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Forsideloto; Regensianersamlunåets trofaste kasserer gennem årtier, Henrilz Teitle J;år sig
en snale mecl lorårslaloleleeren, Mails Lølelee Antlersen - umiddelbart JEør Linåelrolzosten
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Reterat at generalforsamling i
Regensianersamtundet november
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At referent Poul Petersen
Som tørste punlet på dagsordenen blev Mogens Holm valgt som dirigent. Han konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indlzaldt og gav beretter ordet til formanden. Hans Jørgen
Steenbjerg tortalte om årets gang i Regensianersamtundet, lierunder årets udflugt der var gået til
Regensen. Især blev det tremliævet at Regensiansamtundet bavde tået en meget venlig modtagelse
hos den nye Regensprovst, Erilz Sleyum-Nielsen, også laendt som Dr. Slzum. Alle de besøgende
døde Regensianere blev budt på champagne og ettertølgende inviteret til at slerive deres navn i
gæstebogen. Formanden atsluttede sin beretning med en mindre bombe ban genopstiller ilelze.
Heretter gilz ordet til kassereren Henrilz Teide som på lzyndig vis gennemgik årets regnskab.
De tleste poster lignede sig selv - dog var slzet en gunstig udvilzling mbt. prisen tor trylzning at
vores medlemsblad. Dette meningsdannende organ slzal selvfølgelig trylzlzes i den bedste lavalitet.
Forrige år bavde det lzostet over 18.000 ler., men i 2005 var det lylzlzedes at reducere prisen til
6.000 ler. Det var dog tvivlsomt om denne lave pris launne boldes tremover. Årets underskud blev
på 1 7.000 ler., men en stor del lzunne bentøres til torrige års bøje bladudgitt. Fra næste år
forventes der at være balance i regnskabet.
Vores tidligere tormand, lol'm Idorn, er som belzendt ilzlze mere. I sit testamente bavde ban
betænlzt Regensen med 200.000 ler. Et smulzt trælz. At uransagelige grunde er
Regensianersamtundet ilzlze at betragte som en velgørende torening. Dertor liar Skattevæsenet batt
den store sales tremme, men tilbage blev dog 128.000 ler. Jolin Idorn havde nogle belt specielle
ønslzer til hvordan beløbet skulle anvendes
Næste punlzt var valg at tormand og ber presser de nye tider sig på, også bos
Regensianersamtundet. For tørste gang liar vi nu en kvindelig tormand idet Camilla Slølz blev
valgt med alzlzlamation. Den hidtidige formand tortsætter som bestyrelsesmedlem.
Der var genvalg til resten at bestyrelsen med Poul Petersen som nyt medlem. På de
ansvarsfulde revisorposter var der ligeledes genvalg til Peter Bøgild og Morten Samuelsen.
Under eventuelt blev der atlioldt en lzort navnerunde bvor alle præsenterede sig og det år man
flyttede ind og ud. Nestorposten gile til Bitcb Larsen årgang 39. I øvrigt var alle årtier
repræsenteret med en svag overvægt til 70erne og 80erne. Regensianersamtundet er tydeligvis en
vidttavnende forening.
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De gamle regensianere lytter tålmodigt til
bestyrelsens bartfork/aringer og glæder sig over,
at der fie/ea s/ea/opføres en ny Regens i
Ørestaden 1' lighed med,

Dirigenten Mogens Honores/âr, at
forsamlingen godkender regnskabet, og alle
stemmer ja, fordi der snart er middag.

Et par regensfanere afæate/årgang nar brugfor
/æset-zri//erne, ala ate synger med]på en afsangene
fra en teon/eurrent tilKulturmim'sterens kanon:
Regensens Visebag
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Stig Lyngltøj har tilsyneladende ;løft en sfafe/
vittighed, der ikke var rettet maa] Canventet, sam
lzan selv var meet/em :If/[or en 3 - 400 år siden.

Å//e lean synge medpå 'Regensen er Havetfor
os: Men her står ophavsmand'en: Søren Hug, ag
;tan lean synge a//e de svære aleta/jer isangen
også.

Så er derfor alvor dømt 'revyt Og teksten
rummer et par diskretejç'nter tillzusareme, som
er mødt talstærktfrem denne aften
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Visioner tor regensianersamtundet
v/tormancl, Camilla Slølz

Som ny tormamt vil jeg lzort reriegøre tor, hvilke visioner jeg har tor regensianersamtunctet. I sig
selv lyder "vision" måske som et paradoks, tor regensianersamtundet er som regensianere JHest,
både levencte og døde, karakteriseret ved at leve uncter mottoet: "Alt skal være som :iet vart". Eller
omvendt sagt: Intet skal være anderledes.
