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Formandens beretning 2015
Af Troels C. Petersen (1997-2001), PIP, Formand

Sidste generalforsamling bød foruden en glimrende middag og herlige revynumre også på en substantiel udskiftning i Regensianersamfundets bestyrelse. Således takkede Niels Willumsen, Poul Petersen og Niels Kjær af, og de
skal alle tre have en stor tak for deres indsats i samfundet. Valgt blev tre nye
unge entusiastiske talenter, nemlig Stine Lassen, Josefine Albris og Anders
Ehlers, hvilket er en herlig foryngelse af Regensianersamfundets bestyrelse,
og således tilhører jeg pludselig den ældre del af bestyrelsen!
En af de større projekter, som vi har diskuteret, har været brugen af John
Idorns arv til at støtte udgivelsen af jubilæumsbogen om Regensen. Bogen
kommer til at omhandle mange aspekter af Regensen og livet på gården, og
dermed helt i John Idorns ånd og testamente. Indsamlingen af materiale er
forlængst begyndt, og bogen forventes at tage form i løbet af det kommende
år.
“If Winter comes, can Spring be far behind?” spurgte Shelley retorisk, og
foråret kom med en forårskoncert på Regensen i April. Både levende og døde
kom med musikalske bidrag i salen.
Troels C. Petersen
(1997-2001) PIP og Formand.
Foto: Anja Byriel Kronborg
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Som I kan læse i bladet, gik sommerens udflugt til Erimitageslottet med
efterfølgende frokost i Korsbæk. Det hele smukt arrangeret af Josefine Albris.
Erimitageslottet er efter flere hundrede år og en stor renovation blevet åbnet
for offentligheden og i år lancerede Bakken en ny forlystelse, en efter sigende
1:1 gengivelse af Matadors Korsbæk. Josefine foreslog, at vi tog fordel af disse
to muligheder, hvilket blev enstemmigt vedtaget af bestyrelsen. Arrangementet blev yderligere forbedret af, at Josefine stod for uddelte sange og portvin til
ventetiden ved slottet. Kort tid efter skulle Erimitageslottet og den omliggende natur gå hen at blive UNESCO World Heritage, fordi det rummer et enestående Parforcejagtlandskabet. Regensianersamfundets besøg var desværre
nok ikke den helt store faktor i denne udnævnelse.
Sommeren gik på hæld, og som det desværre har udviklet sig de senere år,
blev den traditionelle fodboldkamp “Levende mod Døde” afholdt sent igen i
år. Denne gang den 1. oktober, hvilket vist er det seneste nogensinde. Døde
stillede med et “All Star Hold”, men kunne dog kun stille med 10 mand, så det
blev en 10-mod-10 kamp. Et antal der dog passer meget godt til størrelsen af
Rosenborgs eksercerplads. Det blev en spændende dyst med et atypisk resultat, som I kan læse om i bladet.
Kort efter flyttede Regensianersamfundets aktiviteter indendørs, nærmere
bestemt til Salen den 4. Oktober, hvor Regensianersamfundets Efterårskoncert blev afholdt for første gang. Som I kan læse mere om i bladet, inkluderede
programmet blandt andet Schola Cantorums Kvindekor, Studenter-Sangforeningen og Trio Laudetur. Stor tak til Jens Erik Raasted, som var sin nyudnævnelse som Regensianersamfundets musikdirektør værdig.
Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke bladets redaktør, Jeppe Eimose
Waagstein, for igen i år at have sammensat en stor palet af beretninger, historier og andre indlæg om livet på Regensen og i Regensianersamfundet.
Bedste hilsner, Troels
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Redaktørens bemærkninger
Af Jeppe Eimose Waagstein (2009-2012), Skrap

Kære medlem af Regensianersamfundet. Det er mig en glæde igen i år at
kunne præsentere et potpourri af indlæg om årets gang på Regensen og i
Regensianersamfundet, krydret med lidt historie og anekdoter. En stor del af
fortjenesten for det blad, du her holder i dine hænder, tilfalder de mange skribenter bag indlæggene. Uden dem, intet blad – så mange tak for indsatsten!
Ligesom i sidste års blad har jeg angivet, hvilket år forfatteren kørte sit
læs af ejendele ind gennem en af de to magiske porte til den Røde Gård, samt
hvilket år han eller hun har forladt den med ”evig sår og meen”. Hvis forfatteren overhovedet har forladt den endnu. For som du vil opdage, hører dette
års forfattere i stor stil til den yngre generation. Ligeledes handler næsten alle
indlæg om nutidige forhold og begivenheder. Dette er bestemt ikke udtryk for,
at Regensens ærværdige og lange historie er glemt, men snarere at året har
budt på megen aktivitet og at den yngre generation har haft meget på hjertet. Det er min plan, at næste års medlemsblad skal rumme flere indlæg om
Regensens historie.

Redaktør Jeppe Eimose Waagstein.
Foto: Ditte Maria Bergstrøm
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En vigtig begivenhed i det forgangne år har i høj grad været Klokkerinstitutionens 150års jubilæum. Bladet begynder med en beretning om jubilæumsarrangementet, rummer en række blilleder fra dette og slutter med en opdateret
liste over klokkere. Med afsæt i den sidste fortegnelse over klokkere fra 1965
har jeg kunne sætte numre på klokkeraterne. Disse numre har jeg angivet for
de to klokkerberetninger i dette blad.
I løbet af det forgange år har jeg modtaget en række af de medlemsblade,
der mangler for at gøre det digitale arkiv komplet. De fleste af disse er gjort
tilgængelige på regensianersamfundet.dk og flere vil følge i den kommende
tid. Samlingen af de ældste numre på Det Kongelige Bibliotek mangler stadig
at blive inkluderet i Regensianersamfundets arkiv, hvilket jeg vil jeg arbejde
videre med i den kommende tid.
Som du vil kunne se og mærke, forsøger vi os i år med et nyt udseende for
bladet – både for grafik og for papir. Sammen med de mange indslag betyder
dette et mere substantielt blad. Mange tak til vores dygtige, grafiske ekspert
Simone Gliese for indsatsen.
Jeg ønsker dig god læselyst med herværende blad, såvel med de mange
ældre medlemsblade, der er tilgængelige på Regensianersamfundets webside.
Venligst
Jeppe Eimose Waagstein
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Invitation til generalforsamling
Kære medlemmer af Regensianersamfundet
Som traditionen byder det, vil der sidste fredag i november blive afholdt
Regensianersamfundets generalforsamling med efterfølgende middag,
revy og fest i Storesal. Den aften i året, hvor man feste med de gamle venner
fra regenstiden, igen kan leve i Regensiel forstand og gense den røde gård
med alle dem, man delte den med. Generalforsamlingen starter fredag
d. 27. november 2015, klokken 18:00 i Regensens bibliotek.
Prisen for arrangementet er 375 kr., og tilmelding sker ved at indbetale
beløbet på det girokort, vi udsendte til alle i starten af november.
Betalingsfrist 9. november. Spørgsmål, forslag, etc. kan rettes pr. e-mail
til formanden på: formand@regensianersamfundet.dk.
1. Valg af dirigent, valg af referent, godkendelse af dagsorden
2. Formanden fremlægger sin beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab og revisorer forholder sig hertil
4. Indkomne forslag
a) Vedtægtsændringer om ny eksklusionsbestemmelse
b) Vedtægtsændringer om oprettelse af alumefond Kommunitetet, herunder
justering af kontingent
c) Forslag om overførsel af 150.000 kr til Kommunitetet.
5. Valg
a) af formand, kasserer og bestyrelse
b) af kuratorer til Kommunitetet
c) af Musik- og Sportsdirektør
d) af to revisorer
6. Eventuelt

Modsat: Foto Emil Nørgaard Munk
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Klokkerembedet fylder rundt
- beretning fra klokkerjubilæet d. 11. september 2015
Af Sophus Helle (2013-), Skrap og Rasmus Jaksland (2012-), Skrap
Regensens klokkerembede blev indstiftet d. 11. september 1865. Det betød
kort sagt, at vi engang i februar, netop valgt til Gåræ ypperligste embede,
opdagede at vi var forundet at klokkerinstitutionens 150 års jubilæum skulle
falde netop som vor embedsperiodes var i sit sene efterår. Det var således i
vores hænder, at afgøre hvorvidt og hvordan dette jubilæum skulle markeres.
Vores løsning: en fest. Næppe det mest originale og nytænkende, men ifølge
Mogens Lerhards tale ved den efterfølgende fejring er det nu engang sådan, at
regensianere altid har benyttet enhver undskyldning, herunder især jubilæer,
til at holde fest. En pointe der blev akkompagneret af oplæsning af udvalgte
passager fra beretningen om Lindens 125 års jubilæum, som blev fejret på
samme måde: med fest!

