelse. Det stod dog ilelze mere grelt til, end at bun blev
bængende og diskuterede indtil midnat.
juni 2004 oprandt dagen J[lor Din Balle 2004. Uropølsen og Istrad havde
Endelig den
med stor torventning set trem til denne dag gennem hele semesteret. Ugen torinden måtte de dog
gå grueligt meget igennem, da der var risileo tor, at det danslze todboldlandsbold slzulle spille EMingen støtte tra
20:45. Uropølsen og lstrad
juni 2004
lzvarttinale netop lørdag den
todboldentusiasterne på Enerseng, og der var ingen tvivl om, at Din Balle-konceptet, som vi lzender
det, lzun ville lzunne gennemtøres, bvis Danmarlz tabte eller Danmarle og Sverige spillede 2-2 den
juni 2004. Igen torbarmede Vorberre sig over Uropølsen og Istrad, og en engel ved navn Tja
Mos Onanist sørgede tor, at Din Balle launne atvilzles etter planen. Eller det vil sige stort set etter
planen, tor dronning Mavesliit og prins Elo Usmassen var rejst til Frankrig, hvor de slzulle bolde
træningslejr J[lor alle de små børneagenter. "Var der mon noget i gære?", tænlzte Uropølsen og Istrad,
men opgav hurtigt at spelzulere på det, da de var travlt optagede at andre gøremål op til Din Balle.
Ane
Enerseng slzulle naturligvis ilzlze være uden overboved på denne store atten, så lzrolelelzne
Vrage og Snusleede dr. Anna at agere sætteprovstepar - et bverv de varetog, så ilzlze et øje var tørt.
Omlzring midnat lzom Surb G.Å.L. på visit. Han musicerede, og bele Enerseng sang med, mens
Uropølsen og Istrad så til med slet slejult begejstring.
Etter Din Balle troede Uropølsen og Istrad, at de sleulle bvile på laurbærene og nyde solen i
Den Grå bele sommer igennem. Sådan slzulle det imidlertid ilzlze gå. En dag i juli sprang bomben:
Dronning Mavesbit ville abdicerel "Hvad sleal der dog blive at Enerseng?", tænlzte Uropølsen og
Istrad. Ingen lzender endnu svaret...
SLi/alpaaldeagent Ser Rar Def og Lune Nosser 1' Pøl.
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Klokkerheretning,

etterår 2003

Semesterets k/okker vandt emtâedet med stemmerne 32-31. En amerikansk
udveks/ingsstuderende, der tgde/igvis ikke forstod, kvad der foregik, tyragte
sejren i kus. Men egent/ig var jo kver stemme uds/agsgivende. Efter ka°ringen
dejçterede næsten atte, der kavde afgivet den udslagsgivende stemme, fortvi
den nyvalgte K/okker for at ønske tillykke og pointere, at den ny Klokker
sky/dte netop gratu/anten sin sejr. Andre var ikke kegejstrede, og den første
trussel om storm ind/øk en tit/e uges tid efter.