I en julesang at Peter Faber, som satt og trallecte længere necte ad Store Kannilzestræcte, står der
i "Sikken volåsom trængsel og alarm", de ord, som også kunne siges om regensianersamtundet:
"Drej 121m universet helt omkring/ vend leun op og ned på alle ting/jorden med/ thi den er talslz og
11ml/ rør blot ilzlze vect min gamle jul". Og sååan er ctet også mect Regensen. Rør blot ilelee vect

Den Ich_/iv›')m771n/,
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Regensen og mine minder dermed. At tale om visioner må derfor ses i lyset at denne urørlighed,
som Regensen har tor mange regensianere. Den betydning, som Regensen spiller i manges
livstortaelling og i forståelsen at, hvortor de blev dem, de blev. Ilelze bare at de blev, hvad de blev i
torm at titler og anerkendelse. Der er uden tvivl mange at Regensens og danmarkshistoriens
berømtheder, som blev hvad de blev, tordi de et langt bedre udgangspunkt på Regensen end de
ellers ville have tået, nemlig i torm at ølzonomisla støtte tra bommunitetet; ud over bolig og mad,
de også lommpenge; de lærte at begå sig, og venner tor livet, som de siden lzunne networlee
med, som det ville laaldes i dag. Den anden side at det er dog mindst lige så central som den
nævnte, nemlig, at Regensen har Jtiormet regensianeres personlighed, på godt og ondt. Mest på
godt, men tor nogle også som en negativ oplevelse. Der lean være mange grunde til en negativ
oplevelse tra Regensen, som jeg ilzlze sleal laomme ind på her. Pointen er blot, at jeg ser det som
regensianersamtundets opgave at være med til at bevare regensianernes egne historier og ligeledes
historierne udetra, 0m Regensen. En sådan optilz giver et godt billede på udvilzlingen i
studenterliv, ungdom og uddannelse siden Regensen blev grundlagt 1623 Denne fortsatte
udvelzsling at historier sleer bl.a. i vores medlemsblad, men også ved vores møder ved
generaltorsamling og sommerudtlugt. Netværksmødet, som Vi afholdt i august, er endnu en måde
at bevare regensianernes tælles historier på, og ligeledes en måde at være med til at udvilzle nye
historier på. Et netværlesarrangement er selvfølgelig helt frivillige arrangementer tor døde
regensianere, men succesen var stor, så det lean være, at vi gentager det. Og så slzal man jo ilzlee
glemme, at Regensen fylder 400 om 17 år. Med den tart tingene har, eller mangel på samme, som
Regensen har, så er det vist ilzlze tor tidligt at lzomme i gang.
Bevarelsen at Regensens historier betyder selvhlart, at bevarelsen at Regensen er centrum Jtor
regensianersamtundet. Vi slzal være med til at hjælpe Regensen så den fortsat består i mange år.
Det betyder også et engagement og en loyalitet overtor Regensen som laulturinstitution. At vi som
regensianere er med til at skatte penge, ottentlig opmærksomhed og anerkendelse at Regensens
betydning i samtundet. Det lzan måslee tollzes som et politisle manifest, men er sådan set blot ment
som en påmindelse til alle regensianere om, at hvor de end sidder, så er Regensen, som alle andre
institutioner, lzun silzret sin tortsatte overlevelse, hvis nogle engagerer sig i form at fondsmidler og
tilkendegivelse at, at institutionen slzal bevares som en levende bygning, der tjener som lzollegium
tor unge studerende i København. Indmeldelse i regensianersamtundet, donering til legater, som
tx John Idorn gjorde det i sit testamente og at opfordre andre til at melde sig. Jeg vil være med til
at arbejde på, at Regensianersamtundet tortsat skaber et tællesslzab, der lean silzre Regensens
historier i fremtiden.
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Flagmanden i Estlanct
at Troels Peter Roland, 7x27
Er der en torbinclelse mellem Regensen og Estland? Tanlzen må siges at være søgt, men det er rent
taletislz tiltælttet. Bortset tra Danmarlzs lierrectømme i lanctet tra 1219 (Dannebrogl) til 1346 var
(lets største ø, Øsel eller Saaremaa, nemlig (tanle tra 1559 til 16445. Frederik H, Kommunitetets
stitter, lzølate øen og indsatte sin bror, liertug Magnus, som biskop. Nogle årtier senere, (la
Regensen stoct tærdig, gav Christian IV stutienter tra Øsel to privilegerede platiser på sit
lzollegiurn, tivillzet varetie vect, indtil øen atstoties til Sverige ved freden i Brømselaro.
Hvem (tisse mennesleer var, om de vendte tilbage til Estland etter regenstiden eller virleetie
andetsteds i riget, vil tortxåtJentlig leunne undersøges nærmere i tremtiden. Det var dog ilzlze
tormålet med. ens nylige tiesøg. Siclen man tor år tilbage anslzattede Regensens tærøslze tlag og
hermed lod Merleiö vencle tilbage til sit utlgangspunlzt, har den tanlee spøgt, at en tlagmancl på
kongens kollegium vel ikke kunne lade (lette overgå et udenlandsk (om end indenrigs) tlag og latte
Dannebrogen stå tilbage. Den måtte vises samme ære. Gårtiens eget tlag var tor liånclen (ligesom
en vis hang til patos), og målet lalev at torevige det, livor det i sin ticl gav ærlzetJispen et tegn og
Valdemar en sejr.
Altså fløj man til Helsingtors - tor at anleomme avl søvejen som i liine tider. Fra slziliet slzuecte
man Tallinns tårne og Dombjerget, på l'lViS slzråning "Danmarks Konges Have" nu er anlagt på
Her står den entusiastiske
student Trac/s Peter Ro/ana]
- en sjælden gang uden Fag.
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slagmarlzen fra 121 Her udfolctecle man Regensens Dannebrog til totogratering og til Inoro for
de mange turister tra Norcten og Japan.
