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EENIGHEDENS 

MDCCLMMM. 

står der på en hvid marmorplade anbragt på indersiden af Co1l.s 
havemur på sydsiden mod Skindergade. Ingen originale kilder ra- 
ber noget om den, men årstallet, 1789, har givet anledning til 
mange gisninger. Vi bliver let enige om, at Coll. også i revolu- 
tionsåret har markeret sin verdenshistoriske betydning. Kollegie- 
historikeren Nicolaj Krarup (festskrift 1941 p. 55) bemzrker mere 
nagternt, at alumnerne kan have slzbt skilte af den art hjem fra en 
bevæget nat. Enighed er et smukt, men kun sporadisk forekom- 
mende fænomen. I 100-året 1889 sandersledes dagliglivet af pro- 
visorietidens kampe (ibid. p. 117), men stormen lajede nogenlun- 
de af, og en alumneerindring (ibid. p. 126) fortzller, at periodens 
mest markante fest var 100-års jubilzet for Eenighedens Minde den 
29. juni 1889. Vi har nu oplevet 200-året, 1989, som også vil blive 
et af verdenshistoriens mærkeår. Lad vort 300-års jubilzum i 1991 
blive en efterklang af EENIGHEDENS MINDE. 
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Forord 

Dette jubilæumsskrift er det nu 86 år gamle Elersianersamfunds 
bidrag til at fejre Elers' Kollegiums 300-årsdag. Ved at beskrive 
- med tekst og billeder - hvad der er sket på kollegiet i de for- 
Iabne 50 år fortsætter Elersianersamfundet de to forrige jubi- 
læumsskrifter (1891 og 1941), som dækkede de farste 250 år. 
Læsningen viser, at kollegiet i den sidste periode har vmet ud- 
sat for starre ydre aendringer end nogensinde tidligere: Ombyg- 
ning - piger på c011 - kollegiesamvirke - betaling har skabt helt 
nye rammer for det daglige kollegieliv. Skallen er ændret, men 
kærnen er stadig sund og velsmagende. Tilpasningsprocessen er 
forlabet med fuld respekt for det gamle valgsprog, som alle 
alumner husker: 'Nucleos non putamina!', og dens lykkelige re- 
sultat understreger berettigelsen af dette lille (1 7 studenter og 3 
kandidater) og alsidige (7-8 studieretninger) kollegium i en tid, 
hvor hele landet skal lære at tilpasse sig nye vilkår. 

Her  skal kun siges tak til de mange, som direkte og indirekte 
har bidraget: De to bradre Thygesen (alumner fra 1920'eriie) 
som uopfordret gav startgrundlaget. Lundbeckfonden og Bra- 
drene Hartmanns fond, som sikrede akonomien til trykning og 
udgivelse. De mange alumner, som fandt tid til at skrive og 
sende billeder. Redaktionskomitéen og de nuvzrende alumner 
skal også nævnes. Det har været et spzndende stafetlab, hvor 
der heldigvis altid stod nogen klar, når andre efter deres indsats 
trængte til at indhente andet forsamt arbejde. Overskuddet ved 
salget går til Elersianersamfundet, og vil dermed ubeskåret 
komme kollegiet til gode. 

For Elersianersamfundets bestyrelse 
Ole Engberg 
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Kollegier og kollegieliv 
indd 1941 

Inden for årene 1988-91 har de tre gamle kollegier ved &ben- 
havns Universitet, Valkendorfs, Borchs og Elers', kunnet fejre 
'runde' jubilzer ved udsendelse af jubilæumsskrifter. De fortsætter 
tilsvarende publikationer fra jubilæer i 1888/193 9 og 1891/1941. 
De tre institutioners administrative og akonomiske historie er 
derfor så velbelyst, at der udover enkelte detaljer næppe er meget 
nyt at hente. Det samme gælder for Regensen og Kommunitetet, 
der nu sammen med de tre gamle kollegier indgår i Kollegiesam- 
virket. 

Der findes ogsi stof nok til levende skildringer af dagliglivet på 
kollegierne inden for de sidste 200 år. Den Hostrupyske student og 
Poul Mallers 'krallede Frits' i 'En dansk Students Eventyr' repræ- 
senterer over for eftertiden studenterlivet i de gode gamle dage; 
den romantiske guldalder, hvor dog næppe alt var guld. 