Valgløtterne var tå og simple: indtlytterne skulle køres hårdt, Overregens og Taugenichtse sættes
til vægs, og Klokkerens magt øges. Det er åhenhart kost tor tulde tolk.
Det var det tørste enmands-klokkerat siden Peter Barkentins engang tor længe, længe siden.
Og så var det det alligevel ikke; de tærreste havde helt tillid til, at een mand var nok, og mange
udmærkede regensianere sprang til med hjælp, mest i tide, sjældnere i utide. Det havde oprindeligt
været Klokkerens tanke, at tage sig en sekretær hlandt indtlytterne. Men indtil en sådan have
erhvervet tilstrækkelig ertaring, indtog en med-hotist pladsen. Det var Ole Østergaard, og han
hlev på sin pind. Han skulle vise sig uundværlig. Regensen havde tået en vice-klokker. Jeg høstede
æren, lønnen og pointet. Ole
kun tak, og det er som hekendt et tattigt ord.
Klokkeren indkaldte indtlytterne til linsesuppe og opsang; han var ikke hare irriterende
taderlig, han var også nærig. Da indtlytterne etter en lille time var vel mætte at torehyggende og
urimelige reprimander, var sulten etter linsesuppe ikke stor. Men de havde holdt modet oppe i
trods, smagte på suppen, hesluttede tema tor indtlyttertesten og tordelte opgaverne imellem sig.
Det var nogle virkelig gode indtlyttere.
Revyen var en meget uortodoks torestilling. De hedste tolk var hlevet sat på sagen; Søren
Dixen få Søren Poul Nielsen havde påtaget sig hvervene som revydirektører. Dixen er vel den
største personlighed, der har tjent Regensen i min tid, og dertil genial. Søren Poul er vel den
største krukke, der har hehoet Regensen i det ny årtusind, og han tormår at organisere hvem som
helst til hvad som helst. Temaet og revydirektørernes indslag var dristige. Ja, enkelte indslag var så
dristige, at Provsteparret trygtede tor de døde regensianere helhred. Det var ikke alt, de levende så,
der hlev de døde torundt at se.
Fondene, der havde hetalt renoveringen, kom på hesøg en dag i novemher. Alle sejl var sat
til; en større skare regensianere atsang, på Provstens toranledning, ,Regensen er havet tor os' tra
vinduerne i Store Sal, da tondsmenneskene trådte ind i gården. Musikdirektør Eshern Vernersen
hetjente tlyglet, og den evige Troels Roland sang tyske lieder. Smukt! Indtlytterne havde, næsten
trivilligt, kastet sig over kost fi klud tor at tå vort hjem, Regensen, til at tremstå tunklende rent.
Provsten talte Regensens sag, medens Klokkeren hukkede, skrahede og vred sig tor de tine gæster.
Regensianersamtundets Generaltorsamling hlev en overmåde hyggelig attære. Festen tortsatte
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til den lyse morgen. Teide 8 Steenberg liavde organiseret det hele på bedste vis, maden var
tremragende, talerne gode, og den indtagende Sidsel Kirle modtog årets Humørlegat.
Juleballet var en tarvelig attære. Klolzlzeren var learrig med pengene, men indtlytterne tryllede,
og det, der var tænlzt så tattigt, blev til et glimrende bal. Negermusilzlzen sørgede Karl Granov tor.
Granov var god tor mangen en tjeneste og lzlolelzeratet en loyal mand. Han lzendte nogle dygtige
pladevendere, der sørgede tor inciterende rytmer til aparte bevægelser. Vedbælz-(pige)garden trådte
op som midnatsgæster lzort etter lzlolelzen tolv. En trydetuld balv time diverterede de gæsterne med
marcllmusilz. Et stort moment i lelolzlzeratet.
Klolzleeratets valgsprog var Troslzab, Ære 8 Ydmyglled. Hertil lzunne man tøje disciplin. De
mange nye regensianere slzulle tøres ind i Regenslivet. Det gode pædagogiske værlztøj Arbejde
blev flittigt taget i anvendelse. Samtidig blev indtlyttere berøvet retten til at søge værelser,
tørend de havde overstået deres pligter. Kysten
nu tor en tid rum taste beboere. Endvidere
blev indtlytterne inddelt i grupper med tørere og næstlzommanderende. Disse organiserede
indsatsen og meldte til Klolzlzeren om tremgang eller tilbageslag i arbejdet. Sleulleeri tra tjenesten
blev ilzlee tålt; alene mistanlze berom tørte til Provstesamtale. Tre indtlyttere måtte lægge vejen
torbi Provsteboligen,
bvor de etter at bave
modtaget tormaninger
og atgivet torsilzringer
atter lzunne vende tilbage
til tællesslzabet. Det var
en tornøjelse at arbejde
sammen med Provsten
(CK Provstinden. Et bedre
Provstepar tår Regensen
aldrig; man tør vel lzun
håbe, at jævnbyrdige vil
bemægtige sig det bøje
embede.
Etter et semesters
smalbans og nidlzær
småligbed trådte
lzlolzlzeratet og lzlolzlzertoreningen i tebruar i learalzter som værter. En uliyre sum blev ødet bort på et tornemt arrangement tor indtlytterne. Protessor Erilz Slzadbauge, gammel botiast og lzlolzleer, var med sin true og
regenslzæreste æresgæster. Protessoren støttet at tru Slzadl'iauge indviede os i regenslivet omlzring
1963. Svært underboldendel Øllet tlød og de ældre regensianere dulzlzede op.
Og således sluttede semestret med et beslzedent understand, Regensen stadig i et stylzlze,
ingen bortviste regensianere og en Klolzlzer, der - om end noget torblæst - stadig stod på benene.
Regensens nestor, Admiral 8 Klolzleer emeritus, uglen Pelle Oliver Larsen, torlod tørst den røde
gård en uge inde i torårssemestret etter næsten syv år på Regensen. Ilzlze lzun et lzlolzlzerat, men en
bel æra tandt sin atslutning.
ÅnaIerS Rasmussen
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Royalt bryllup på Regensen

d.