Lokalbetollzningen, (ler (måslze berettiget) har ry for at gøre tinnerne rangen stridig i
tåmælthed, forholdt sig mere Hegmatislz, men siges dog at omfatte Daninarlz med Varme følelser.
Et raslet korstog lean åbenbart uctvilale sig til et goctt nabosleal), når tid og tone J;år lov at virlae særligt twis senere stormagters erobringer skulle vise sig enánu værre.
Men nu er Estlancl atter frit - og kommer estere ilzlze længere til Regensen som på Christian
IV's tid., må Regensen jo lzomme til esterne. Dette til inspiration Jror kommende Hagmænct med.
rejselyst.
Kilde:
Reinhardt: Kommunitetet og Regentsen fra deres Stiftelse Malti] vare Dage. København, 1 862.
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Lindetrokost 2006
at Mette Korsholm. Foreningstri (1983-1987)
UDENGÅRDSFJOG .. . stod der skrevet på min pande, eller sådan tøltes det. Her havde jeg
kæmpet med andre bestyrelsesmedlemmer om at overtage tormand Camilla Sløks invitation til
Lindetrokosten, og så dukkede jeg op på det tidspunkt, der stod på invitationen! Hvordan kunne
jeg glemme det intet starter til tiden på Regensen! Suk, det er også 19 år siden jeg tlyttede tra
gården.
Lidt etter lidt dukkede tolk op inklusiv klokkerne og Henrik Teide. Fotograten kom, og årets
totograti blev taget, dog uden Carlsbergs lleste, idet det var helligdag - og tiestene må ikke arbejde
på denne dag, eller var det kuskene? Derefter gik Lorddækningen i gang - atlJrudt at den
traditionelle byge, mens resten at dagen toregik i skinnende sol. Før, under og etter Lygen kom
maden på laordet, tlot arrangeret at indtlytterne. Især var jeg imponeret at kransekagemedisteren!
Med glæde l'lavde jeg set, at der var vandkander på bordet, men igen liavde min hukommelse
svigtet - de klev brugt til øl, så min plan om ikke at drikke så meget, Jrorsvandt som dug tor solen,
da der jo også var den traditionelle snaps!
Så gik det ellers slag i slag. Heldigvis sad jeg blandt nogle søde, men unge regensianere, som
kunne torklare mig baggrunden tor nogle at de mere oloskure sjotlinger, men mange præg har at et
altid aktuelt emne: kærlighedslivet på gården! Det er nu rart, at jungletrommerne stadig virker.
Langt om længe nåede vi til den traditionelle tur i Rundetårn og vandkampen. Til min store
overraskelse lalev der kåret toiletruller trem, og jeg at vide, at en ny tradition var indtørt tor et
par år siden: Nemlig, at man kaster med toiletpapir - også tra Rundetårn - og at portneren næste
dag samler papir op tra diverse tagrender i nabolaget. En anden tradition, der igen var aktuel, var,
at politiet kom torlai. De stod dér allerede, da vi skulle op i Rundetårn, men nogen (den ene
klokker?) snakkede godt tor sig, og vi lov til at tortsætte op i tårnet.
Hertra toldede mange, mange, mange toiletruller deres l'lvide laaner ud over Regensen og
nabolag - og så var det, at jeg atter blev et udengårdstjog (eller også bare tor ga1nmel)l Jeg synes
nemlig, at det er en rigtig, rigtig, rigtig dårlig ide at kaste noget som lielst ud tra Rundetårn og i
det liele taget at kaste med toiletpapir udentor den røde gård. Dels sviner det utrolig meget, dels
må det være ulaellageligt at tå selv en tømt rulle i hovedet. Det var andre ålJenlaart enige i, tor da vi
skulle ud at Rundetårn, stod vi i kø tor at komme ud. Årsagen viste sig igen at være Politiets
tilstedeværelse ude i Købmagergade. Endnu en gang trådte en veltalende regensianer til (atter den
ene klokker?), og vi lov til at tortsætte til Regensen. Om der var nogen, der en bøde, ved jeg
i skrivende stund ikke, og l'lvordan oprydningen toregik næste dag er mig også ubekendt.
Tilbage på Regensen tortsatte Lindetrokosten på en genkendelig måde med tester på diverse
værelser og indtagelse at mere øl. Hvor pinlig jeg selv lulev, ved jeg naturligvis ikke, men jeg må
være taget lijem ved 21-tiden om attenen, idet mit klippekort var stemplet 21.15 . . . Alt i alt en
vellykket Lindetrokost tor en gammel, atdød regensianer.
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Elersdle - Det leristne
gøglerleollegiums hjemmeside
at studscientsoc. i sociologi Lasse Liebst
og' stud.teol. og stud.mag' i religion Christian Hjortlajær

Bor der en lille glad leristen gøgler gemt i dig, så er Elers måslze et sted Jtor dig.
'Sande/ig, sande/ig, sigerjeg jer, /acl /iuet være [er som i de evige gøg/erlza//ex Fø/g mig/ Og medbring
røa] næse.”
Sådan lzunne en elersianer overraslzende læse det, der øjensynligt var et opslag til livervning at
nye alumner til sit eget kollegium. Her tølger historien bag.
I begyndelsen var der sjotlingen. Og sjotlingen var l'lOS Regensen. Og siotlingen var Regensens.