Til gengæld ved vi meget lidt om studenternes være- og tænke- 
made fomd for den begyndende romantiks frembmd, der tids- 
mæssigt falder sammen med ep række reformer, som resulterede i 
den nye universitetsfundats 1788. Måske projicerer man bagud og 
forestiller sig et kammeratligt samvær på kollegierne, som det 
kendes fra 18-1900tallet. P i  den anden side ligner Holbergs Eras- 
mus Montanus og Per Degn ikke den krallede Frits ret meget. 

For at finde grundlag for en blot hypotetisk forståelse af stu- 
denterlivet far 1788 må vi farst undersage, hvilke mål man oprin- 
deligt satte sig med oprettelsen af Regensen og kollegierne. 

Allerede ved de universiteter, som opstod i den senere hajmiddel- 
alder, laste man et socialt problem ved at samle studenterne i kol- 
legier. Systemet kender vi bedst fra Oxford og Cambridge. Det 
havde den yderligere fordel, at studenter og yngre universitetslæ- 
rere levede under samme tag og kunne benytte latin som eneste 
tilladte meddelelsesmiddel. Gennem mange århundreder, hvor 
bogen ikke var hver mands eje, var undervisningen væsentligst 
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mundtlig. Indterpning af fællesstof ti1 udenadslære suppleredes 
med stadige disputationer på latin. For studenten må det have væ- 
ret af samme betydning, som exercits var for soldaten, og som uaf- 
brudt melse af hånd og 0je er for hnstneren og håndværkeren fra 
den farste læredag og livet igennem. For en student havde det in- 
tet formål at bo i huset hos en borger, der ikke tilharte den lærde 
stand. På den anden side var det en uvurderlig fordel at være fadt 
ind i denne og bogstaveligt talt have fået latin ind med moder- 
mælken. Kun de velhavende kunne leje sig ind hos de h~jlærde, 
medens kollegieformen var eneste alternativ for de mindre be- 
midlede. 

En +ldig fremstilling af kollegievæsnet i Ibbenhavn er leveret 
af C.E.F. Reinhardt, som naturligt lægger hovedvægten på Regen- 
sens og Kommunitetets udvikling. Navnlig skildrer han form og 
indhold af de ordnede disputationer, som under ledelse af en 
bordformand skulle afholdes efter hvert måltid. Det er vigtigt at 
understrege, at ikke teologi, men triviumsfagene grammatik, reto- 
rik og logik harte til de daglige emner. Heri skulle alle studenter 
besidde en bedmende færdighed. De lærebager, som - med mo- 
mentane fornyelser - anvendtes helt til disputationsmelsernes af- 
skaffelse 1775, skulle i alt væsentligt kunnes udenad. 

Disse krav, som var ulaseligt knyttet til universitetsuddannel- 
sen, kan for en nutidig tankegang virke besynderlige, når man vid, 
at vort efterreformatoriske universitet havde præsteuddannelse 
som hovedformål, og at en meget stor del af studenterne faktisk 
p5 den ene eller anden måde endte i gejstlige stillinger. Forklarin- 
gen kan findes i en latinsk tale holdt i 1545 af professor Jens Sin- 
ning om de filosofiske studiers betydning. Heri forekommer en 
sætning, der virker som en programerklæring: 'Den starste fare 
for universitet og samfund er ulærd theologi.' Præsten skulle vzre 
fortrolig med det for hele kristenheden fælles videnskabelige sy- 
stem, hvis farste forudsztning var sikkerhed i det latinske sprog, 
og hvis formelle struktur hvilede på Aristoteles og de syv frie 
kunster. 
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1. Fra Reformationen til 
Erasmus Montanus 

Allerede ved oprettelsen i 1539 af den farste studenterbespisning i 
Helligåndshuset for 12 studenter bestemtes det, at de skulle eksa- 
mineres far optagelsen. Det var en selvfalge, at kun studenter, der 
var i stand til af falge disputeremelserne, fik adgang også til det i 
1569 oprettede Kommunitet for 100 studenter. I 16 18 indrettedes 
Regensen som studenterbolig for kommunitetsalumnerne, der så- 
ledes kom til at leve under kontrol hele dagnet rundt, idet også 
disputeremelserne ved de daglige måltider på 'klosteret' indgik i 
uddannelsen. I 1588 var Valkendorfs Kollegium for 16 studenter 
oprettet i St. Peders Stræde, hvor allerede far reformationen et 
'novum collegium Hafniense' havde haft plads i det tidligere kar- 
meliterkloster. Ved Regensens oprettelse siges det udtrykkeligt, at 
kommunitetsalumnerne skulle bo på Regensen eller Valkendorfs 
Kollegium 'medmindre de havde husly hos universitetslærere, for- 
nemme slægtninge eller var optagne som huslærere hos ansete 
borgere'. 