14.

maj

2004

Der var engang...
bvor vi alle stadig troede på, at i Danmark lever prinser og prinsesser
lykkeligt sammen i ægteskabet til deres dages ende.
16. september 2004
Denne illusion brast ved et pressemøde
11.25, og i skrivende stund er det stadig utroligt svært at acceptere.
Men lad os kaste et drømmende blik tilbage på den tid, bvor alt
åndede tred og idyl på Amalienborg. Hvor man tor længst bavde lagt
Henriks depression bag sig (den var altså beller ikke lige så slem som
Victorias spisetorstyrrelsel), og bvor øjeblikket, som bele Danmark
bavde ventet på i årevis, skulle indtrætte.
Det øjeblik vi bavde krydset tingre tor ikke skulle involvere bverken
undertøjsmodel, popsild eller bende Betina, der egentlig var god nok,
men bare lignede os andre lidt tor meget.
Øjeblikket kom i stedet tor til at involvere den tasmanske borgerlige kvinde Mary Elizabetb
Donaldson. Smuk, klædeligt genert, velbegavet, dybt torelsket, og over 30

De nygifte kørte alesværre ikke forbi Regensen,
men er Zzer fanget i Nørregade

REGEN :3 lÅN ERSÅM H* N DET 914-98 ÅRGANG
Denne kvinde skulle bave Danmarks Kronprins i
14. maj klokken 16.00, og Danmark
Domkirken
rustede sig med canapeer og Kleenex.
Således også på Regensenl
Regensens bryllupsdirektion
Undertegnede blev beærede, da klokkere Astrid
Kjeldgaard-Pedersen og Søren Poul Nielsen udnævnte
os til Regensens Bryllupsdirektion.
›v v' u
“=
Udnævnelsen kom dog ikke bag på os. Som tidligere teaterdirektører bavde vi på testligste vis
markeret den kongelige torlovelse i oktober og havde batt stor succes med arrangementet.
Forberedelserne til Royalt bryllup på Regensen kunne tage sin begyndelse!

Hvem er Regensens Mary Donaldson?
Mary er smuk! Det samme er Regensens piger! Vi besluttede dertor at iværksætte en Mary
Donaldson look-a-like konkurrence. Vi båndplukkede syv piger, som alle modtog nomineringen.
De syv blev præsenteret under årets Lindetrokost og itørt prinsessekrone med påskritten: Er jeg
Regensens Mary Dana/45072? Flere kvindelige og mandlige regensianere udtrykte skuttelse over ikke
MØRK HÅRH
at være nominerede, men vi bave eet utravigeligt krav:
I en box i bryllupsdirektionens vindueskarm i postrummet kunne regensianere lægge deres
stemmesedler.

Storskærm på salæ
Den 14. maj oprandt. Fra morgenstunden var der hjemmebag og live-transmission på
Emotiokratiets køkken, og mellem de mere eller mindre interessante indslag på DR og TV2 med
gisninger om brudekjole, etikette-regler og almindeligt sladder, var det et godt stykke op ad dagen
muligt at komme tæt på Frue Kirke og tølge med i torberedelserne.
Den travle bryllupsdirektion arbejdede bårdt dagen igennem, men tog sig dog tid til at
møde pressen og deltage i et torskningsprojekt tra Nationalmuseet, bvor etnologistuderende
interviewede os om dagens arrangement.