Klokkere i alle aldre til jubilæum.
Foto: Dominique 'Nicci' Alex
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At springe direkte til festlighederne om aftenen den 11. september 2015
vil, som enhver klokker i hvert fald ved, være at overse de store forberedelser
en fest på Regensen påkræver. Det var en opgave, som vi ikke kunne løfte
alene, hvorfor vi samlede et udvalg af nyligt afgåede klokkere til at bistå os.
I fælleskab blev der planlagt, budgetteret, og ikke mindst - inviteret! Vi havde
et århundredes klokkere at finde og kontakte, men vores arbejde gav frugt.
Vi modtog lidt over hundrede tilmeldinger fra klokkere emeritis, samt fra
tidligere provstinde Vreni Grane og nuværende provstepar og portner.
Til anledningen skulle der udarbejdes et festskrift, hvilket Benedikte
Granvig og Mikkel Abrahamsen meldte sig som redaktører for. Det storslåede
resultat indeholder indlæg af bl.a. Troels Roland om embedets begyndelse,
Anders Rasmussen om at være den sidste eneklokker, og Birthe Bugge om at
være den første kvindelige klokker, og så fremdeles.
Da selve dagen oprandt, kunne undertegnede klokkere byde velkommen
i Gårdens eftermiddagssol, hvorefter fællesfotografering fandt sted ikke en,
men hele to gange - unavngivne ex-klokkere beklagede sig nemlig højrøstet
nok over, at den første fotografering havde fundet sted, før de selv var ankommet til festen, ca. en time efter det tidspunkt, de var blevet indbudt til.
Herefter rykkede festen i Store
Sal, til en særdeles sublim servering
af laks med peberrodscreme. Senere
fulgte udsøgte kalvekæber og kransekage. Madholdet, bestående af
Rasmus Bech Olsen, Bergliot Borg
Christensen, Lea Katrine Nielsen
og Thea Degett, blev rost til skyerne
gennem hele aften.
Selve middagen bød desuden på en
perlerække af talere. Den første var
omtalte Mogens Lerhard, den ældste
tilstedeværende klokker, der bestred
embedet i ‘57. Derefter kom Olaf Søndberg, der var klokker ved det forrige
jubilæum, i ‘65. Dertil kom Thure Krarup, klokker i ‘71. Så blev der hoppet
et årti over (hvem kan alligevel huske ‘80erne?), og den næste taler var Claus
Dahl fra ‘96, der fortalte om sin sang ”I en Gård her midt i staden”.
Udover disse fire planlagte talere var der dog en del indskud og improptu taler og sjoflinger. Selv de anmeldte talere holdt sig ikke strengt til deres
emne, eksempelvis handlede Dahls tale mere om den siddende provsts gode

Det er enhver
klokkers hemmelige
ambition at bygge
sig et mausoleum, et
eftermæle, der står
mål med den indsats
man selv føler man
har lagt i hvervet
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udseende end om den lovede sang. Særligt fyldte foreningsdrilleriet en del på
aftenen, blandt andet i form af en række sjoflinger leveret flerstemmigt af et
par Gamle-klokkere fra slutningen af 70’erne.
Ganske som man kan forvente af en Regensfest, gik også klokkerjubilæet i
en særlig form for opløsning. Ex-klokkere, der i kraft af deres dagligdags forpligtelser må antages at være velkbekendte med genren “jubilæumsmiddag”,
og med den andægtighed og ordentlighed der normal forbindes med denne,
stod spredt råbende og drikkende rundt omkring i Store Sal, før vi overhovedet var nået til desserten.
Efter desserten var alle regensianere, levende som døde, velkommen i
Salæ. Festen forgrenede sig i flere forskellige lokaler. Således var der DJ og
gentagne anslag til dansegulv i Store Sal, bar med “alt god fra klokkerrummet” på menuen i Lille Sal, og hygge af den mere snaksalige slags i VPs og
festkøkkenet.
Klokkerjubilæet var altså en fest som alle andre Regensfester, hvilket nok
også er det højeste mål for festivitas, der gives. Fremfor alt mærkedes ex-klokkernes glæde ved at falde tilbage i vanerne fra fordums regenstid, hvor det
ikke blot var tilforladeligt, men ligefrem påbudt at te sig støjende, sladrende
og... regensielt.
Det er enhver klokkers hemmelige ambition at bygge sig et mausoleum, et
eftermæle, der står mål med den indsats man selv føler man har lagt i hvervet.
Hvis vi var belastet med ekstraordinære arbejdstimer for klokkerjubilæets
skyld, var vi sandeligt også velsignede med chancen for at stå med klokken
foran et hundrede styks af Gåræ fineste repræsentanter.
Men det var sandelig ikke vores fortjeneste alene. Vi skylder et stor tak til
de mange emeritis, der var med til at sørge for, at klokkerembedets 150 års
jubilæum kunne markeres med fornøden stil.

Modsat: Klokkerne byder
velkommen til Klokkerjubilæet.
Foto: Dominique ’Nicci’ Alex
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Provstetale: Lindefrokost 9. May 2015
Af Stuart Ward (2010-), Regensprovst
Kære Venner
Det er selvsagt en stor glæde at deltage i Lindefrokosten 2015 og på vegne af
hele provstefamilien vil jeg takke jer inderligt for invitationen. Solen skinner
desværre ikke, men meget sollys har kastet sig over gården i den seneste tid.
Alene på den økonomiske front har vi meget at fejre.
• et rekord stort overskud på Kollegiesamvirkets betalingsbalance for
2014 – på næsten 30%.
• en besparelse på varmeregningen på næsten 300.000kr.
• en betydelig fremgang i Buegangens indtægter, som ser ud til at blive
endnu større i 2015.
• en stadig stigende huslejeindtægt fra Nørregade 10.
• rekord stort udbytte på Lindegaven.
… og en række andre tiltag indenfor de seneste år, som har være med til
knække kurven mod stadig stigende fattigdom. Og jeg vil derfor indlede min
tale med at udtrykke – jeg tror på vores allesammens vegne – min dybfølte
taknemmelighed til jeres X-institution gennem årerne, som både har taget
udfordringen seriøst og arbejdet benhårdt mod kreative løsninger.
Ja, det går fremad, der er skabt momentum, drive, ny energi. Vi har det
godt, der er harmoni, en indre balance, vi er zen, krishna og Austin Powers
mojo lagt sammen.
Men kære venner, samtidig, når alt det er sagt, mærker jeg mørke skyer –
en kold front – somewhere – i den nærmere fremtid.
Under den glade overflade gemmer der sig en vis bekymring, en mærkelig
mislyd. En hvisken i skyggerne præget af tvivl og usikkerhed.
Hvis jeg må citere Emperor Palpatines berømte udsagn til Lord Vader:
”There is a great disturbance in the force”.
Og jeg har gået og grublet over, hvad den forstyrrelse kunne være.
Der var f. eks. åbenlyst noget helt galt under vores indflytterfest i marts,
hvor samtlige taler blev monopoliseret af blot én forening.
Den indre politiske balance blev således oprevet, som om J. K. Rowling
havde skrevet et 8. Bind, hvor Voldemort gør comeback og Slytherin sejrer.
12
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Men jeg tror næppe, det er den interne politiske balance, der skaber uro,
men snarere den eksterne; det der sker udenfor; hele udviklingen i universitetspolitik de seneste år, som uundgåeligt er kommet til udtryk her på Regensen.
Det skaber en vis baggrundslyd, en evig påmindelse om hårde tider i horisonten.
Fremdriftsreformen. Den er snart på plads, og bliver snart en integreret
del af det danske studenterliv. Og I har sikkert hørt en eller flere skrækscenarier om, hvordan det kommer til at påvirke regenslivet.
”Hvordan det kommer til at røve tid og engagement fra stort set alt, der
rører sig herinde?”
”Hvordan det bliver svært at fylde vores embedsposter?”
”Svært at sætte gang i fundraising-initiativer”
”Svært at finde det nødvendige overskud til en række kerneaktiviteter”
”Svært at samle et beslutningsdygtigt flertal til Regensrådet”

Provsten på sit studerekammer
Foto: Jeppe Eimose Waagstein
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”Svært at samle et fodboldhold (det er jo altid svært)”
En fremtid, hvor Lindefrokosten kan flyttes under Lindetræet, når det
regner; Lindeballet sendes op på Homoloftet; og Forårskoncerten afholdes i
Musikkælderen med Yul Anderson og Ko-manden med fløjten i spidsen.
En fremtid hvor kun meget få, hardcore regensianere trodser Fremdriftsreformens barske vilkår for at bære traditionerne videre.
Det var under vores sidste KS bestyrelsesmøde – under ”Eventuelt” – at
det gik op for mig, hvor meget emnet egentlig fylder herhjemme; en meddelelse fra Regensens alumner, som bedte bestyrelsen om at tage stilling til Fremdriftsreformen og overveje hvordan, det kommer til at påvirke beboernes
indsats på de fire kollegier.
Og det skal nok komme som et punkt under vores næste møde, men personligt har jeg svært ved at forestille mig, hvilke type handlinger en sådan
drøftelse kunne give anledning til.
Jeg ved heller ikke, om jeg deler præmissen – at Fremdriftsreformen vil
presse jer til at vælge mellem jeres studier og studenterlivet.
Selve modsætningen rammer mig egentlig som lidt pervers. Der er åbenbart noget, jeg ikke helt har fattet.
Måske fordi selve debatten ikke er nem at oversætte til engelsk. Når jeg
skriver ”fremdriftsreform” i Google Translate får jeg ”propulsion
reform”, og jeg tror næppe dette
begreb fylder meget i universitetspolitik i Storbritannien, Australien eller USA.
Og det er fordi hele debattens
kernebegreb – ”normeret tid” –
slet ikke findes på engelsk. Der er
ikke noget ”normed time” for en
universitetsuddannelse, fordi det
betragtes som ganske ganske normalt, at man gennemføre en uddannelse i
den tid, det tager – især når man betaler for privilegiet.
Hvis jeg husker tilbage til min egen studietid i firserne (og jeg er godt klar
over, hvor kedeligt det er at høre gamle akademikere, der husker deres studetid, men hvis jeg gøre det), husker jeg, hvor almindeligt og fuldstændig uproblematisk det var, at man fulgte med i den ”normerede” studieplan. Det var
slet ikke noget man tænkte over, fordi det unormale fandtes ikke.
Vi kan selvfølgelig diskutere, om det var noget godt eller skidt, om man