Og Regensen stråler som et lys i et enstormigt mørlze, og mørlzet ilzlee bugt med Regensen. Da
tremstod der et kollegium, stittet at Jørgen
Elers; dets navn var Elers Kollegium. Og således blev det torudsagt, at Elers slzulle sjotles.
Vi springer lige Adam og Eva over, men beretter er det vigtige i tlistorien, at det etter sigende
var lzloleleer emeritus og gamling Milzleel Felter, der - Jtør Elers taget sig sammen - idéen til
at bapse domænet elers.dl2 tor næsen at elersianerne tor tem-selzs år siden. Da de tandt ud at,
l'lvad der var slaet, sleulle de etter sigende tiave torsøgt at torbandle det tilbage med en simpel lzasse
øl. Dette blev atslået og regensianerne toreslog i stedet, at elersianerne serverede til en at de store
regenstester som betaling. Dette torslag J[Corargede elersianerne i en sådan grad, at vi ilelze llar l'lørt
tra dem siden. Imidlertid har både Regensen, Borclis og Valkendort tået live): sin hjemmeside i
erkendelse at, at det nu engang er den måde, hvorpå man som ung ottest finder trem til et
kollegium i dag.
Egentlig var der jo blot tale om den gamle uslzrevne regel, der siger, at hvis man røver noget
værdituldt, det være sig tra en anden regenstorening eller tra et at de gamle lzollegier, så må man
betale tilbage med det krævede eller selv toreslå en mere passende pris. Dette bavde Elers Jtorsømt
i en årrække. Selv samme årrælzlze bar Regensen således blot betalt en årlig atgitt tor at beholde
domænet. Med tiden opstod idéen om taletislz at lave en hjemmeside Jtor Elers, da de nu ilzlze gilz
med på vores torslag. Men ting tager tid på Regensen, og embederne slzitter tivert semester.
I 1roråret 2006 begyndte tanleerne dog at samle sig om et ganslze bestemt tema. Regensen
liavde nemlig tigureret i et bestemt TV-program med titlen Mile Scbaclzs Hjemmeservice. Her
havde lzlolzlzer-emeritus Karl Grannov i en underspillet replik sleændet Elers som "det leristne
gøglerlaollegium på den anden side at gaden". Denne ene sætning formåede over de Jtølgende
måneder at generere en tanlzestrøm at J[Junlzlende kreativitet i en lille slzare regensianere, tor
endelig i løbet at sommerterien at materialisere sig i et egentligt produkt.
15
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Idéen var, at hjemmesiden slzulle tremstå som en protessionel
hjemmeside lavet at elersianerne selv. Dertor blev layoutet
tra elersianersamtundets hjemmeside leopieret og ændret
i tå detaljer. Man sleulle ilzlze umiddelbart lzunne se, at
dette var en sjotling. Først når man læst lidt
. nærmere, skulle det gå op tor én, at der var noget
helt galt. Dertor er store dele at hjemmesiden Jriyldt
med laorrelzte historiske datoer og begivenheder, der
taktisk er Jtundet sted. Dette er primært gjort ud tra
bogen "Elers' Collegium - 1691 - 1941", som er at
tinde i Regensens Læsestue. Men ind imellem vil det
blive lerydret ganslee betydeligt og særdeles subjeletivt.
Som teles. tølgende:
"I 785: Den 12. maj planter Regensens provst, Å.C. Hviid
Hansen, Linden (ka/Jet Frie. Linai) i Regensens gård. stede er alle
10 a/umner, aler, som det er beskrevet i en samtidig lei/de, ygraer Dybfø/te Täre over Lian blændende
sleonlieal, som elersianerne ej var [Jesleilcleet tilat nycie.,
Historien tortsætter med at beskrive hvorledes Finn Eli Benneweis, etter at have stittet sit eget
cirlzus, bliver landskendt som lløjtorleynder at det leristne gøgler-budsleab. Ved Elerslzollegiets
ZOO-års jubilæumstest holder han en dundrende tale, hvori han - itørt rød lelovnenæse torlzynder, :nat Gøglerens Lomme er nært][(:Irestâerzale.l BereJJeres Lattermusle/er, tlzi lean alen, aler
maa/tager Gag/ets muntre Budskab i sit [fjerte vil/[å plads i Gøglertzim/en. Grin eller med] din Sleætme i
SÅærsi/aien.,
Det viser sig, at Jørgen Elers testamentelige ønslee var, at enhver der nedstammede tra ham,
var privilegeret til embedet som etor. Grundet navneligheden Eli - Elers viser det sig, at
Benneweis netop er arving, og i 1893 møder han dertor op på hollegiet og stiller sit retmæssige
lzrav om at indtræde som etor på Elers Kollegium.
De vigtigste begivenheder beretter må siges at være 1933, hvor det gøres obligatorisk at bære
lzlovnenæse på alle Elers' indendørs tællesarealer, idet på sit dødsleje beslariver den røde
lelovnenæse som det nye pagtstegn, der slzal erstatte omslzærelsen som givet til Abraham. Den
sidste er 1968, hvor Elersianerne går torrest i studenteroprøret og i demonteringen at
protessorvældet, med parolen Mindre akademi - mere gøg/'.