Alles opmærksombeal er rettet mod
storskærmen
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Klokken 15.00 samledes Regensens royalister i Store Sal, hvor en storskærm var stillet op.
Nu begyndte bryllupsgæsterne at ankomme til kirken. Bryllupsdirektionens mandlige halvdel
sørgede tor at guide uvidende deltagere i arrangementet sikkert gennem hottets gæsteliste. Magien
torstærkedes at at det hele i virkeligheden skete så tæt på os.
Klokken lidt over 16.00 gik der et sus igennem Store Sal. De 50 deltagere, der havde ventet
så længe,
nu endelig den kommende Kronprinsesse og hendes kilt-klædte tar at se. Under
skarp observation tra Berlingerens udsendte, kneb vi tårer, jublede og klappede.
Etter højtideligheden var bryllupsdirektionen vært ved et dejligt glas mousserende vin og
kransekage, hvoretter regensianer Troels Roland Jrørte de mest nysgerrige regensianere og gæster
rundt på ruten, som de nygitte kørte tra Vor Frue Kirke til Amalienborg.
Fortriskning etter vielsen
Etter balkon-scene tulgte køretur til Fredensborg,
og lette og glade at kærlighed og Nettos mousserende
Ricadonna tog regensianere og bryllupsdirektion sig
imens tid til at skitte til Galla A og torberede små
velsmagende retter til attenens store Buffet Rag/(1].
Klokken 19.30 samledes man igen på salæ
og satte sig ved det prægtigt pyntede bord med
tændte kandelabre og storskærm. Jo, det bord var et
kronprinsebryllup værdigt!
Buttet Royal blev indtaget synkront med middagen i
teltet i Fredensborg Slotshave. Begge steder blev der
blev lyttet til taler, grædt lidt mere, skålet, råbt hurra
og klappet.
Det var taktisk som at være der selv! Så lyslevende
torekom John, Susan, Margrethe, Henrik, Mary og
Frederik at stå tor os.
26
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Pressebevågenbed
Berlingske Tidende bavde ikke tået
nok at Regensens bryllup, så ben på
attenen dukkede endnu en journalist
op, som, da ban børte om Look-a-like
konkurrencen, bidkaldte en totograt,
der kunne totogratere Regensens

i

skønbeder.
Under klapsalver og pitten udløstes
spændingen, og Katbrine "Donaldson"
Grøn kunne med en overlegen sejr,
bente en veltortjent buket blomster

i

og et trotæ. Hun bar siden kunnet
smykke sig med titlen "Regensens
Mary Donaldson". Om denne titel
bar åbnet døre tor bende er desværre
bryllupsdirektionen ubekendt.
Etter brudevals og dessert pakkede
en glad og tiltreds bryllupsdirektion
storskærmen HGd. Nu kunne den
mere utormelle del at attenen tage sin
begyndelse i Fredensborg såvel som på Regensen. Danmark bavde tået sin Kronprinsesse!
Må bun leve med Frederik i medgang og modgang til døden dem skiller. Vi kan simpeltben
ikke klare flere Skilsmisser”
Regensens Bry//usz/rektion, 2004 jesper Munk Andersen og Sidse] Kirk

T0 afaftenens prinsessen'
Clzristrane Eli/875 og
Betina Larsen
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Sommerudlqugt

Lørdag alen 25. septemzüer

til

11.30 møalte ca. 20 med/ammer af

Regensianersamfunalet (enke/te mea] /ealsagere) op til årets sommeruaWugt.
Mødestedet var Hagstangen toran Kommandanthoiigen, hvor guiden, pensioneret ingeniør Eggert
Frandsen tog imod.
I godt en time Viste den engagerede guide de Videbegæriige turdeitagere rundt blandt
restaurerede volde, møller, izirizer, tængsier og kanoner. En Hot tur på en soibesizinnet lørdag.
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Kastellet

Å//e er møalt vedjqagstangen.

Men det blev klart undervejs, at hverken svenskerne eller
englænderne har været tlinke ved danskerne hele vejen igennem
historien. Eggert Frandsen gav en malende beskrivelse at de
kampe, der har tundet sted i gaderne og på vandet lige i omegnen at
Kastellet i 1600- 1700- og 1800-tallet.
Og trods kampen om parkeringspladserne i dag må man
konkludere, at København er et tredeligere sted at opholde sig.
Traditionen tro blev de dramatiske begivenheder skyllet ned
med lrilere liter kølig tadøl og tlade håndmadder med tlæskesteg.
Det var Toldbod Bodega på Esplanaden, der lagde lokaler til
denne del at arrangementet.
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Eggert Frandsen forta/fe
/evenJe om [Jäaie svenske
og enge/ske soldaters
angrel) på Købennavn.

Kyeal, Feddersen,
Finn Østrup,
Henrik Teide og
Karsten Knualsen
rneaifrue gør Har tf]
fadøl (gjaceskesfeg.
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LTURARVSUDVÅLGOPLYSER

Den kendte regenSnål består af bogstaverne
krone, lean fremstilles i sølv eller guld oglzanz.monteres som
både nål, manchetknap, hængesmylzlze og sågar øreringe.