Foruden de 100 Regensianere og de 16 studenter på Valken- 
dorfs Kollegium har der altså været en tredie gruppe, som boede 
hos private. De, der boede hos en lærd mand, har været særligt 
gunstigt stillet, men om deres antal er det svzrt at skanne. De 51- 
der nok lidt for meget i eftertidens bevidsthed, da mange af dem 
just harte til eliten, nåede til tops og vandt navnkundighed. Det er 
altså næppe muligt at finde blot nogenlunde najagtige tal på, hvor 
mange der til enhver tid har studeret i abenhavn.  Ud fra univer- 
sitetsmatriklen er der foretaget statistiske stikprmer inden for de 
enkelte års tilgang af studenter. De viser, at 1600-tallet igennem 
forsvinder omkring en trediedel i glemsel, men nogle af dem kan 
have studeret nogen tid, far de er dade eller har opgivet. Heller 
ikke spildprocenten kan altså beregnes najagtigt. Som rimeligt er, 
ved vi mest om de vellykkede, overordentligt lidt eller intet om 
taberne. 

Minimumskravene til lærdom, nemlig de tre triviumsfag, har 
den almindelige student vel kunnet erhverve automatisk gennem 
de exercermæssige disputereavelser på 'klosteret'. Som i den bog- 



fattige middelalder er fællemiden blevet fæstnet ved mundtlig ind- 
terpning og udenadslæren. Metoden kan have været som i latin- 
skolen, men studenten holdtes ikke i ave med ris og ferle. Allig- 
evel har bogtrykkerkunsten med det stigende udbud af bager nok 
efterhånden fået flere stræbsomme studenter til at sage videre ved 
egenlæsning. En grundlærd mand havde ofte gennemlæst hele den 
klassiske latinske litteratur, adskillige også den græske. Rundt i 
landet har der siddet sådanne lærde præster, som uden at forsam- 
me deres embedspligter har tilbragt mange af dagnets timer i 
deres studereværelse. De kunne skrive latinske vers, som vi træffer 
på gravsten og epitafier. Undertiden havde de kun tilbragt et  par 
år ved universitetet, så solid lærdom kunne opbygges og vedlige- 
holdes også ved selvstudium. 

Kloster~velserne kan vel betragtes som en rekruttjeneste. Den 
lempedes ved erhvervelsen af baccalaurgraden, den laveste akade- 
miske grad, også kaldet 'de farste laurbær', som var attest på sik- 
kerhed i triviumsfagene, hvorved man blev kvalificeret til at være 
bordformand, 'dekanus', ved klostermelserne. Gennem Holbergs 
Erasmus Montanus er der kastet et komisk skær over baccalaur- 
graden. Den har imidlertid haft reel betydning, var bl.a. betin- 
gelse for optagelse på Valkendorfs Kollegium, hvilket dog i ældre 
tid ofte måtte indskærpes. 

En yderligere forpligtelse, der pålagdes Valkendorfianerne, var 
afholdelse af disputatser i deres eget auditorium. Tanken var 
egentlig, at de skulle trykkes ligesom professorernes årsdisputa- 
tser, men fra 1600-tallet kendes kun enkelte trykte Valkendorf-di- 
sputatser, og disputatspligten måtte ofte indskærpes. I princippet 
betragtedes kollegiestudenter ikke som rekrutter, men en kolle- 
gieplads skulle give flere adgang til de studiernæssige fordele, der 
ellers var forbeholdt dem, som kunne bo i en lærd mands hus. 
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2. Fra Erasmus Montanus til 
den kr~llede Frits 