Udover en udtørlig beskrivelse at årets gang på Elers, optagelseslzravene, gennemgang at
leendte elersianere og forklaringer på de teologiske udredninger at, hvorledes et aslzetisle gøglerliv
stilles op imod den lutherslze dogmatilz og den grundtvigianslee pralesis, så blev der plads til en grov
siotling at de elersianslze egern, som går igen i deres logo. Her har nuværende V-mand og stud.
mag. i lzlassislz græsk og latin Jon Ploug Jørgensen tundet trem til et verbum, der på tinurlig vis
kunne lave et ordspil på logoets motto: "Nucleos non Putamina", lzernerne ilzlze slzallerne. I stedet
tor ordet Nucleos står der nu Joeulns, der er diminutiv at snbstantivet jocns, der betyder spøg,
slzæmt eller gøgl. Altså: "En smule gøgl, ilelze slzallerne". Det hele blev snedigt billedmanipuleret at
nuværende V-tøl og studscient. i geologi Jeppe Joel Larsen, der har tormået at udstyre egernet
med spredte arme, der ionglerer med tre valnødder.
Som prileleen over i'et lylzlzedes det os tå dage J[lør ottentliggørelsen at liste os ind på Elers
under påskud at at slzulle atlevere nogle stole, vi havde lånt. Herinde vi taget adslzillige billeder;
16
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nogle i lectoriet, et i vasleelzælderen, et i hadet og en hel del i haven, hvor der hlev gøglet igennem,
alt sammen naturligvis itørt rød lelovnenæse. Billederne er senere yderlige manipulerede, så de
tremstår i sort-hvid med en gammelt hrunligt slzær. De pryder nu den øverste del at hjemmesiden,
som, med den sidste lzrølle, er yderligere suppleret med det leendte stylzlze gøglermusilc, som hører
til i ethvert cirlzus - nu i slow-shuttle-udgave med forrygende rytmeholzs-trommer komponeret at
nulevende regensianer og nedstamning at D.G. Monrad, stud.mag. i musilz Anders Monrad.
Man må sige, at den inter-lzollegiale sjotling er gået ind i den digitale tidsalder. Hvor man
førhen stormede Elers og smed deres vinduer ned på gaden eller lagde torle på varmeovnen i
saunaen, så laver man nu hjemmesider, der siotler hinanden på mest torsmædelige vis. Men dette
er primært gjort tor netop igen at tremprovolzere den leg, der i så mange år har en del at livet på de
gamle lzollegier. Den er ved at gå taht pga. at alle nu ser sig nødsaget til at låse sig inde hag lås og
slå. Det gør unægtelig hapsningen at Hostrup en del sværere. Elers.dl2 slzal - udover dens mål i sig
selv - også ses som et middel til igen at tå hlusset striden op igen. Og som man i slerivende stund
sidder her på mit regenslocum på Admiralitetets legatværelse en mørle etterårsdag med lyden at
test tra Lillesal udentor han vi glæde mig over, at Hostrup set ud til at være hlevet hapset tra
Regensens Bihliotela, så er tingene igen i sin rette orden. Vi steal 11012 tå ham tilbage!
NB: Vi har netop etter denne artileels afslutning modtaget en otticiel lzlage tra Elers via
domænelelagenævnet, der lzræver domænet overdraget. Vi er overordentlig sleuttede over denne
pinlige udtarelse i jura i stedet for gedigen kollegial leg. Hvad udtaldet hliver, har vi endnu i vente.
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Regensens sognekirke
tylder 350 år
at Troels Peter Roland, Flagmand emeritus, admiral og khiliark
Årstallet 1623 kender vi alle, og 1642 som "Regenstårnets" byggeår står i guld tor det ydre eller
indre 1056 er derimod ikke et år, der umiddelbart rinder en i bu. Men Cbristian IV's
byggetorebavender tog den tid, de tog, og bans "Hellig Tretoldigbeds Kirke", stod tørst Jiærdig i
dette år, etter vores yndlingskonges død. Studenterkirken på Regensen var blevet tor lille, og
kongen bavde ønsket at betænke studenterne med dette nye og enestående bygningskompleks til
treenignea/en: Faaleren i ;lim/ene (observatørietârnet), Sønnen, ora/et, bøgerne (universitetsln'lj/ioteleet pâ
leirke/oftet) og Helligånden i kirkerummet. Kirkens tilknytning til universitetet bar medtørt, at
"Trinitatis", latin J[lor "treenigbedens", gennem tiden bar udkonkurreret det danske navn. At
bygningen altså kunne Jiejre 350-års jubilæum på trinitatis søndag i år, berørte på flere måder
Regensen. Dels er den siden 1930 vores sognekirke, dels er det jo også jubilæet Jior Regenskirkens
opbør som egentlig studenterkirke. Og da kirken oven i købet bavde ansat den døde regensianer
Rasmus Ågertoft som ceremonimester tor testligbederne, knyttedes på et tidligt tidspunkt kontakt
over gaden.
Fejringen strakte sig over tolv dage med
byvandringer og koncerter og kulminerede den
10.-11. juni. Om lørdagen atlioldtes
blandt andet et bistorisk optog gennem
Indre Bys gågader med deltagelse at
skikkelser tra sognets bistorie:
Konger, borgere, protcssorer,
præster og kendte sognebørn som
madam Mangor og regensianeren
JH. Wessel.