Takket være Preben Breclesgaard,
der ligger incle med støbeformen,
lean man atter

(lette

væråighedstegnhm

*

Hofjuveler :og ng*ulc1smeclA.

I

Dragsted, St. KongeHSgaáe 20.

Da Vi vil prøve at opnå en

1 V

mængderabiat Veå fremstilling
af et større partis'i sølv, er-Lfvi
interesserede i vielse,
hvor stor interessen er, både
blandt levenáeeg ciøtle.
Mecuemmer af Regensianersamfundet, (ler er interessereåe;
Leåes skrive til adressen cdr@regensen.dlá, derer"
oprettet til formålet. Det er uforpligtende, (la Vi i første
omgang vil loáde stemningen.

Med venlig hilsen

I _

KULTURARVSUDVALGET

_› ›
V
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Flag

og

'
tlagning

o
pa

Regensen

De føtgende betragtninger over Regensens ftagskikke gør på ingen måde
krav på at være udtømmende, da kun få og sekundære kitder tzar været
konsu/teret. De spørgsmât, der dukker op iforbrndetse med emnet, er
o
o
0
77
0
snarere ment som en appetrtvækker til endnu en Side at regenstorsknmgen.

Begyndelsen
Skønt tlagning tra mere eller mindre ottentlige bygninger bliver reglen i løbet at 1800-tallet,
begynder Jr'lagning på Regensen tørst sent. Således rejses kirketløjens tlagstang tørst i 1869], vel
i sammenliæng med 300-årsdagen Jtor Kommunitetet, som skænker et tlag. Forbistorien er dog
interessant, idet man allerede i oktober 1864 kender til oprettelsen at et tlagudvalgz, der skal stå
tor opbevaring og bejsning at de tre nordiske Jflag, der året tør var anskattet tor overskuddet tra
en skovtur samt en gave tra vækkertoreningen (Gamlef. Man må altså torestille sig midlertidige
tlagstænger i gården eller i vinduerne ind mod denne, bvilket synes at være en tortsættelse at
skikken tra guldalderens skandinaviske studentermøder, som varer ved indtil 1862 - om end de
på dette tidspunkt var at ligne ved "en optrukken Flaske Apollinaris, bvor Kulsyrens Frisklied tor
længst var atdunstetw”.
Det kan torekomme mærkeligt, at studenterskandinavismen synes at tortsætte uantægtet i Regensens tlagkultur i
selve skæbneåret. Det ser dog ud
til, at denne nordiske J[Plagning
udtrykker en trods, dels over tor
nederlagsstemningen, dels over
tor det glücksborgske kongehus,
der - temmelig utortjent - var'
upopulært i betolkningen på
grund at krigen. Provst Gram
ser således igennem tingre med,
at man indtil 1867 undlader at
J[lage på kongens tødselsdagls
I 1868 overgår tlagningen
tra udvalget til en Jrtlagmandö,
bvilket altså er det tredje oprettede embede på Gården
etter karleinspektør og klokker.
Da tlagning s01n nævnt nied
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Hagstangen bliver synlig tor ottentligbeden året etter, er det klart, at provsten tremover må gøre
sin myndigbed gældende over tor tlagmanden (der tra 1872 er den siddende klokker7) - særligt
da kongebuset jo bar tildelt sit kollegium splittlagsprivilegium.
Provisorietiden
Da selve tlaget tra 1871 bar været købt på alumnernes egen regnings, giver dette myndigbedsspørgsmål dog anledning til en del gnidninger i tiden op til systemskittet, bvor Højre og kongen
gør sig upopulære med de provisoriske Jrinanslove. Om tlaget tormelt kan siges at tilbøre
Regensen/Kommunitetet eller regensianerne, er et spørgsmål, der dukker op, bver gang et nyt
tlag skal købesg, tordi man i ejerskabet ser retten til at tlage etter egen overbevisning. I 1883
må provst Ussing gribe ind, da klokkeren nægter at tlage i anledning at tsarens besøgm; tem år
senere er den gal igen, da ban tillader sig at tlage på Henrik Ibsens (det moderne gennembrudl)
tødselsdagn; i 1893 er det til gengæld regensianerne, der er vrede, da klokkeren grundlovsdag
bejser alle tre nordiske tlag (bvor?), bvilket bliver optattet som en støtte til Højre”, senere på året
tødselsdag, og provsten overtager
nægter bans ettertølger derimod at tlage på prins Cbristians
nu belt J['lagningen - med et dertil nyindkøbt flag] 3. Det siger en del om denne meget politiske tid,
at de sidste to sager taktisk medtører klokkerens atgangl Regensianerne tår lov at bejse det gamle
tlag ind mod gården, men kun med provstens tilladelsem. Etter systemskittet i 1901 går Regensen
ind i en roligere tid, og nogle år senere tår regensianerene atter råderet over tlaget.
"Merkiö"
Den mest interessante tildragelse i 1900-tallet bar nok politiske undertoner, men bandler til
gengæld ikke om Dannebrog: Det tærøske tlag Merkiä tødes på Regensenl Etter at Island i
1915 bavde tået sit eget, otticielt anerkendte Jflag, bavde nationalbevægelsen og dermed tanken
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om et eget tlag spredt sig til tærøske studenterkredse i Købenbavn. Det lå lige tor at lave en
ny kombination at de tarver, som indgår i Norges og Islands tlag, og tegne et bvidt tlag med et
rødt kors med blå kant. Etter at man bavde tået en skrædder til at sy et eksemplar, gik turen
selvtølgelig til Gården, bvor tlere tærøske studenter boede. Her pakkede man tlaget ud og bængte