Universitetet har principielt anerkendt kollegier som et vigtigt 
moment i udbygningen af videregående studier, og oprettelsen af 
Borchs og Elers' kollegier i årene efter 1690 viser et aget behov 
herfor. Efter enevælden var den gamle adels position ændret og 
dens mulighed for at være mæcener for unge lærde truet. Flere 
kollegiepladser kunne også mindske presset på de private 'profes- 
sor-kollegier', hvor studenterne måtte betale for sig. Set med sam- 
tidens ajne var det derfor helt naturligt, at Borchs Kollegium gav 
præference for studenter fra Ribe Katedralskole, hvorfra stifteren 
var dimitteret, og Elers' Kollegium for slægtninge af testator og 
hans hustru. 

Fundatserne for de to nye kollegier rummer mange ligheds- 
punkter. Den daværende efor for Valkendorfs Kollegium, profes- 
sor Willum Worm, stod stifterne nær og har utvivlsomt været 
taget med på råd. Tanken om at udvide antallet af kollegiepladser 
er opstået inden for de lærdes egen kreds, og man vidste, hvor 
skoen trykkede. Det har været magtpåliggende at forebygge nogle 
af de skavanker, som det ældre Valkendorfs Kollegium måtte slås 
med. En af dem var tilstedeværelsen af adskillige 'evighedsalum- 
ner' og ligefremme universitetsoriginaler. Både på Borchs og 
Elers' kollegier skulle fem års alumnetid vaere det absolutte maxi- 
mum, og med meget få undtagelser - kendtest er Borchianeren 
Ludvig Holberg - var det altid baccalaurer, der udnævntes. Det 
står i naje sammenhæng med disputatspligten, som også gjaldt de 
to nye kollegier og blev overholdt. Utvivlsomt under indflydelse 
heraf gennemfartes den efterhånden også strengere blandt Val- 
kendorfianerne, og tidsrummet indtil 1775, da disputatspligten 
opharte, blev kollegiedisputatsernes blomstringstid. 

Kollegierne var rent selvfalgeligt forbeholdt de dygtige, og de 
mange hundrede trykte kollegiedisputatser er vor eneste solide 
kilde til forståelse af, hvad der præsteredes. De omtales som regel 
med den nedladende foragt, som eftertiden har vist hele periodens 
akademiske liv. Det er en taknemmelig opgave at give lasrevne ek- 
sempler p5 helt absurde emner, og kvaliteten må nadvendigvis 



have været svingende. En opdeling efter emner og kvalitet kunne 
fare til et  retfærdigere billede, men en gennemlæsning af samtlige 
kollegiedisputatser ville være et uhyre arbejde. Elers' Kollegium 
er her så heldigt stillet, at dr. phil. A.G. Drachmann i festskriftet 
1941 publicerede en meget detaljeret bibliografi over de 441 dis- 
putatser, det drejer sig om. 

Borchs og Elers' kollegier blev oprettet ved indgangen til et år- 
hundrede, i hvilket universitetslivet over hele Europa næsten kan 
siges at være gået i hvilestilling. Man pustede ud efter de store vi- 
denskabelige fremskridt i Renæssancen og 'den lærde tid'. Resul- 
taterne indbyggedes i en etableret tryghed indenfor de gamle sko- 
lastiske rammer, men den stærke disputatsaktivitet på kollegierne 
viser dog, at man ikke lå stille. En analyse af emnevalget skal ikke 
meddeles her, men nogen betydning må det have fået, at de to nye 
kollegier i et vist omfang skulle optage studenter, der også dyr- 
kede andet end teologi. Det er en ny tids krav om en mere alsidig 
fagvidenskabelig horisont, der her rykker frem. Hos Borch var der 
ti teologer, men de m i g e  seks pladser var for særlige fagstude- 
rende, nemlig kemi, matematik, medicin med botanik samt tre 
filologer. Der er tydeligt taget hensyn til Borchs egne mangesi- 
dige særinteresser. På Elers' Kollegium var teologisk attestats den 
normale adgangsbetingelse, men kun otte skulle lægge særlig vægt 
på teologiske studier indenfor særlige områder. Blandt de otte m- 
rige skulle to lægge sig efter medicin, to skulle dyrke politisk hi- 
storie og jus publicum (en juridisk eksamen indf~rtes f ~ r s t  1732), 
to hajere og lavere matematik og tre latinsk filologi (for at blive 
særligt egnede til skolestillinger). Det er, med diverse senere æn- 
dringer, principielt samme fagfordeling, som vi har i dag. Det var 
dygtige embedsmænd, der skulle fremelskes, både i kirke, skole, 
civiladministration og liberale erhverv, og det må siges, at det er 
lykkedes både for de tre små kollegier og for Regensen. 