Nu er det jo sådan, at
Regensens indtlyttere som bekendt
en gang imellem torsøger at
kompensere tor deres lave status
ved at danne obskure selskaber,
der ottest uddør, når toreningerne
tager dem; dog hævder en kreds
omkring indtlytterne fra det
trugtbare etterårsklokkerat O4
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tortsat at være de sande arvinger til lighærerprivilegiet at 1 711. Nu slzulle de stå deres prøve, thi
optoget havde hrug tor et pest-lig med tilhørende hærere. Og forventningerne hlev indtriet. Som
et højtideligt indslag rumlede Gårdens hærrer gennem gaderne Jtulgt at sortlzlædte og messende
regensianere, den ene med Anne Østerby Mittersen, hehørigt sminleet, i Regensens dødelziste (og sin
bedstemors natlzjole), den anden med undertegnede, hvidlzlædt og -sminlzet, torestillende lzirlzens
marmorepitatium over teltmarslzal Hans Schack (1609-1676).
Han gravplads her, og hlev torlenet med Schackenhorg, til gengæld tor sine tortjenester i
torsvaret at Køhenhavn under svenskernes storm i 1659. Det er i øvrigt den historiske
hegivenhed, hvor regensianerne trådte stærlzest i learalzter. Under udtaldene mod tjenden lzæmpede
de side om side med søtollzene tra Nyhoder. De på grund at de sorte regenstanerkapper tilnavnet
"de sorte" og udmærkede sig ved stort mod. Smulzt var det atter at se de sorte happer i Kongens
Køhenhavn.
Resten at dagen holdt Regensen åhent hus i gåræ og på salæ, mens sognet testede på
lzirlzepladsen. Om søndagen markeredes det egentlige juhilæum med en testgudstieneste ved
hisleop Erilz Norman Svendsen med tilstedeværelse at hl.a. provst Ef provstinde samt ditto emerita
Vreni Grane, hvis mand otte prædilzede her i studenterlairlzen.

Kilder:
Rasmus Ågertott og Kirsten Sandholt, sognepræst, pers. 120mm.
Inger Wiene, Kirsten Sandholt og Jesper Vang HanSCn (red.): Rumle Kirke, Taarn og Sogn - Trinitatis gennem
350451'. København, 2006.
Anonym: Gammelt og nytfra Regensen - Lidt Regenslttstorte afEnforhenværende Årtivar. Køhenhavn, 1911
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En sta/eleels kvinde-lig regensianer har taget ,tv/ads flcfsten
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Her ligger Troels Peter Rolandatter ualen ⁄7ag - men men]stang.
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Tale 'ved Lindehallet 24/06-2006
at Erik Skyum-NieISen, Regensprovst
For 38 år siden, i påsken 1968, tilhragte jeg en uge i det daværende Jugoslavien sammen med
min mor og min storehror og min lillehror Ole, der tor nylig har indlagt sig herostratisk
herømmelse her på stedet som Lindepisser i klasse A.
Vi skulle ho lidt uden tor Duhrovnik i en lille hy, der hed Plat, på et hotel, der hed Hotel Plat. Vi
ankom midt om natten og tandt hurtigt :trem til vor hus, nr. 4, som imidlertid hlev ved med at vente,
fordi der manglede én passager. Og da det langt om længe puslede henne toran ved døren, kom der
en mand kravlende ind og sagde: "År dette hussen til Plit eller Plot eller vad tan det heter."
Manden hed Söderström og var åhenhart hlevet tanket op i lutten og viste sig at være svensk.
Og han var hele ugen, også den dag, vi hesøgte Cetinje, hovedstaden i det gamle
Jryrstendømme Montenegro, som netop i disse dage er i tærd med at løsrive sig tra Serhien. Dér
tortalte de os, at hvis man tør Anden Verdenskrig mødte en honde tra Montenegro, så kom han
altid torrest, ridende på et æsel med tamiliens største værdier. Bagetter kom hørnene, hver med en
hylt over skulderen, og til allersidst kom konen, med en kæmpemæssig sæk over nakken.
Etter krigen kom konen tørst, deretter hørnene, hver med en hylt over skulderen, og til
allersidst kom så manden, trækkende med æslet, med Jiamiliens største værdier. Men hvortor gik
konen pludselig torrest? Jo, tor tænk, hvis der var hlevet lagt miner...
Jeg er udmærket klar over, at jeg som provst konstant må Jiaerdes i mineret terræn. ,Mange
regensianere har det nok hedst med en provst, der hare kan tungere som pauseklovn og holde taler,
at hvilke man kan grine hele tre gange. Første gang, når han holder dem og måske ind imellem tår
sagt noget sjovt. Anden gang når man hagetter evaluerer og hliver enige om, hvor dumii nakken
han er. Og tredje gang, når man tortæller hinanden de vittigheder, man hellere ville have hørt.
Siden sidste lindehal har pauseklovnen hatt lejlighed til at undre sig over adskilligt.
Jeg har set hranderter, som ville have gjort Söderström gul og hlå at misundelse, og som rettelig
hørte hjemme på Medicinsk-Historisk IVluseum.
i
Jeg har hørt på revynumre, som selv i Åndssvagetorsorgen ville have givet anledning til
alvorlig hekymring.
Jeg har i klokkerprotokoilen læst udgydelser, hvis grad at revanchistisk sexisme i gamle dage
ville have Jiørt til dom ved en teministisk standret tulgt op med en omgående kastrering.
Jeg har hørt tlæhen og tuden og klynken og ynkelig jamren over det mindste tal) at retten til at
te sig som en tåhe.