"Under den glade
overflade gemmer der
sig en vis bekymring,
en mærkelig mislyd.
En hvisken i skyggerne
præget af tvivl og
usikkerhed."
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er bedre rustet til arbejdsmarkedet eller ej, om man optimerer ens kritiske
færdigheder – selvfølgelig er det et åbent spørgsmål.
Jeg må understrege, at jeg heller ikke er noget stor fan af Fremdriftsreformen. Den overvurderer universiteternes kapacitet til at undervise samtlige
studerende samtidig, og undervurderer studiearbejdets vigtige rolle, for den
individuelle såvel som samfundet. That much I know.
Men jeg kan ikke se sammenhængen mellem Fremdriftsreformen og det
almindelige studenterliv. Som om studielivet forsvinder, når de studerende
presses til at studere. Som om campuslivet bliver fuldstændig paralyseret af
den evige stræben efter topkarakter i samtlige fag.
Et universitet hvor de studerende ikke har tid til at feste, at gør oprør, lave
rabalder, diskutere, debattere – sorry, det har jeg aldrig oplevet før, og jeg kan
ikke se, hvorfor det skulle være anderledes i Danmark.
Og i hvert fald ikke her på Regensgården.
Da jeg først trådte ind i Regensens tætpakkede Store Sal, for (næsten) nøjagtig fem år siden, husker jeg tydeligt mit første indtryk.
Jeg tænkte: her er der overskud. En ukuelig livsglæde og formidabel formåen, som ikke findes ud på arbejdsgangen.
Det var i det øjeblik, (og kun først i det øjeblik) jeg blev overbevist om: her
vil jeg gerne bo.
Regensenlivet har overlevet mange voldsomme omvæltninger i Universitetets form og struktur, mange ændringer i de almindelige studievilkår, mange
forskellige ”normer” der har hersket over hverdagen.
Og vi er her stadig. Vi har altid tilpasset verden udenfor, og jeg er ikke tvivl,
at vi er i stand til at trodse fremtidens fremdrift.
Om du er én, der bor på Regensen for at studere eller omvendt, skal der nok
findes plads til verdens bedste universitetsoplevelse.
Skål, og tillykke til Frøken Lind.
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Regensianersamfundets sommerudflugt
Af Josefine Albris (2008-2012), Tilia
Første lørdag i juni er traditionelt set den dag, den blomstrende hvidtjørn hyldes i Dyrehaven med en 'hvid picnic'. Næsten sådan var årets sommerudflugt
6. Juni 2015 - næsten i hvidt og næsten en picnic:
Fremmødet var helt enormt, vi var nemlig 38 døde, der mødtes på broen over Klampenborg Station med funklende jernheste og portvin i kurven
kl.10.30. En enkelt kvadrille gjorde turen til Eremitageslottet i flot karet med
kusk og hest i hvidt.
Dagens første ophold var foran Eremitageslottet, hvor det skulle vise
sig, at den medbragte portvin og de gode gamle viser med deres Regenshav,
Kunsjensen og Bacchus i bouteillen, fik den ellers så store slette til at føles som
stenbelagte Købmagergade. Ud af den feststemte mængde trådte en regensianer med særlige musikalske evner, nemlig Jens Erik Råsted, der med det
samme blev valgt til dagens musikdirektør (og også senere er blevet valgt til
Regensianersamfundets officielle musikdirektør). Med sin piccolofløjte førte
han an kun afbrudt af skålbrøl, der fik selv den stolteste kronhjort til at holde
sig væk.
Opholdets egentlige mål var det kongelige jagt- og lystslot Eremitagen,
der udover at være Dyrehavens perle også er et af vor prægtigste eksempler på
senbarok bygningskunst, udført af hofbygmester Lauritz de Thurah i årene
1734-36.
Det skal ikke være en hemmelighed at undertegnede samt mange af de
andre fremmødte havde drømt om en anledningen, hvor det nyrestaurerede
Eremitageslot endelig skulle besøges. Dørene gik op til de prægtigste rum,
især slottets beletage med den jagt-inspirerede baroksal, med alt fra trompe
de l’oeil-loft, lag-på-lag bladguld, relieffer med antikke motiver, silketapeter
og røverhistorier om den oprindelige madelevator var hele besøget værd. I det
hele taget, var det ikke svært at forestille sig, hvordan en god regensiel festfrokost havde set ud i dén sal og med dén udsigt.

Modsat: 1) Endestationen er
langbordet på Peter Lieps,
hvor de mange oplevelser skylles
ned med en god frokost.
2) Det fine selskab (næsten
fuldtalligt) på trappen til en skål.
Foto: Rikke Lagersted-Olsen
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Efter slottet, mere sang og mere portvin, gik turen til Bakken, hvor en
udgave af Korsbæk fra fiktionens Matador er blevet opført i den mest muligt
autentisk 30’er stil. Et klart trumfkort for Bakken, men også en lidt blandet
oplevelse. Hele Korsbæk var gennemført lavet, og man fik endda et glimt af
Mads Skjern, Maude og andre af byens personager. Men trods bygningernes
autentiskhed og rigtige størrelsesforhold, var hele Korsbæks byplan presset
ind på et meget lille illusionsbrydende frimærke og det klassiske Bakken-lydtæppe var noget man måtte kæmpe med at få passet ind i provinsidyllen.
Tilgengæld må man give dem, at de har vist, hvordan man kan gøre en god
forretning ud af en af kulturens bedste historier og det er i sig selv ret forbilledligt.
Efter vores lille opdagelsestur i Korsbæk gik turen tilbage i historien igen.
Nemlig til traktørstedet Peter Lieps, hvor der var dækket op med kolde øl og
æggekage i gårdhaven. Og det var klogt af dem at placere os udenfor og langt
væk fra de andre gæster, for vi var ikke en stille flok! Særligt dagens musikdirektør førte an med fløjte og medbragt fotografier, der kunne vækker minder
fra 70’ernes Regens. Det var et herligt gilde og ølkanderne strømmede til
langbordet med sådan en fart, at det lykkedes bestyrelsen endelig at lave en
sommerudflugt med underskud. Og dermed var missionen om en vellykket,
historisk, hyggelig og bedugget sommerudflugt ført til ende.
På vegne af Regensianersamfundet vil vi sige jer tak for det store fremmøde og gode humør. Det tikker ind med forslag til næste års tur, for man er altid
velkommen til at bidrage med gode idéer og talenter.

Modsat: Et lille glimt af Eremitagens
interiør. Foto Rikke Lagersted-Olsen
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Det er så yndigt at følges ad
Beretning fra det 319. klokkerat, efteråret 2014
Af Lea Katrine Nielsen (2011-), Skrap og
Sandra Simonsen (2009-2015), Tilia
Hvordan siger man noget om Regensen, som ikke er sagt tusinde gange før?
Og som oven i købet er underholdende og interessant at læse. Vi blev valgt
til Generalforsamlingen (indsæt den sædvanlige kliche: ”nej nej, vi havde da
aldrig overvejet det, hvis vi ikke var blevet opfordret og vi havde aldrig troet
det blev os(!)”). Vi holdt indflytterfest, revy, julebal. Vi stod for klokkerte, slåbrokker, regensrådsmøder. Vi tog os af sal-udlejning, naboklager, regnskab.
Og hele vejen igennem priste vi os lykkelige for at vi havde hinanden.
Til Klokkerembedets 150-års jubilæum blev vi adskillige gange spurgt om
det, som var så åbenlyst for os: Hvorfor er der to klokkere på Regensen? For
de fleste er det en selvfølge – der har trods alt konsekvent været to klokkere,
frem for én, i cirka 15 år. Men hvis man selv har klaret klokkerembedet ene
kvinde (eller mand) kunne man måske antage at det skyldes dovenskab eller
mangel på selvstændighed – ”da JEG var klokker kunne ÉN person klare
det – og oven i købet være P-mand samtidig!” (I kan selv indsætte det mentale
billede af en forarget klokker emeritus).
For os startede ideen om at stille op som
klokkere en sen hverdagsaften i september
på Halvvejen. Café Halvvejen omtales også
nogle gange som Regensens værelse 101
(nu værelse 102 efter omlæggelsen af Store
Griserat på Første Rige til almindeligt
regensværelse). Her blev vi over lidt-formange kander fadøl opfordret til at stille op
til klokkere sammen. Vi kendte ikke rigtig
hinanden, men da Generalforsamlingen
endelig stod for døren blev groteske mængder alkohol, dårlig dømmekraft og
ufortjent storhedsvanvid scenen for en uerotisk pardans der mundende ud i at
vi blev valgt som et klokkerpar, der nærest var hinanden fremmede.
Da vi dagen efter vågnede op hver for sig – med ondt i håret – kom realiteterne til os. Hvad har vi rodet os ud i? Og hvordan lever man op til Regensens
forventninger, når disse forventninger er så mange og kan være noget modstridende?

"I en rus af
adrenalin og
alkohol lykkedes
det indflytterne
at forveksle en
værelsesdør med
en toiletdør."
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Hanens Død
Vores indflyttere gav os svaret igennem deres valg af tema til indflytterfesten.
Festen endte med at være et uintenderet 25-års jubilæum for Berlinmurens
fald – temaet blev George Orwells Animal Farm. Ligesom et kammeratskab
og samarbejde gjorde det muligt for indflytterne at bygge møllen fra Animal
Farm, var det ligeledes nødvendigt for os at læne os op ad hinanden for at kunne komme helskindede igennem et klokkerat – og oven i købet have det sjovt
samtidig.
En af de første prøvelser kom umiddelbart efter afsløringen af temaet for
indflytterfesten. Indflytterne havde fået den geniale idé at halshugge en hane
under afsløringen og dermed starte revolutionen. Men selv produktionen af
hane-tarteletter til natmaden var ikke nok til at lægge låg på de kritiske røster
fra gårdens veganere og dyreelskere. I modgang er det vigtigt at holde sammen og med tiden lagde stormen sig. Heldigvis går størstedelen af Regensen
ikke så meget op i dyrevelfærd eller også nyder de bare en ivrig diskussion i
klokkerprotokollen. Klokkeratet overlevede i alt fald.