Det er en kendt sag, at Elers' Kollegium var akonomisk langt 
ringere funderet end Borchs. Hos os begyndtes der fint med 16 
alumner, men antallet opretholdtes ikke, og i 17 18, ti år far K0- 
benhavns store ildebrand, opharte den egentlige udnævnelse af 
nye alumner, for farst at genoptages efter 1752. Både far og efter 
genopbygningen 1728-32 greb man derfor til at lade forskellige, 
vistnok tilfældigt udpegede, studenter bo på kollegiet. Både fun- 
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datsens krav om fagfordeling og slægtsberettigelsen synes man i 
denne periode at have set stort på, men der kan ikke konstateres 
nogen egentlig niveausænkning i forhold til de 52 normalt valgte 
fra perioden 1705-18. Det var godtfolks sanner. Af de 52 farste 
Elersianere kendes faderens profession ikke for de ti, medens hele 
3 1 var sanner af præster og andre teologer eller af akademisk ud- 
dannede embedsmænd. To var sanner af borgmestre eller råd- 
mænd, to af civile embedsmænd, to af almindelige borgere, kun to 
af landbrugere, men den ene proprietærsan af en gammel aka- 
demikerfamilie, den anden s0n af en bonde på Amager, næppe af 
de fattige. 36 af dem endte som præster og teologer, en blev pro- 
fessor (Hans Gram), otte blev jurister og embedsmænd. Kun syv 
af dem kan ikke falges på deres senere livsbane. 

Da de farste 16 alumner i november 1705 rykkede ind på 
Elers' Kollegium, var Borchs alumnerække siden 1691 nået op på 

, 7 3. I 17 18, da vi var nået til nr. 52, var man nået til Borchianer nr. 
134. I 17 52, da man fortsatte med nr. 53 hos os - hvortil kommer 
en snes navne på mindre oficielle beboere i mellemtiden - nær- 
mede antallet af Borchianere sig allerede 300. 

Den sidste trykte Elers-disputats udkom i 178 1. Samme år 
niede alumnerækken op p i  184, modsvarende 392 Borchianere. 
Borch-disputatsernes antal overstiger nadvendigvis de 441 fra 
Elers' Kollegium, og når hertil kommer Valkendorfianernes, dre- 
jer det sig om s3 mange, at det må kaldes en smuk præ~~at ion in- 
den for en kreds af kollegiestudenter, som på intet tidspunkt har 
oversteget et halvt hundrede. Det er derfor næppe rigtigt, når vi i 
Valkendorfs Kollegiums historie ser den formodning fremsat, at 
den fremgang, der g0r sig gældende i disputereprvelserne i det 
18.irhundredes begyndelse, næppe kan betragtes som et tegn p3 
aget lyst hos alumnerne til at opQlde deres disputatspligt. Tværti- 
mod måske! Der kan udmærket godt have været forskellige men- 
inger om disputatsernes værdi, men et så stort antal, som det dre- 
jer sig om, kan ikke udelukkende være blevet til under tvang. 

Vi må imidlertid begramse os til forholdene hos os selv. ' ke t s  
gang på Coll.' må i 1700-tallet have været koncentreret om dispu- 
tatserne. Fordelingen over de enkelte år viser, at det drejer sig om 
4 ti1 14 om året indtil 1719, kulrninerende med 14, 11 og l l i åre- 
ne 1706-08, og 11 om året 1715-17, så det samlede antal i 1719 



var nået op på 120. Skant normale alumneudnzvnelser derefter 
var indstillet indtil 1752, opharte disputatserne ikke. Enkelte af- 
holdtes endnu i 1722 og 1727. Bygningen brzndte i 1728, men 
var atter under tag i 1732, hvorefter der holdtes fra l til S om året 
indtil 1745. Så indtrådte påny en pause, og bortset fra en i 1749 
og en i 1750 kom der farst igen fuld gang i disputatserne, da nor- 
mal alumneudnævnelse genoptoges i 1752, hvor der holdtes hele 
13. Antallet kulminerede med 14 i 1753 og hele 16 i 1769. Dispu- 
tatspligten opharte i 1776, men den sidste Elers-disputats kom i 
1781, den sidste Borch-disputats så sent som 1845. Den kendsger- 
ning, at der også holdtes disputatser i nedgangsårene 17 19- 1752 
tyder på, at selv de tilfzldige beboere i denne periode har ansket 
at manifestere kollegiets fortsatte funktion. 