Jeg har set et ressource-spild at el og vand og papir, der, hvis han hørte om det, ville gøre Villy
Søvndal søvnløs.
'
Jeg har mærket en "det-har-vi-tolk-til-mentalitet", der kunne 'tå Kejser Nero til at ligne en
jævn demokrat og som tit har tået mig til at tænke på det sted i Aristoteles, Retorik, hvor han hl.a.
detinerer lykken som det at have gode og lydige slaver.
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Men jeg har også hørt på udsøgte åndriglleder og sprød nyslzreven poesi. Jeg har lyttet til musilz
spillet med nerve og talent. Jeg 118.1' lært at værdsætte nørder. Jeg har set tollz liave det pragttuldt og
hyggetmig gevaldigt og hver dag glædet mig til at laomme lljem, ligesom det har været herligt at
møde regensianere på universitet og ude i liyen. Man kunne tristes til at spørge: hvad steal man
med det evige liv, når man lean tå et år på Regensen?
Hvordan steal man torlzlare det her? Hvordan går det t.elzs. til, at den samme person, som til
testerne har leveret de tåbeligste platlieder, lean slzrive speciale om Aristoteles og tå universitets
1 medalje for det? Ligger Tankens Slot på« Hotel Plat, og omvendt? 1
Til at JL'orlelare det har vi brug tor en meget avanceret teori, der transcenderer traditionel
videnskabeliglued og LGIQS. tillader os at operere med en torestilling om det fraværende sulajelzt.
Men fortvivl ilelze. På humaniora har vi i de sidste fyrre år haft en tommelfingerregel, der
siger: der tindes ilzlze et kulturelt eller socialt Jroaenomen, der er så enlzelt, at det ilzlze lzan gøres
kompliceret ved hjælp at en transle tænleer.
,
,
i ,
i Jeg tænlzer'l'ler særlig på Gilles Deleuze, tivis teorier om rliizomer og rl'iizomatislcze netværker
tor mig at se giver os en beskrivelsesmodel at oplagt regens-relevans. Rhizomer lzender vi tra
naturen tra kartotler og anemoner, der lean stilzlze op ét sted, men under-jordisk være torlaundet
med et slzud et helt andet sted.
Om rliizomet stativer Deleuze, at "en livillzen som lielst del at et rliizome lean og loør forbindes
med'en livillzen som helst anden del". Det optatter jeg som en meget præcis beskrivelse at
leærligl'iedSlivet her på stedet.
Erik Sleyum-Nie/sen mee/frue - fanget afleamera//nsen under generalforsam/ingen i 2005
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Videre hedder det (og her nytter det at torestille sig tulde regensianere) “at et rhizome kan
brydes, overskæres et hvilket som helst sted, men derpå tortsætter det - og genoptager den ene
eller den anden at sine linjer eller tortølger andre linjer." Sådan omtrent tester og lever man her på
stedet. jeg kan ikke se andet end, at vi med Deleuze har tået en model til at anskue Regensen som
et tluktuerende netværk med rhizomatiske egenskaber.
Dog, måske kan vi også gribe sagen historisk an. Om alt går vel, skal vi om kort tid synge
Regensens slagsang.
Den er, som I vel ved, skrevet'at Søren Hott, som en hel del at os havde den glæde at teste
sammen med ved sidste revy tor Regensianersamtundet. Og det trætter sig så heldigt, at jeg tor tå
dage siden modtog hans bog Den gang man skrev breve, med undertitlen "erindringer, breve,
billeder og vers".
Søren Hott er tødt 1922 og boede på Regensen under den tyske besættelse og i årene etter.
Han blev cand.polit. og har hatt en stor karriere i Brasilien, Philipinerne, Indonesien m.m. Og
han var særdeles aktiv tribedskæmper, havde bomber gemt på Regensen og var med den gang, hele
gården blev ryddet at tyskerne og alle taget med op på Dagmarhus og dertra kørt ud i Vestre
Fængsel - unægtelig noget andet end at blive holdt som J;anger i Rundetårn.
Om regenslivet etter besættelsen siger Hott, at han blev indrulleret i en kreds at muntre og
testglade og lettere tordrukne regensianere. "Under krigen havde vi mistet enhver torm tor
autoritetstro. Nu gjaldt det om at nyde tilværelsen. De, der tog studiet alvorligt og murede sig inde
på deres værelser med bøgerne, blev kaldt "hvide myrer" og var ikke særlig velset."
Om sit kærlighedsliv dengang skriver Hott, at det vilde liv naturligt nok medtørte en række
engangsknald, og at der ikke er mange at pigerne, han husker det mindste om.
Man kan herat udlede, at han må have flyttet sig en del siden lzwårs alderen, hvor en
skolekammerat torsøgte at indvie ham i seksuallivets mærkværdigheder og fortalte, at man skulle
stikke tissemanden op i enden på en pige. "Det troede jeg slet ikke på, men han torsikrede mig om
at det var rigtigt - han kendte en, der hed Georg, som selv havde prøvet det. Sådan noget griseri
ville jeg i alt tald aldrig være med til", skriver Søren Hott. Det var han så alligevel på Regensen,
selv om han ikke kan huske pigerne tra hinanden.