Klokkerparet Lea Nielsen og Sandra Simonsen.
Foto: Adam Garff fra Borchs Kollegium
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Dette skyldes måske indflytterfestens bidrag til erstatning af gobelinerne fra Store Sal, som et par semestre før var blevet stjålet. Hvor de tidligere
gobeliner var prydet med royale symboler for Christian d. 4 og Frederik d. 2,
afspejlede indflytternes gobeliner festens revolutionære tema med hammer og
segl. På trods af Provstens udtalelser om, at de ville blive hevet ned ved første
lejlighed hang de i Store Sal i flere måneder – også til Regensianersamfundets
Generalforsamling.
Partners In Crime
Men det var ikke kun på grund af vores ivrige opfordringer til indflytterne
om dyredrab, at det var rart at have en at læne sig op ad. Da vi tog indflytterne
med på togt for at berøve Borchs, Valkendorfs og Elers lykkedes det os igen at
komme i fedtefadet (ikke mindst fordi vi, officielt, overhovedet ikke har haft
noget med det at gøre). I en rus af adrenalin og alkohol lykkedes det indflytterne at forveksle en værelsesdør med en toiletdør på Borchen og den ”falske”
toiletdør var pludselig endt på Regensens bibilotek. Da vi tænkte at det måske
alligevel overskred privatlivets fred, valgte vi at aflevere døren tilbage sammen aften. I mellemtiden var værelsets beboer dog kommet tilbage og stod og
så forvirret på sin værelsesindgang. Vi prøvede – selvfølgelig – at tørre den
af på uvidne indflyttere. Enten i diplomatiets tegn eller mangel på rygrad; det
bestemmer I.
Men når vi tænker tilbage på vores klokkerperiode glemmer vi nemt de
pinlige episoder, de dårligere karakterer og de stressede hverdage. For når
man har en ”partner in crime” at dele det med, bliver det hele langt mere
tåleligt. Man har en at sende indforståede blikke til, når Provsten taler om
at forbyde fester i Musikkælderen. Man har en at dele anekdoter om dejlige,
sjove og seje indflyttere med. Man har en at læsse af på, når man for fjerde
gang er blevet stoppet i gården, af en regensianer der liiiige skal spørge om
noget. Og som det allervigtigste har man en at nyde Regensen med, når den er
allerbedst.
Orwell skrev at 2 + 2 = 5. Vi har skrevet en klokkerberetning om os selv.
Det lugter unægteligt af propaganda. Alligevel tør vi postulere at to knapnok-halve klokkere giver mere end ét helt klokkerat.
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Hanens Død.
Foto: Sanne Severinsen
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Foto: Dominique
'Nicci' Alex
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Fra nødvendighedens politik til uendeligt dybe vandpytter
Beretning fra det 320. klokkerat, foråret 2015
Af Rasmus Jaksland (2012-), Skrap og Sophus Helle (2013-), Skrap
Skrap havde besluttet sig for at holde en fest, hvilket i sig selv var en lidt
usædvanlig begivenhed. Derudover havde Skrap besluttet, at denne fest skulle foregå ude i den store natur, nærmere bestemt i et shelter på Amager Fælled.
Overnatningen i shelteret skulle fungere som en slags opvarmning til KS’
sommerfest dagen efter.
Af samtlige Skrappianere viste det sig at være klokkerne, begge stolte
medlemmer af Regensens ypperligste forening, der havde bedst tid. Godt
nok hvilede klokkerembedet tungt på vores skuldre, men så ikke tungere,
end at vi modsat vores medskrappianere kunne sætte dagen af til at cykle ud
og booke shelteret.
Klokkerne Sophus og Jaksland byder
velkommen til Klokkerjubilæum
Foto: Dorthe Dingel
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Vi nappede altså Regenscyklen og tog afsted. Vejen derud var tung, lang
og vindblæst, men frem for alt usædvanligt underholdende. På vej mod fælledet fik vi beset den hyggelige, halvtriste hybel på Ørestaden der havde været
Rasmus’ bolig før han fik Regens, og diskuteret i hvor skræmmende høj grad
Gården havde forandret vores liv.
Vi ankom til shelteret, spiste frokost og faldt prompte i søvn på græsset.
Vi fik blundet en halv time i bagende solskin, men knap havde vi nået at rapportere tilbage at alt var godt, før vi mærkede de første regndråber. Vi skyndede os ind i shelteret, og pludselig var det føromtalte solskin erstattet af et
skybrud af Syndflods-dimensioner.
Vi lå altså der, og betragtede verden gå i stykker. Vi var ret bekymrede for,
at de vandpytter der efterhånden samlede sig uden for shelteret ville vise sig at
være uendeligt dybe, og at vi aldrig nogensinde ville vende tilbage til Regensen. For at mane denne bekymring bort brugte vi derfor tiden på at tale om
det besynderlige eventyr af et embede, som vi snart ville være nødt til at give
videre til nogle nye skrappianere. Det kunne vel så passende være dem, der var
forpost i shelteret næste gang.
—
To Skrapianere lyder nok temmeligt usædvanligt. De, der har beboet Regensen før 1922, vil undre sig over, hvad Skrap dog er for noget. For dem, der har
beboet Regensen før 1986, er det antallet af klokkere, der springer i øjnene,
mens det særeste for regensianerne fra efter 1986 vil være at forstå, hvordan
det dog lykkedes at vælge to skrappianere, den notoriske fuldskab til trods.
Det er selvfølgelig ikke sådan, at der ikke før er blevet valgt to skrappianere, men en så usædvanlig omstændig forlanger alligevel en forklaring. Dette
forstærkes yderligere af særlige forhold i Regensens nyere historie. Skrap havde gennem mange år hærget og ødelagt, men samtidig havde 7 ud af de seneste
20 klokkere været skrappianere, og
tilmed havde de to foregående semestre
også budt på Skrapklokkere.
Man skulle tro, at størstedelen af
Regensen snart var trætte af skrappianere, men noget tyder på, at de måske snarere var blevet vant til os?
Vi må nok erkende, at vi blev valgt i nødværge. Som aftenen skred frem den
tredje fredag i februar 2015 blev det mere og mere klart, at ingen rigtig havde
mod på det ærefulde, men også tidskrævende hverv som klokker. Det var i
denne kontekst, at vi lod os presse - eller det er måske så meget sagt.

"Vi lå altså der, og
betragtede verden
gå i stykker."
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Vi havde gået og talt om at stille op under mottoet “Kvit eller Dobbelt”
med henvisning til de tidligere semestres Skrapklokkere, velvidende, at det
var umuligt for to fra samme forening at blive valgt til klokkere sammen. Men
i Regensens øjne var det dog trods alt bedre end ingen klokkere.
Derfor endte vores joke alvorligt, som det sker af og til. Det gik dig dog
ikke så nemt, som man skulle tro. Da vi nåede Salæ var der pludselig opstået
hele syv kandidatpar, heriblandt dog flere indflyttere, og Regensen valgte alligevel at forsøge sig med en “Dobbelt”. Om der var gevinst, må være op til den
enkelte regensianer, men for de, der ikke oplevede det, følger der herunder et
resumé.
—
Knap havde vi nået at se os om i klokkerembedets kringelkroge, før tungtbevæbnede politibetjente så sig nødt til at storme Gårdens port. Vi overtog nemlig embedet knap en uge efter det tragiske angreb på Krystalgades synagoge,
hvilket gjorde, at der hele semesteret igennem stod politi med maskingevær
uden for vores hoveddør.
Desuden var der den omstændighed, at visse alumner gennem længere tid
havde været utilfredse med gang-navnet “Sumpen”, og ønskede at omdøbe
denne til “Paidokratiet”, id est, Børnevældet. Denne omdøbning skulle foregå
gennem en aktion, der blandt andet indebar at fylde Paidokratiets køkken op
med balloner.
Ballonerne med pustet op med cykelpumpen nede i Cykelkælderen, men de
driftige alumner havde ikke medregnet, at luft udvider sig ved højere temperaturer. Da ballonerne blev transporteret fra kælderens kulde til Paido’ens
stuevarme begyndte de derfor at springe, hvilket grangiveligt lød som pistolskud for politibetjentene udenfor. Ind af døren kom derfor en lille trup velbevæbnede herrer, der heldigvis nemt lod sig berolige af de ballon-belastede
alumner.
De balloner der blev tilovers fra denne aktion fandt dog heldigvis snart en
ny anvendelse i vores første fest, Indflytterfesten. Denne Regensfest har efterhånden udviklet sig til et prestigeprojekt - en slags første spadestik til ethvert
klokkerats mausolæum - idet klokkere indgår i en underforstået konkurrence
mod tidligere klokkeres inflytterfests-anstrengelser. Hvilken placering vi
indtager i dette hieraki, kan vi ikke sige, men dette aspekt kan måske forklare,
hvorfor vi brugte så lang tid på at pakke alle Store Sals vægge ind i sort dug fra
guld til loft.
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De dejlige indflyttere, optagelsesudvalget havde tildelt os, besluttede sig
nemlig for at temaet i år skulle være en verden, hvor de voksne var døde, og
børnene havde taget over. Væggene var dekorerede med klamme børnetegninger i farvekridt på sort dug, balloner hang i klaser under loftet, og menuen
var kvalitets-hotdogs efterfulgt af panko-panerede poussiner.
I denne såvel som i de andre fester viste indflytterne sig at være festlige og
hårdtarbejdende, søde og ansvarsbevidste, diskussionsanlagte og hysterisk
underholdende. De gjorde ganske enkelt vores klokkertjans til en leg. Stort
tak til Amalie, Anastasia, Anjila, Asbjørn, Astrid, Joachim, Louisa, Louisa
(sic), Mikkel, Simon og Thomas, såvel som Andreas, Frederik, Jeppe, Silke og
Søren.
—

Klokkerne tager en velfortjent
pause på vej til rov på Borchen.
Foto: Rasmus Jaksland
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Ligeledes succesfuld men anderledes kaotisk forløb vores Lindefrokost. Lindefrokosten er en fest, hvis mange elementer (fotografering, frokost, Lindetale, Rundetårnsstorm, vandkamp, fællesbad, og efterfølgende fest) kræver en
del snilde at forene. Og selvom alt endte med at gå op i en eller anden form for
enhed, var det langtfra nemt.
Som vores shelter-oplevelse også kan bevidne, havde vi ikke det bedste
forhold til vejrguderne. Hver eneste af DMIs opdateringer blev gransket nøje
i ugen op til Frk. Linds fødselsdag, men først da vi havde båret bordene ned
i Gården og var i gang med at anrette dem, stod det klart, at vejret ikke ville
tillade en frokost udenfor. Der blev bidt i sure æbler, og bordene blev båret
tilbage op i Salæ.
Klokkerne, såvel som en del af indflytterne, var i særdeleshed begejstrede
for udsigten til vandkamp. Der blev derfor indkøbt 500 flødeboller og lavet
lagkage til dessert, der kunne tjene som kasteskytssupplement til porcelæn,
toiletpapir og vandballoner. Sloganet for Lindefrokost blev i forventningens
glæde fastsat til: “Kan det opløses i vand?” Vores anstrengelser blev belønnet
Klokkerne dekorerer de nye
internationale studerendes værelse.
Foto: Sophus Helle
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med en herlig virvar af vand og fløde.
Det var særligt glædeligt, at det lykkedes at holde festen kørende til langt
ud på aftenen. Lindefrokoster har en uheldig tendens til at slutte af før midnat, hvor alumnerne altså har indtaget alkohol i mindre end 12 timer. Dette
var heldigvis ikke tilfældet i år, hvor gratis Irish Coffee lokkede og vækkede
alumnerne til yderligere festivitas.
—
Gennem hele vores klokkerat havde vi gået rundt og tænkt over, hvilket besynderligt embede det egentligt var vi var blevet pålagt.
På den ene side brugte vi langt tid på administration, og ikke mindst på
at effektivisere klokkerembedet. Vi lavede en masse smarte excel-ark, skrev
skabeloner og arbejdsgange, samlede nyttige dokumenter, og nedbragte antallet af huslejerestancer fra 17 til 3. Det nye “Klokker-ark” automatiserede en
chokerende mængde af de opgaver, der havde plaget tidligere klokkerpar.
På den anden side blev det også forventet af os, at vi var mere og andet end
kollegiesekretærer. Vi havde et helt indflytterholds velvære at sørge for, og
tre store fester at arrangere. Vi skulle være kulturelle nok til at finde de helt
rigtige slåbroksholdere, og musikalske nok til at finde den helt rigtige midnatsgæst.
Disse overvejelser kom vi endelig ud med i vores tale til Lindeballet. I et
forsøg på at finde grænsen for klokkernes magt deklarerede vi, at det nu ikke
længere var forbudt, men ligefrem
obligatorisk at holde større husdyr.
Desuden førte vi ind i husorden,
at det ikke var tilladt at kravle i
Linden højere end til navlen, og vi
indførte embedet Bjælderne - en
slags Klokkerføl - der skulle afholde ugentlige møder med provstebørnene. Ikke overraskende
blev alle disse nye bestemmelser
ignoreret af alle med undtagelse af
Brugsen, der kortvarigt hidsede
sig op over, at vi havde haft den frækhed at tildele Bjælderne en bevilling på
1000 kr. Desværre sidder Brugsdamen og ikke Klokkerne på brugskassen, og
bevillingen blev aldrig givet.