Disputatserne kunne afholdes på alle ugedage og på alle årsti- 
der. En opgarelse fra årene 1706-10 viser, at mandag, onsdag og 
fredag var de hyppigste ugedage, men to gange er der også holdt 
disputats om sandagen, i 1707 endog på langfredag. Månedsfor- 
delingen for hele perioden indtil 1781 viser en klar overvzgt for 
juni (141) og december (12 1) og kun mellem 10 og 35 i de avrige 
måneder bortset fra august, hvor der kun to gange er disputeret. 

Gennem Holbergs Erasmus Montanus er både baccalaurgra- 
den og kollegiedisputatserne blevet noget, eftertiden har kunnet 
gare sig lystig over. Men bedamt udfra samtidens forudszminger 
og med deres hovedformål - erhvervelsen af latinsk talefærdighed 
- in mente giver de dog et tidsbillede af, hvad der beskzftigede de 
bedste studenter. De fortzller noget både om videnskabelige og 
aktuelle interesser. Den beramte filolog og historiker Hans Gram 
harer til vort farste alumnehold. Pudsigt nok kom han ind på en 
matema-tikerplads, hvilket viser, hvor få der dyrkede de eksakte 
fag, 'quadriviumsfagene'. Men den unge filolog tog det alvorligt 
nok. Et  halvt år efter sin indflytning holdt han sin farste disputats, 
som fj7lder hele 42 tryksider og handler om geometriens oprindel- 
se hos ægypterne, ikke just noget centralt emne for en klassisk fi- 
lolog. Han har grebet sagen meget fornuftigt an ved farst at finde 
de latinske og grzske kildesteder gennem I.G. Vossius' 'De scien- 
tiis mathematicis', trykt i 1630'erne. Grams afhandling vil måske 
ikke fortælle en moderne matematikhistoriker noget af interesse - 
en gennemlæsning giver indtryk af en hel citatmosaik - men set 
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som melsesopgave af en 2 l-årig student er det dog en smuk præ- 
station. Gram var særlig dygtig til græsk, skant han i 1703 var pri- 
vat dimitteret af sin fader. Denne var præst i Vendsyssel og tilhar- 
te ikke den officielle lærdomselite, men havde kun studeret et par 
år ved universitetet og derefter virket som huslærer, inden han 
blev præst. Han harer altså til de stille i landet, som ved fortsat 
selvstudium havde erhvervet sig solide kundskaber, som han kun- 
ne give videre til sine sernner. Inden Hans Gram forlod Elers' 
Kollegium i 17 10, disputerede han 4 gange og erhvervede magi- 
stergraden i 1708. I 17 14 blev han professor i grzsk, men kom al- 
drig udenlands, hvilket er karakteristisk for 1700tallets hovedsage- 
ligt bogligt-litterære forskertype. 

Hans Gram er, i hvert fald hvad lzrdom angar, den betydelig- 
ste Elersianer fra den tidlige periode, disputatsperioden, hvor for- 
m i g t  flertallet af alumnerne var meget nidkære med at opfylde 
disputatspligen. Det samme kan siges om Borchianerne, men det 
er en morsom skæbnens tilskikkelse, at i 1709, endnu mens Hans 
Gram var Elersianer, havde det senerehen så adstadige Borchs 
Kollegium faet en alumne, Ludvig Holberg, der vel tar kaldes 
Grams diametrale modsætning. Han erhvervede end ikke bacca- 
laurgraden og disputerede ikke, men najedes med 'deklamatio- 
ner'. Han var berejst og udadvendt og blev blandt meget andet 
kendt som den hardeste kritiker af hele det overleverede akademi- 
ske system. At han uden dettes formelle kvalifikationer alligevel 
blev designeret professor viser dog systemets relative elasticitet. 
Han blev formigt  17 3 1-36 efor for Elers' Kollegium, 1748-54 
for Borchs, hvor han aflaste Gram. 