det ud at et vindue - og et nyt nordisk J[lag bavde set dagens lys i april 191915.
Stud. jur. Jens Olivur Lisberg (der dog ikke var regensianer> tog tlaget med hjem til bygden
Fámjin på Suäuroy samme sommer og bejste det toran kirken. Da kan desværre døde kort tid
etter, blev tlagets tilblivelse som en sidste ære tilskrevet bam. Han ligger nu på kirkegården i
Fámjin, og det tlag, der tor tørste gang vajede på Regensen, bænger i glas og ramme i kirken
- læg vejen torbi, bvis du kommer på de kanter! Forbåbentlig bliver der lejligbed til at berette
mere udførligt om tlagets tilblivelse i et senere nummer at "Regensen". Som et kuriosum kan
det nævnes, at Regensen igen råder over tlere nordiske tlag, da en alumne (nu tlagmand) i 2002
anskattede Merkiä til bejsning over kirketløjen på den tærøske tlagdag den 25. april. Igen:
Læg vejen torbil
Hæren og Håden
For at fortsætte i nutiden kan det
konstateres, at Regensen i vore
dage tlager som aldrig tør. I midten
at torrige årbundrede adskilte
tlagningen sig ikke nævneværdigt tra
andre ottentlige bygningerslö, men i
de seneste årtier synes Gårdens otte
kæmpede kamp mod bagstræberi,
der i 1800_tallets provisorieår var
politisk, nu at bave vendt sig mod
den nære tortids bistorieløsbed:
'
Flagreglementet omtatter ikke
bare de ottentlige tlagdage - helligdagene, besættelsen, betrielsen, grundlovsdag, de kongelige
tødselsdage og selvtølgelig valdelnarsdag - men også tlådens og bærens lrlagdage17 - således
slagene tra svenskekrigene: stormen på Købenbavn 11. tebruar og slaget i Køge Bugt 1. juli;
englænderkrigene: slaget på Reden 2. april; treårskrigen: slagene ved Fredericia
juli, Isted 25.
juli og Frederiksstad 4. oktober; 1864: slagene ved Mysunde
tebruar, Dybbøl 18. april og
Helgoland
maj, samt endelig 10. tebruar: atstemningen i Sønderjylland (selve gentoreningen
talder sammen med valdemarsdag).
Det er jo en kendsgerning, at der tra gammel tid består et bånd mellem Regensen og tlåden,
der bar sin oprindelse ved stormen på Købenbavn i 1659, bvor regensianerne som bekendt i
deres sorte kapper kæmpede side om side med tlådens mandskab på Københavns voldel8. Dette
venskab kom senere mangen regensianer til gode, når ban etter regenstiden kunne tå logi i
Nyboder. Forboldet til bæren og dens tyske otticerer var i 1 YOU-tallet mere anstrengt. Det kom
otte til båndgemæng og gadekampe mellem dem og regensianerne, og hver gang tilsagde Holmens
matroser regensianerne deres støtte!19 Dog torandredes denne situation med de Slesvigske kriges
brave Jenser. Disse bånd kan være baggrunden tor, at en bistorisk bevidst tlagmand bar ladet
Regensen tølge det militære tlagreglement. l betragtning at den udtalte Inangel på sekundære
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kilder tra 1900-tallet, må man håhe at vedkommende er medlem at Regensianersamtundet og
kan kaste lys over dette i et senere nummer.
Regensiana
Hertil kommer endelig de rent regensielle tlagdage: 12. april:
Regensens hygherre Christian le tødselsdag; 1. maj: Kommunitetets
stitter Frederik Hs tødselsdag; 12. maj: lindens tødselsdag: D. 12 Mai
1 785 ta piantale un arhore nel mezzo della cortina som provst Hviid
›
skrev i en rude etter at have plantet træet i anledning at sin søns
tødselzo; og endelig 11. septemher: klokkerinstitutionens oprettelse i 1865. Etter krigsnederlaget
året tør holdtes en test tor hesøgende tra Slesvig. Overskuddet gik til anskattelsen at den tørste
klokkerprotokol, kirkehogen, og til at tøre den valgtes en klokkerzl. Det ældste eksisterende
emhedes tødsel markerer her hegyndelsen til det regensielle selvstyre og hele det nuværende
emhedsværk. Desuden JI'lages selvtølgelig ved de seks årlige tester og ved generaltorsamlingerne.
Flagmanden, der i nutiden indleder sin karriere som valgt klokkerrevisor og deretter tortsætter med tlagemhedet etter hehag, skal i klokkerprotokollen holde alumnerne orienterede om
årsagen til tlagningen, hvilket giver rige muligheder tor at tordyhe sig i tædrelandets mørke og lyse
stunder, otte ledsaget at illustrationer.
og til torekommer ekstraordinære ottentlige tlagdage,
otte i torhindelse med hegivenheder i kongehuset. Endvidere kan man selvtølgelig som alle
private horgere tlage etter hehag, når det skønnes passende. Siden 1971 har jo muligheden tor,
at alumnerne kan indgå ægteskah, eksisteret, og her er det naturligt at tlage over testlighederne.
Hertil kommer andre småopgaver etter torgodthetindende, som da trøken Linds hænk i toråret
pyntedes med tlag i anledning at 50-året tor den nuværende lind. Qg så må vi jo ikke glemme, at
torhindelsen til tlåden holdes stærkest i hævd i de maritime traditioner på Regensens tornemste
gang Ådmiralitetet, hvor Dannehrog altid er ophængt, når nye orlogstitler uddeles over en god
middag.
Tree/s Peter Ro/ana] 7x27
Flagmanal, L/okker, Uli/121% for SiauX og Li//eÅce/ts hetvinger
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7