"I et forsøg på
at finde grænsen
for klokkernes magt
deklarerede vi, at det
nu ikke længere var
forbudt, men ligefrem obligatorisk at
holde større husdyr."
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Denne fortælling understreger måske den Regensielle magtstruktur. En
struktur, der har et klokkerat knejsende på toppen, men som kransekagefigurer, der ikke er meget værd uden en kage nedenunder. Hvis vores Lindetale
understregede noget, så var det ikke så meget klokkernes indflydelse, men
snarere hvor sjældent Regensianerne læser husreglerner og tildelingsskemaet på Regensielt, og i øvrigt hvor lidt disse dokumenter har med Regensens
regler at gøre.
Lindeballet gik desuden strålende. Vores behov for ironisk at markere bitterheden over forårets valg, samt et tilbud på flag i Tiger, førte til et overdrevent nationalistisk tema, hvor et utal af Dannebrog’er og billeder af Glistrup,
Spies og Christian d. 4. dannede rammen om roastbeef og rejecocktail.
—
Vi besluttede os tidligt for, at vores slåbrokker skulle have kendte regensianere som omdrejningspunkt, efter den simple logik: “Give the people what they
want.” Måske navlepillende, utvivlsomt effektivt. Alle tre foredragsholdere
blev mødt med et fyldt bibliotek.
Den første slåbroksholder var Bo Lidegaard, der fortalte om Jens Otto
Krag (klokkerne skylder ligbærer Simon Langkjær tak for at formidle kontakten). I en yderst fængslende fortælling formidlede Lidegaard Krags politiske
karriere. Fængslende i så høj grad, at flere af os sad på kanten af stolen i spænding om hvorvidt det ville lykkes Krag at indføre moms.
Den anden slåbrok omhandlede Rasmus Rask, og slåbroksholderen var her
prof. Frans Gregersen. Gregersen var i overlegen form, og talte levende om
Rasks færd fra Brændekilde til Badstuestræde. Særligt blev den idehistoriske
kontekst for Rasks opdagelse og deres lidt blandede receptionshistorie belyst.
Endeligt havde den tredje slåbrok Kaj Munk som emne, ved tidligere
regensianer Svend Aage Nielsen. Nielsen medbragte blandt andet den eneste
overleverede optagelse af Kaj Munks stemme. Denne tredje slåbrok agerede
også optakt til klokkerjubilæet dagen efter, idet både foredragsemne og -holder var tidligere klokkere.
Udover således at pleje Regensens åndsliv havde vi den underskønne
opgave at sige velkommen til et nyt indflytterhold. Blandt andet flyttede to
internationale studerende helt møbelløse ind, og vi valgte derfor at fylde deres
ellers alt for bare værelser op med bl.a. juletræ, golfkøller, strygebræt, kiwi-likør, og fire eksemplarer af bogen “The Hong Merchants of Canton: Chinese
Merchants in Sino-Western Trade, 1684-1798”.
Desuden afholdte vi første udgave af den sikkert snart traditionsrige
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begivenhed klokkertapas, hvor alumner og efterårets indflyttere blev budt til
tapas, så de kunne se hinanden an under fredelige omstændigheder. Der var
rigtig mange olivener. Fægtestue-fest overtog hvor klokkertapas slap, og indflytterne blev introduceret for besværligheden ved at forlade en Regensfest, på
trods af presserende arbejdsforpligtelser i lørdagens tidlige morgentimer.
Samlet set bød klokkergerningen på både sejre og nederlag. Helt konkret
et bittert og knebent nederlag til provsten i pool (og det efter at vi lagde ud
med en føring på 3-1!), og en overlegen sejr i Borchens portvinsleg, hvor vi fik
tømt bordets portvinsflaske før de forvirrede Borchianere overhovedet nåede
at annoncere, at det første bord der tømte flasken vandt endnu en flaske.
—
Disse og andre omstændigheder lå vi altså i vores shelter og diskuterede, mens
himlen faldt ned om hovederne på os.
Men det, vi særligt hæftede os ved, da stormen lettede og vi cyklede omtumlede hjem, var, at selv efter et helt semesters samarbejde, hvor klokkersag
efter klokkersag havde tjent som undskyldning for at spise frokost sammen og
høre videre om hinandens virke og velvære, var det sjoveste vi kunne bruge en
eftermiddag på at dovne den, sammen, i et shelter på Amager Fælled.
Vi skylder måske at bemærke, at shelterturen blev afblæst og i stedet sluttede med telthygge på et af de mindst lige så vindblæste værelser på Admiralitetet, der tilfældigvis stod tomt, hvis man ser bort fra teltet, trangia-sættet og
de mange potteplanter.
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PORTNERENS VISE
Melodi: Jens Vejmand, tekst:
Simon Langkjær

Hvem sidder der i porten
og hænger med sit næb
og gisper efter vejret på
grund af slid og slæb
Det er såmænd vor portner,
der kæmper for vor sag
han aser og han maser, så
vi kan slappe af

Og finder du en seddel,
der hænger på din dør hvor
straf og lov står skrevet bevis på din malør
Det er såmænd vor portner,
Gåræ hverdagsbetjent
Han piner syndersjæle, som
de det har fortjent

Og ænser du en skygge,
der smyr sig ganske tyst
ved daggry efter gilde,
hvor næsten det er lyst
Det er såmænd vor portner.
Hans arbejdsdag er lang!
Han går og nynner søvnigt
til mågers morgensang

Men står du i en knibe og
aner ingen råd og er dit ansigt
opløst af tåre og af gråd
Da kommer straks vor portner.
Han hjælper altid til og har
et smil på læben, fordi han
gerne vil

Og hører du en klirren
fra Gårdens åbne plads
der stammer fra en fejen
af tusind sprængte glas
Det er såmænd vor portner,
den kære, rare mand der
samler festens rester op i
sin rustne spand

Modsat, foto: Dominique 'Nicci' Alex
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Så lad os alle sjunge for
Gårdens håndværks-fe
Han er jo ej Jens Vejmand og gud ske lov for det!
Hurra for vores portner!
Hvor ku' vi uden ham?
Han holder styr på skidtet
i denne andedam
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Regensianersamfundets første efterårskoncert
Af Jens Erik Raasted (1979-1983), Skrap, Regensianersamfundets
Musikdirektør

Søndag den 4. oktober afholdt Regensianersamfundet sin første efterårskoncert. Koncerten var arrangeret af den nyudnævnte musikdirektør i
Regensianersamfundet, Jens Erik Raasted. Koncerten afholdes i Regensens
Store Sal, og i hvert eneste indslag i koncerten skal der være mindst én afdød
regensianer, som er blevet til noget ved musikken.
Denne første efterårskoncert trak en næsten fuld sal, hvoraf en del var
afdøde regensianere og en del var nysgerrige københavnere, som benyttede
lejligheden til at se den navnkundige gård indefra. Aftenens program bød på
et meget varieret musikalsk program, med vidt forskellig besætning og af en
høj musikalsk kvalitet.
Schola Cantorums Kvindekor, under ledelse af den afdøde regensianer
Sigrid Damsager, indledte koncerten med fire satser for lige stemmer, hvoraf
navnlig Frode Fjellheims arrangement af Eatnem Vulie gjorde indtryk. Ud
over denne sang koret to danske folkeviser, ” En yndig og frydefuld sommer38 ÅRETS GANG OG FASTE INDLÆG

tid” og ”Jeg plukker fløjlsgræs” samt et moderne Magnificat af Merete Kuhlmann.
Efter kvindekoret fra Schola Cantorum indtog tidligere musikdirektør på
Regensen Mikkel Abrahamsen klaverbænken, og leverede en flot og virtuos
præstation i Franz Liszts ” Mephistovals nr. 2”. Liszts musik regnes for noget
af det mest krævende i klaverlitteraturen, og Mikkel klarede det med bravour.
Publikum kvitterede med en enorm applaus.
Første afdeling sluttede af med Studenter-Sangforeningen, under ledelse
af Jørgen Fuglebæk. Studenter-Sangforeningen har en tæt tilknytning til
Regensen, idet koret blev stiftet af Regensianere i 1839. Koret gav en imponerende koncert med både alvorlige sange og drikkeviser, og mellem numrende
var der anekdoter fra korets lange historie. En meget underholdende og flot
præstation, og en fryd for øjet at se så mange mænd i kjole og hvidt og med
ordener på reverset.
Efter pausen, hvor publikum nød en fadøl som var til overs fra gårsdagens
kandidatgilde i Store Sal, fortalte Stuart James Ward, regensens provst, om
livet på Regensen i dag.
Næste programpunkt var Trio Laudetur med musikdirektøren på fløjte,
Mimi Birkelund på flygel og Søren Ernst Blanke på fagot. Mimi Birkelund er
uddannet koncertpianist. Hun er knyttet til Regensen gennem giftermål, idet
hun er gift med Niels Willumsen, mangeårigt medlem af Regensianersamfundet. Søren Blanke er solofagottist i Lyngby Tårbæk Harmoniorkester. Trioen
spillede musik af Astor Piazzolla, ”Efterår” fra hans ”Estaciones Porteñas” og
”Oblivion” fra filmen ”Enrico V”.
Kvartetten ”Bo og de triste sommerpiger” sang Niels La Cours stemningsfulde udsættelse af ” Dybt Hælder Året I Sin Gang”, og derefter sang de to
smukke versioner af hhv. Ulrik Neumanns ”Kärleksvals” og Leon Russells
"This Masquerade". Til slut spillede Trio Laudetur endnu en lille afdeling,
denne gang tre stykker fra Jaqcues Iberts samling ”Histoires”, arrangeret af
Jens Erik Raasted for fløjte, klaver og fagot. Dermed var koncerten til ende, og
publikum kunne forlade Regensen, og gå ud i Københavnernatten med
musikken klingende for sit indre øre.
Vi glæder os til at byde velkommen til næste års efterårskoncert den første
søndag i oktober 2016!