Næ, den, der huskes, er Birte, som endda er gengivet i tarver uden en trevl på kroppen i bogen,
der atsluttes med en hel stribe Hotte tamilietotos. Hvilket bringer mig tilbage til Aristoteles. For
hvad er det lige, han skriver om lykken, når han ikke snakker om slaver? jo, lykkens
hovedbestanddele er: ædel herkomst, mange og retskatne venner, rigdom, en stor og vellykket
børnetlok og en god alderdom. Desuden legemlige kvaliteter såsom godt helbred, skønhed, gode
kræfter, en velvoksen krop, anlæg tor sportspræstationer; et godt omdømme, hæder, held og
moralsk tuldkommenhed (eller dens bestanddele: visdom, mod, retsind og besindighed).
Når man læser Søren Hotts memoirer, torstår man, at han har tået næsten alt sammen.
Opnået det ved egen indsats eller tået det i gave at livet. Og det tremgår uden tor enhver tvivl, at
hans tid på denne rhizomatiske Regens har været at tormende betydning. Regensen, som også tor
ham var en underlig hybrid mellem Tankens Slot og Hotel Plat.
Prøv lige at tænke på listen tra Aristoteles. Og træk så det tra med rigdommen og den store
børnetlok og den gode og rolige alderdom. Så har I, der bor her nu, i det store hele allerede det
hele. Tag vare på det. Og vær gavmilde med det. Og syng, så det kan høres helt ud til Gl. Holte,
hvor Søren Hott jo bor. RESPÆK, som de siger på Grønland.
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Sommerudtlugt 2006

Regensianersamtundets sommerudtlugt løla at stahelen lørdag den 30. septemher, hvor ca. 30
tilmeldte laesøgte Bispegården i Nørregade nr. 11.
Bislzop Erilz Norman Svendsen tog imod gæsterne i den Hotte gårdhave, og her tortalte han
entusiastislz om Bispegårdens historie.
Til læserne at dette hlad lean vi således tortælle, at Bispegården er et sålealdt I'Uelaranalsltus, idet
huset er optørt i 1 732 - tå år etter Københavns hrand, der stort set raserede hele det daværende
Køhenhavn.
Der har boet i alt 28 hislzopper på stedet, og Norman Svendsen hetegnede generelt sine
torgængere som "myretlittige", idet de hrugte 2 - 3 måneder om året på at rejse rundt i lzongeriget
tor at gøre visitats hos præsterne. De tidligere hislzopper døde typislz i Bispegården, tor de havde
deres hispeemhede, så længe de levede.
Den moderne hislzop lever en lidt lettere tilværelse i den danslze lzirlze, som Norman Svendsen
hetegner somHadkirLe/ig. Således skal den moderne hislzop i Køhenhavn pænt gå at, når han er 70
år gammel, og han har ilelze en hispestav, som andre lzirlzer udstyrer deres hislzopper med.
og dog: Erilz Norman Svendsen ;mr taletislz en særdeles Hot hispestav stående tæt på sit
slzrivehord. Den er arvet tra en forgænger, som den i gave.
I øvrigt er det ilzlze den rene idyl at ho i Bispegården i Nørregade, som i weelzenden Jrdorvandler
sig til CityalyrelzavslaaL/een, mens den store ohelisle ved Domlzirlzen anvendes som Køhenhavns
største urinal. På den baggrund ser Erilz Norman Svendsen trem til at bevæge sig lidt længere ud i
periterien at hyen, når han om nogle år skal på pension.

Regensianersamfundets
meat/ammer er klar tilat
sige gøalaiag til[afspen
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En a'ansle biskop har ikke en stav. Men Erik Norman Svendsen kar alligevelarvet én fra en afsine mangeforgængere
En afstikker til Domkirkens museum
Ettet besøget i Bispegården var turen næsten kommet til (len tratiitionsrige troleost - men Jtørst
bragte formand Camilla Slølz gæsterne en tur omlzring Domlzirlzernuseet i Københavns Domkirke.
Så blev kursen endelig sat mod Restaurant Pasta Basta, hvor (let var mere hjerterum enti
iiusrum i det smalle lzæltierlolzale. Men stemningen var goci og pastaen mør, så Lie gamle
regensianere så veltiltrectse ud., da de gilz hjem efter årets sommerudñugt.
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Camilla Sløk var en kyndig rundviser i Domkirken
Nie/s Wilumsen ser en smule LetænLe/ig ual, mens Finn Østrup (i mør/e trøje) ferie/drer tidligereformamjfar
Regensianersamfunalet, Hans Steenberg, /ia/i om lmveairetten pâ Pasta Basta.
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Regensianersamtundet
Regensianersamtundet er en forening at tidligere regensianere, sålzaldt døde regensianere.
Man skal melde sig ind i foreningen for at blive medlem. De tre første år etter man er flyttet fra
Regensen er man dog gratis medlem. Eneste Jriorudsaetning tor dette tilbud er, at man sender sin
nye adresse til regensianersamtundets kasserer Henrik Teide.
For sit medlemsskab får man mange forskellige ting'
Invitationer til Regensianersamtundets aktiviteter, medlemsbladet med spændende fotografier og
tekster tra Regensens historie. Man bliver inviteret med til den årlige generalforsamling med
tilhørende test. generaltorsamlingsmiddagen tår man både revy samt et blad lavet af
regensianerne om årets gang på Regensen.
Alt dette for lzun 100 ler. om året.

1 c-mail ti] Henrik Tci l ' eller ved at rich til
etær, Ing'e Frugt pa t”. 33 l 2 4-5 2.2
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