, “

i . i
i

V Åviifzifi'fä ,r 5

'- › , , I , _
I
g ;
'*
a
- ,
HENVISNINGEE:
,I
.Hv1'dbergåHansen $132, (4)
218,,
(1) anonym s. 123,
I v
(á) ;In-a'. s, 223, (7) enonym s. 125, (8)Palvric1'us s. 222, (0);'Lic1.s.288,52ez (10): enánym .
297, (13) Hvidberg-;Hansen s. 38, (14) Fabricius (Olsens 1
U) find. 131,
kr (18) , (1 7) Petersen, (18) anonym s. 48, (1 final. s.
»;SER S
(21) Fabriteius s.
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Re g ens1anersamtundet
Regensianersamtundet er en torening at tid igere regensianere, så ea dt døde regensianere.
Man slzal melde sig ind i toreningen tor at blive medlem. De tre tørste år etter man er flyttet tra
Regensen er man dog gratis medlem. Eneste torudsætning tor dette ti bud er, at man sender sin
nye adresse til regensianersamtundets leasserer Henrilz Teide.
For sit medlemsskab tår man mange forskellige ting'
Invitationer ti Regensianersamtundets aktiviteter, medlemsbladet med spændende totogralier
og telester tra Regensens liistorie. Man l) iver inviteret med ti den år ige generaltorsamling
genera torsam ingsmiddagen tår man både revy samt et la ad avet at
med ti hørende test.
regensianerne om årets gang på Regensen.
Alt dette tor lzun 100 ler. om året.
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