Foto: Niels Willumsen
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Levende mod Døde 2015
Af Troels C. Petersen, (1997-2001), PIP, Regensianersamfundets
Sportsdirektør (og Formand)
Resumé: 2015 - 2-2, 2-1 ved halvleg. Straffe (10 spark): 5-2 efter 5 spark
(levende 2 for pigemål). 6: 5-2, 7: 6-3, 8: 7-X vundet...

Døde spillede med et dynamisk All Stars hold, som dog kun talte 10 mand.
Levende havde 13-14 at trække på og stillede, meget sportsligt, også med to
kvinder. Vi blev enige om at spille 2x35 minutter og ved uafgjort at gå direkte
til straffespark af hensyn til mængden af lys. Vi spillede 10 mod 10, og sidst
men ikke mindst med ``skolegårdsreglen'' at kvindemål talte dobbelt!
Kampen startede med at døde havde et svagt overtag, og det kom til et
par chancer, men der skulle gå over 20 minutter, før det blev farligt. Troels P
erobrede bolden i venstre side og fik efter et par træk sendt den ind over. Der
stod Jens Christian, som smukt sendte den i kassen. Kort efter landede et ikke
Levende mod døde 2015.
Foto: Anja Byriel Kronborg
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så farligt skud efter at være blevet stoppet af en forsvarer lige foran selvsamme
Jens Christian, som resolut og uden chance for den ellers gode målmand Rasmus blev sparket ind. Det så ud som om, at døde havde fået hul på bylden, men
levende formåede at standse fremløbet, og i halvlegens sidste minutter blev et
hårdt skud fra levende til en let hoppende bold ud igen, som blev fulgt op og til
dørs med mål. 2-1 ved halvlegen.
Anden halvleg startede døde stærkt ud - måske for stærkt! Thomas Grane
kom på mål, og Angantyr kom ud på banen. Men hårdt arbejde til trods, så
formåede døde trods mange chancer ikke at få scoret. Især skud fra Jeppe
sneg sig over overlæggeren, og Thomas Olanders mange løb i dybden og
indlæg derfra gav heller ikke resultat. Især de levendes Morten dirigerede det
levende forsvar bravt. Og pludselig kom der ud af levendes angreb et hårdt
hug på mål, som smuttede mellem Thomas Granes hænder, og stillingen stod
pludselige 2-2.
Bemærkelsesværdigt var flere dueller mellem provstesønnerne Oscar (af
slægten Ward) og Thomas (af slægten Grane). Det var ungdommens hurtighed mod modenhedens erfaring, og om end ikke helt traditionelt, så underholdende fodbold. Som kampen gik på hæld, pressede døde på, men lige meget
hjalp det, og i solnedgangen sluttede ordinær tid 2-2.
Normalt skydes 5 straffespark fra hvert hold, men det har været tradition,
at vi gør alt andet end dette, og denne gang besluttede vi at give 10 spark til
hvert hold, således at alle døde i princippet ville komme til at sparke. Døde
har før haft problemer i denne disciplin, men det var som om fordums nederlag højnede niveauet, og levendes ellers glimrende målmand, Rasmus, havde
ikke store chancer mod de fem første spark. Til gengæld brillerede dødes
målmand, Angantyr, og tog fire ud af de første fem spark, ikke alle sammen
helt lette. Eneste scorende fra levende var Sara, og der var generelt enighed
om, at det (stadig) talte dobbelt, så 5-2. 6. spark glippede for døde, og da
Anja gik op til pletten var der pludselig mulighed for næsten at udligne, men
Angantyr fortsatte sin gode stil. Både døde og levende scorede i 7. spark, men
ikke desto mindre begyndte resultatet at krystallisere sig, og da 8. spark gik
ind for døde, så var sejren i hus, og døde kunne triumfere i den smukke rødlige
aftenhimmel.
Efterfølgende var der fællesbad, kolde Ale nr. 16, varme pizzaer og funky
musik i fægtestuen, helt som det bør og hører sig. Stor tak til sportsdirektricen
Anja Kronborg for et glimrende arrangement.
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Kommunitetets gods
Af Laurine Albris (2008-2013), PIP
Kommunitetet blev som bekendt oprettet i 1569 af Frederik II, i første omgang til bespisning af 100 studenter. Det økonomiske grundlag var korntiende fra 92 sogne, og derudover blev 153 bøndergårde overdraget til Kommunitetet.
Indtil midten af 1800-tallet var jordegodset både universitetets og
Kommunitetets økonomiske grundlag. Hovedparten af kommunitetsgodset
lå spredt i flere sjællandske herreder: Løve, Hammer, Ars, Merløse, Slagelse,
Tuse, Vester Flakkebjerg og Voldborg, hvoraf de fleste lå i Tuse og Løve
herred.
Som del af mit ph.d.-projekt, der omhandler jernalderens stednavne,
gennemgår jeg ældre kortmateriale for mange af disse områder, og her støder
jeg ofte på jordlodder, der tilhører Kommunitetet. Det er en kærkommen
afveksling fra de endeløse rækker af lodder tilhørende Jens Hansen, Hans
Jensen, Jens Rasmussen, Rasmus Jensen osv. De mange kommunitetsjorder
giver syn for sagn om det omfang, indtægterne engang havde. Kommunitetet
fik endda ofte overskud, der blev brugt andre steder i universitetets økonomi.
Det virker uforståeligt med tanke på de økonomiske udfordringer, Regensen
har i dag.
Fæstebønderne under Kommunitetet havde, til sammenligning med
bønder under ordinære godser, gode forhold og der skal have været et særligt
sammenhold mellem kommunitetsgårdenes bønder.
Se også Britt Ege Bak: Landboreformerne på Københavns Universitets
fæstegods. Landbohistorisk Tidsskrift 2010:2

Kommunitetets lod i det sydøstlige hjørne
af Høng ejerlav, Finderup sogn i Løve
Herred på udskiftningskortet fra ca. 1800.
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Foto: Dominique 'Nicci' Alex

PROVSTENS VISE
Melodi: Jeg er havren
Tekst: Simon Langkjær

Jæj er provsten,
jæj har kæde på
Med den går jæj rundt
på må og få for at vise
frem min prydekrans
- tegnet på min
statusdominans!
Jæj er nemli' herre på en
Gård fyldt med hundred
dovne, dumme får
Her jæj lever mageligt og
godt ligesom en konge
på sit slot!
Provstetjansen er dog
ingen leg fårene, de
téer og skaber sig
Deres brægen gør
mæj noed så træt
Jæj skal lære dem at
makke ret!
Så jæj råber skælds- og
ukvemsord mens jæj slår
med næven i et bord
Går omkring og vifter
med en stokprædiker
sådan til min børneflok:

Op og læse helt fra
syv til ti gør hver god
alumne, der har pli
Slut med al den larm
og druk og røg
Jæj vil have ro og ikke støj!
Ak, men ak, hvad end
jeg så end sir tænker
unge sind jo kun på lir
De vil helre spilde deres
tid kender ej til kampånd
eller flid
De vil helre sove dagen lang
drikke øl og synge fællessang
De vil helre solde sig ihjel
- tænker ikke på mit ve og vel
Det vil får nok aldrig
ku’ forstå: toppen må
man slide for at nå!
De nok aldrig kommer til
at få job som jæj, hvor
man har kæde på

Foto: Dominique 'Nicci' Alex
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BONA NON MOVERE
- en viceprovstberetning
Af Eva Bjerrum-Bohr (2010-2015), Skrap
For et par år fik Stuart overdraget en sølvkæde. Det viste sig at være
VP-kæden, der midlertidigt havde været flyttet ud fra Regensen og efterhånden også var gledet ud af Regensens kollektive bevidsthed. Ikke længe efter
besluttede Stuart sig for en VP-revival, at genoprette videprovstembedet og
hvert år tildele det en af de ældre regensianere på gården. Embedet indbefatter bl.a. at man overtager én af Stuarts seks festtaler, men især, at man skal
hjælpe til at få de nyindflyttede regensianere til at finde sig godt til rette inden
for de røde mure. Af samme grund tildeler Regensianersamfundet en bevilling, der skal bruges på indflytterne, men helt som VP ønsker.
Siden sidste efterår har jeg været VP. Da klokkerne afholder klokkerte,
og Provsten afholder provstete, synes jeg at oplagt at bruge bevillingen på at
arrangere en viceprovstete for indflytterne. Det er samtidig en kendt sag, at
mange regensianere oplever en sær forkærlighed for portvin i den tid, de bebor
Regensen. For at indføre indflytterne godt og grundigt i denne tradition var
provsteteen derfor arrangeret som en
portvinssmagning. Arrangementet
fandt sted en helt almindelig tirsdag i
april i provsteboligen, da Lil og Stuart
var gået med til at åbne dørene til 5.
gang mod at de selv måtte deltage.
Den vinglade regensianer Jesper
Tage Wiingaard var blevet overtalt
til at være vinvært, og han havde
samtidig sørget for, at vi var udstyret med roséportvin og portvin med
avancerede navne som Burmester 1998 Vintage Port, San Leonarde Tawny
og Krohn Colheita - og så selvfølgelig Nettos lidt mindre gode som selve fikspunktet i vores lille portvinssystem. Det hele blev serveret i temmelig store
rødvinsglas. Og som timerne gik, og de mange typer portvin blev drukket og
en hyggelig stemning bredte sig, virkede det som om, at en genuin portvinsglæde blev vakt hos indflytterne - der dog måske viste sig at have svært ved at
dukke op til undervisning dagen efter.

"På VP-kæden står
der ‘BONA NON
MOVERE’, der lettere omskrevet kan
oversættes til
noget i retning af
‘flyt ikke gode ting’"

Viceprovstete i Provsteboligen.
Foto: Eva-Bjerrum Bohr
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Oprindeligt var VP et bindeled mellem regensianerne og Provsten. Mens
Provsten i virkeligheden havde en mere tilbagetrukket rolle, var det langt hen
ad vejen VP, der kendte og havde kontakt til regensianerne og det daglige liv
på Regensen - og som regensianere bl.a. kunne kontakte angående ‘personlige
problemer’. Men hvad gør man, når provst, klokkere og andre embedsmænd
på Regensen for længst har udfyldt de fleste af de behov, når man ikke har en
klart defineret embedsmandsfunktion, og når man ikke længere råder over
værelser, der kan grisses af trængende studerende? Men omvendt så indfanger
det måske også præcis den kvalitet, at VP har ret frie tøjler i forhold til, hvad
titlen skal indebære.
På VP-kæden står der ‘BONA NON MOVERE’, der lettere omskrevet kan
oversættes til noget i retning af ‘flyt ikke gode ting’. Viceprovstetitlen flyttede
tilbage på Regensen for et par år siden, og er stadig ved at udvikle sig. Og jeg
synes i hvert fald, at det har været et privilegium at bære VP-kæden fra tid til
anden igennem det seneste år, og som en tudsegammel regensianer lære et helt
kuld grønne indflyttere at kende lidt bedre end ellers.
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EN HYLDEST TIL LINDEN
Lindefrokost 2015

Melodi: Velkommen i den grønne lund,
Tekst: Simon Langkjær

Vær hilset, vores unge Lind,
du som i gården hviler
Vi hylder dig med lyse sind
i tiden, hvor du smiler
Vi glædes over forårsvejr,
og alt hvad dertil hører
Velkommen alle hver især
- ja, også selv de skøre!

Ved lindetræets hjerteskud
skal varsles vårens komme
Den bringer os det glade bud:
At vintren nu er omme!
Det fejrer vi med gildet her
i skyggen af vor frue
Når både snaps og øl er nær,
behøves ingen drue!

Vi kommet er nu til
det sted, hvor
ungdomsånd har hjemme
Hvor gejsten stadig holder
ved og aldrig lar sig tæmme
Her trækkes kraft fra
tidens træ og danses
om dets stamme
Som giver sjæl og legeme læ
- beskærmer livets flamme

Vor jomfru, du er yndefuld,
en underskøn sylfide
Står plantet i vor hjertemuld
med rødderne solide
Vi synger for dig, høje drot
Tillykke, kære moder!
Vi råber "skål", og det er flot!
Det blir vist ved unoder
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Om den regensielle sangtradition – og nogle bidrag hertil
Af Simon Langkjær, (2013-), Gamle
Linden skal hyldes, fordi den er symbolet på Regensens evigt sprudlende og
forårskåde ungdomsånd. Hun er den blide, uskyldsrene frøken i midten af vor
gård. Hun er vor alma mater og Gåræ beskytter. Hun giver sjæl og legeme læ.
Hun er – for nu at citere Arkimedes – det faste punkt, hvorom hele det regensielle univers bevæger sig!
Ligeså skal portneren hyldes. På samme måde som frk. Lind er han en
skytsengel, der våger over gårdens beboere. Dog i en langt mere bogstavelig
forstand end frøkenen. Han slider nemlig hårdt i det til daglig for de velforvarede og forkælede studenter, sådan at de aldrig behøver at bekymre sig om
sådanne praktiske bagateller så som vedligeholdelse af bygninger og lokaler,
istandsættelse af ødelagte håndvaske og indkøb af toiletpapir! Derfor er han
også regensianernes allerbedste kammerat – han er en af vore egne.
Det samme kunne man for så vidt egentlig også sige om provsten. For ligesom portneren gør provsten et kæmpemæssigt arbejde for Regensen og dens
alumner. Han holder styr på finanserne og varetager de regensielle interesser,
både indadtil og udadtil. Han har et tæt samarbejde med gårdens embedsmænd og åbner sit hjem for dem. Han interesserer sig for regensianernes daglige liv og giver altid et par opmuntrende ord med på vejen, når der er lejlighed
herfor. Og dog skal han ikke hyldes.
For siden provsten i kraft af sit ophøjede position er nødt til at være den
moralske autoritet, der med løftet pegefinger til tider må minde regensianerne om ret, pligt og god skik, får han ikke den fornøjelse af at blive hyldet. Her
er det den velkendte regensielle afsky for autoriteter og ungdommens oprørske sind, der taler: Han skal ikke hyldes. Nej, han skal kanøfles!
Det er disse tre stemningsbilleder, jeg har forsøgt at indfange i sangene
”En hyldest til Linden”, ”Portnerens vise” og ”Provstens vise”, som jeg skrev
i forårssemesteret 2015, og som henholdsvis blev opført til Lindefrokosten og
Lindeballet. Viserne er bragt i dette blad.
Studentersangen har en lang og stolt tradition på Regensen. Vi kender den
i form af sjoflingen og fællessangen. I den seneste tid har fællessangen dog været en kende underprioriteret, og derfor mente jeg, det var på tide at dyrke den
igen. Ved at have forfattet disse sange har jeg forsøgt at holde ilden i live. Både
fordi enhver tradition kræver fornyelse, men også fordi det giver én en enorm
(selv)tilfredsstillelse at høre 100 mennesker synge ens sang.
God læselyst!
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Simon Langkjær, ophavsmand til tre nye
Regensviser og en fortælling om dem.
Foto: Julie Wouwenaar Tovgaard
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Interview med Martin Erichsen
Af Anna Lidell (2011-), Uglen
Vi kender ham alle, alle der har boet på Regensen igennem de sidste tyve år.
Men mon ikke han kender os endnu bedre - bedre end vi måske lige er klar
over? Martin har haft sin gang på Regensen i tyve år, og han har tilladt os at
dele nogle af hans minder, viden og erfaring om Regensen.
Hvilken Regens mødte du i dine første dage?
Mit første indtryk af Regensen, da jeg kom hertil i 90'erne, var at det mindede
mig om en Dirch Passer-film fra 60'erne. Der var sådan en utrolig afslappet
stemning, hvor folk bare sad på køkkenerne det meste af dagen og eksperimenterede med bageopskrifter, strikkede, hæklede og stod op ved tolv-tiden.
Måske læste de lidt om natten.
Var du fascineret eller forarget over regensianernes livsstil?
Jeg var klart fascineret. Dengang var jeg 24 år, og altså en smule yngre end
den gennemsnitlige regensianer. Ja, det skyldtes jo bl.a., at man dengang var
28/30 år, da man flyttede ind. De fleste havde rejst en masse eller var i gang
med deres 2. sågar 3. studie.
Hvad gjorde indtryk ved dit første Lindebal?
Jeg var mildest talt overrasket. Jeg troede, at når man klædte sig ud i kjole og
hvidt, så ville man også opføre man sig pænt. Men det var bestemt ikke tilfældet - hvis nogen sagde noget, der ikke faldt i god jord, så fløj tomaterne igennem rummet med råben og skrigen. For ikke at tale om alle sangene.
Hvis Regensen var hensat til 60'erne da du flyttede in i 90'erne,
hvordan oplever du så Regensen i dag?
Nu er her godt nok mere stille! Folk er mere fokuserede og jeg kan godt mærke, at det ikke er så sjovt at være studerende, som det var engang. Jeg er jo godt
klar over, at det ikke kunne blive ved, som det var dengang. Bagsiden af medaljen dengang var til gengæld, at ikke alle klarede den. Det var lidt forfærdeligt, men man så altså folk der faldt helt til bunds - og hvis man hørte om dem

Modsat: Martin Erichsen
i arbejdstøjet.
Foto: Anna Lidell
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fem år senere, søbede de stadig rundt uden færdiggjort uddannelse og med et
højt alkoholindtag. Så måske er det bedre i dag, hvor der er en tidsramme på.
Dengang havde de fleste brugt deres SU op, før de kom på Regensen, men man
kunne jo bruge tyve år på en uddannelse, om man ville.
Mange er vist ikke rigtig klar over, hvor meget studielivet har forandret sig
de sidste tyve år. Så det er jeg vidne til, på godt og ondt. Men jeg kan godt se, at
det er bedre for de mere svage studerende, fordi de simpelthen bliver tvunget
igennem. De fleste kunne godt administrere det.
Der går rygter om, at du nogle gange går til fods hele vejen til
Regensen, er det sandt?
Ja, en overgang havde jeg et flip om at gå hele vejen. Det er 8 kilometer og faktisk meget sjovt at gå ind og se byen vågne op. Hjemmefra er byen ikke vågnet
op, men så vågner den langsomt.
Hvad har den værste oplevelse på Regensen været?
Det var nok branden i 2002. Det skete meget tidligt om morgenen, hvor jeg
var hjemme og hørte nyheden i morgenradioen. Der var ingen, der kom til
skade, men hele loftet over første og anden gang var udbrændt. Der var lige
lagt nyt tag på, det var kun tre uger gammelt, så var det om igen. Det er lidt
uhyggeligt, at en sæk tøj kan ansætte sådan en brand! Ja, det vil sige, at man
aldrig fik fastslået brandårsagen, så den var nok påsat. Derfor gik der også en
masse rygter om en pyroman i området - enten interne eller eksternt.
Hvad er det bedste ved en dag?
Det er jo altid dejligt at få styr på ting. Dengang, jeg startede, var stedet godt
nok mere bombet, end det er i dag. Der var virkelig mange vandskader rundt
omkring. Næsten alle værelseslofter hang i klaser, fordi man havde malet
plastikmaling ovenpå kalken. Det er der nok mange fra 90'erne, der kan huske. Det så virkelig hærget ud! Vinduerne ud til gaden blev også ofte smadret,
faktisk op til en gang om ugen, fordi folk synes, det var sjovt at smide sten op
på ruden. Ja, det er som om, samfundet generelt er blevet mere disciplineret.
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Fortegnelse over klokkere
Nedenfor bringes - lidt post festum - en fortegnelse over samtlige klokkere
startende fra den tidligst tilstedeværende til 150 års jubilæet. Hermed skal
ikke forstås, at samtlige klokkere fra og med Mogens Lerhard deltog i jubilæet, blot at fortegnelsen startes herfra. Mere end et klokkerat pr. semester skal
formentlig tolkes som forekomst af klokkerstorm, som tilsyneladende vare
mere hyppig før 1968 end efter. Ønskes en komplet fortegnelse over klokkere,
henvises til bladet ”Regensen”, VII. ser, nr. 2, jun. 1966 (fra klokkerembedets
100 års jubilæum). Korrigeringer modtages med tak!

Regensens klokkere
1957 – 2015:
191. Mogens Lerhard E1957
192. Knut Wallevik E1957
193. Arne Helman F1958
194. Niels Ingwersen F1958
195. Erik Rüdinger E1958
196. Hans Frimodt-Møller E1958
197. Per Larsen Jensen F1959
198. Arne Helman F1959
199. Erik Skadhauge E1959
200. Erik Ross Pedersen E1959
201. Ole Bjørn Greve F1960
202. Kurt Heine Klausen F1960
203. Knud G. Rendtorff F1960
204. Paul Schack E1960
205. Poul Hedegård Holm F1961
206. Klaus Bro-Jørgensen F1961
207. Jørgen Hunsdahl F1961
208. Fred Andersen E1961
209. Jørgen Dinesen F1962
210. Kurt Johansen E1962
211. Jürgen Birck E1962
212. Niels Christian Hertz E1962
213. Svend Aage Nielsen F1963
214. Per Nilsson E1963
215. Stig Møller E1963
216. Henrik Bjelke F1964
217. Ole Hyldtoft E1964

218. Olaf Søndberg F1965
219. Kaj Michelsen E1965
220. Niels Mosbæk F1966
221. Erik Skøtt Andersen E1966
222. Peter Balslev Clausen F1967
223. Niels Bruun F1967
224. Jens Berning E1967
225. Ejvind Sandal F1968
226. Christian Kock E1968
227. Henning Skovgaard F1969
228. Niels Rasmussen F1969
229. Kjeld Jørgensen E1969
230. Peter Bøggild F1970
231. Ib Moulvad E1970
232. Hasse Christiansen F1971
233. Thure Krarup E1971
234. Thorkild Grosbøll F1972
235. Birthe Louise Bugge E1972
236. Bodil Stenvang F1973
237. Steen Lassen E1973
238. Karsten Knudsen F1974
239. Lisbet Rønnow Torp E1974
240. Niels Bie F1975
241. Karen Hildorf E1975
242. Stig Lynghøj Nielsen F1976
243. Annette Graver Jensen E1976
244. Christian Cato Holm F1977
245. Ingelise Pedersen E1977
246. Lars Tyge Nielsen F1978
247. Niels Kristian Steensberg E1978
248. Niels Willumsen F1979
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249. Else Riisager E1979
250. Hans Dam F1980
251. Gamle som klokker E1980
252. Steffen Ravn Jørgensen F1981
253. Allan F. Hog E1981
254. Kristian Boie Rasmussen F1982
255. Sidse Selsing E1982
256. Bent Sigurskjold F1983
257. Peter Zeeberg E1983
258. Peter Warming F1984
259. Morten Samuelsson E1984
260. Henrik Gade Jensen F1985
261. Jens Andersen E1985
262. Jette Glargaard og
Kirsten Gregens F1986
263. Jan Hansen E1986
264. Rie Honoré F1987
265. Kathrine Lilleør E1987
266. Peter Stein Larsen og
Henrik Nedergaard Thomsen F1988
267. Boye Lagerbon Jensen E1988
268. Morten Lindholmer og
Lars Findsen F1989
269. Rolf Hernø og
Agnete Gersing E1989
270. Anne Maria Burr og
Jarl Frijs-Madsen F1990
271. Dorthe Dingel og
Henrik Bach E1990
272. Ida Hageman F1991
273. Nikolai C. Brun og
Jonas Eiring E1991
274. Jens Peter Sørensen F1992
275. Laura Rørdam Thomsen E1992
276. Bo Elley og
Anja Bisgaard Svendsen F1993
277. Camilla Sløk og
Tine Astrup Larsen E1993
278. Esben Krohn og
Jacob Danneskiold Samsøe F1994
279. Mikkel Hagen Hess E1994
280. Niels Leifer F1995
281. Martin Hutchings og
Frederik Wiedemann E1995
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282. Claus Dahl F1996
283. Anna Sandberg E1996
284. Kasper Jørgensen F1997
285. Iben Thranholm og
Bjørn Østman E1997
286. Thomas Grane F1998
287. Peter Barkentin E1998
288. Kathinka Barfod og
Helene Bie Lilleør F1999
289. Ulrik Schmidt og Johan Otte E1999
290. Jonas Parello-Plesner og
Christine Lund F2000
291. Maria Gadegaard og
Lasse Handberg E2000
292. Mikkel Lotz Felter og
Pelle O. Larsen F2001
293. Karoline Normann og
Rasmus Gutknecht E2001
294. Rune Asmussen og
Thomas Olander F2002
295. Birgitte Louise Bech Melchiors og
Anne Louise Grinsted E2002
296. Jacob Dalgård Clausen og
Jens Hjortkær F2003
297. Anders Rune Rasmussen E2003
298. Søren Poul Nielsen og
Astrid Kjeldgaard Pedersen F2004
299. Troels Peter Roland og
Lasse Sørensen E2004
300. Karl Malling Grannov og
Niels Bundgaard F2005
301. Mads Farsøe og
Esbern Gauer Vernersen E2005
302. Mads Dambæk og
Mads Lykke Andersen F2006
303. Katrine Bløcher og
Kristoffer Holm Pedersen E2006
304. Anders Ehlers og
Christoffer Bugge Harder F2007
305. Niels Valdemar Vinding og
Charlotte Knagh Vestergaard E2007
306. Mads Møller Langtved og
Jens Christian Jørgensen F2008
307. Amanda Sølvhøj og

Kristine Lykke Nielsen E2008
308. Thomas Randsøe og
Henrik Rønnov Due F2009
309. Kristine Waagstein og
Johan Burisch E2009
310. Rune Rattenborg og
Jon Ploug Jørgensen F2010
311. Stine Lassen og
Rikke Garfield Lagersted-Olsen E2010
312. Line Vistisen og
Benedikte Granvig F2011
313. Rasmus Bech Olsen og
Sofie Laurine Albris E2011
314. Bo Chen og

Mikkel Abrahamsen F2012
315. Andreas Helles Pedersen og
Peter Maul E2012
316. Mathias Esmann og
Anna Lidell F2013
317. Bartal Nolsøe Poulsen og
Peter Andersen E2013
318. Bergliot Borg Christensen og
Thea Degett F2014
319. Lea Katrine Nielsen og
Sandra Marie Simonsen E2014
320. Rasmus Jaksland og
Sophus Helle F2015
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Bestyrelsen og hvidvask
Af Troels Petersen (1997-2001), PIP, Formand
Vores glimrende kasserer, Jesper Nørgaard, fik en “opringning” fra Nets, som
gerne ville vide noget mere om vores forening, fordi vi var under principiel
mistanke om hvidvaskning! Det kunne lyde som en fejl, men det var det ikke.
Vores beskedne budget var under mistanke for at være skalkeskjul for sort
omgang med hvidvaskning af penge.
Kravet fra Nets var, at den samlede bestyrelse skulle fremvise legitimation
i form af både sygesikringskort og pas/kørekort, og sende det sammen med en
formular (heldigvis elektronisk), hvor vi redegjorde for vores økonomiske aktiviteter. Vedlagt er dokumentationen i form af billede af den samlede bestyrelse, som fremviser legitimation, med Stines diplomatpas som det ypperste
stykke.

Den samlede bestyrelse med legitimation.
Foto: ukendt levende regensianer
Modsat: Gruppefoto til 150 års
klokkerjubilæet.
Foto: Dominique ’Nicci’ Alex
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Regensianersamfundet er en forening for nuværende og tidligere
regensianere. Såkaldt levende og døde regensianere.
Mens man bor på Regensen, og i de tre første år efter, at man er
flyttet fra Regensen, kan du være gratis medlem af Regensianersamfundet.
Husk at sende din nye adresse til samfundets formand:
formand@regensianersamfundet.dk når du flytter.
MANGE SPÆNDENDE AKTIVITETER!
Som medlem af regensianersamfundet bliver du grundigt forkælet: Der er
et spændende blad (du sidder med det i hånden). Du bliver inviteret med
til den årlige generalforsamling med tilhørende fest på Regensen. Her får
man endnu et blad (produceret af de nulevende regensianere), en håndfuld
udsøgte numre fra Regensrevyen, provste- og klokkertaler og sang og dans
til den lyse morgen.
Endelig er der en række årlige arrangementer, Sommerudflugten,
fodboldkampen Levende mod Døde og Efterårskoncerten, som hvert år
bibringer regensianersamfundets medlemmer store oplevelser. Dertil
kommer andre løbende arrangementer og begivenheder, der giver medlemmer oplevelser og et regensielt samværd.
Prisen er ikke værd at tale om, 250 kr. om året (0 kr indtil tre år efter
udflytning fra Regensen). Du kan melde dig ind på regensianersamfundet.dk
hvis du endnu ikke er medlem!

BESTYRELSEN:
Troels C. Petersen (Formand)
Jesper Nørregaard (Kasserer)
Jeppe Eimose Waagstein (Redaktør)
Marie Josefine Albris
Anders Ehlers Andersen
Stine Lassen
Thomas Grane