Vi kender meget lidt til den ånd og tone, som har rådet på kol- 
legierne i den gamle disputatsperiode. Holberg er blevet brugt og 
misbrugt. Erasmus Montanus er baccalaureus, han kan sin logica 
og metaphysica og ser med dyb foragt på Per Degn, der lever på 
de sparsomme rester af sin grammatica. Nogen broderskabets 
fællesånd spores ikke som i Poul Mallers 'En dansk Students 
Eventyr'. Det udelukker ikke, at venskaber har eksisteret. Gode 
og dårlige menneskelige egenskaber trives under alle livets for- 
hold. Den, der steg i graderne, har kunnet se andre over hovedet. 
Der kan have været et ligefremt klasseskel mellem på den ene side 
de priviligerede, der boede hos en fornem eller lzrd mand og var 
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fadt ind i kredsen, og på den anden side de jævnere studenter, der 
var henvist til klostermelserne. Også kollegiestudenter har varet 
begunstigede, måske selvf~lende. Deres kreds blev udvidet gen- 
nem oprettelsen af de to nye kollegier far og efter år  1700. Hol- 
berg har vel vogtet sig for enhver hentydning hertil, han var selv 
Borchianer og har ikke ~nsket,  at nogen har skullet kunne identi- 
ficeres som direkte model for Erasmus. Alligevel kan det tænkes, 
at Erasmus-typen har kunnet træffes på kollegierne i ligeså mange 
varianter, som der har været alumner. 

Den franske revolution 1789 satte store verdenspolitiske begi- 
venheder igang, men var i sig selv ikke årsagen til, langt snarere 
konsekvensen af, forandringer i tænke- og væremåde, der ligger 
adskillige årtier tidligere. Navnet Voltaire minder om det begyn- 
dende oprar mod den kristne kirkes åndelige herredamme, navnet 
Rousseau om den sværmeriske 'venden tilbage til naturen', der 
kom til at præge det fralgende århundredes romantik. Der ind- 
trådte væsentlige ændringer i omgangsform, påklædning og men- 
neskesyn. Den latinske universitetslærdom, som gennem århund- 
reder, ja irtusinder, havde været den europæiske kristenheds fæl- 
leseje, trængtes tilbage af litteratur på modersmålene, skildringer 
af natursværmeri, falsomme venskaber og spirende social selvfa- 
lelse, også blandt studenterne, om hvis vare- og tænkemåde vi fra 
nu af ved meget. Bevægelsen udgik dog næppe fra studenterne, så 
lidt som de epokegarende tekniske opdagelser og fremskridt fra 
universiteterne. Nye tanker opstod i 1700tallet snarere inden for 
lærde selskaber og akademier. 

Vort nuværende slxgtled har bedre forudsætninger end de nær- 
mest foregående til at forstå de ændringer som indtrådte i 1700- 
tallets slutning. I årene 1989-90 har vi oplevet store verdenspoli- 
tiske begivenheder, men allerede for nogle årtier siden begyndte 
de ændringer i være- og tænkemåde, i påklædning og omgangs- 
former, der faldt sammen med ungdomsopraret i 1968. Hertil 
kommer nu en eksplosiv udvikling af de elektroniske meddelel- 
sesmidler, som fortsætter, hvad der i forvejen er sket siden sidste 
århundredeskifte. Det er sværere end nogensinde at spå om frem- 
tiden. Fremskridtene kan blive betalt med tilbageskridt, ikke 
mindst i den indbyrdes menneskelige forståelse, som vel m5 kaldes 
en frugt af revolutionstiden for to hundrede år siden. 
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3 .  Fra den hallede Frits til 
fin de siede 

Regensen og de gamle kollegier har til langt ind i vort århundrede 
været betragtet som institutioner, der fortjente al mulig statte, 
også når de kom i akonomiske vanskeligheder. Efter de store by- 
brande 1728 og 1795, såvel som efter det engelske bombardement 
1807, er der omgående og tilsyneladende uden principielle ind- 
vendinger fra nogen side skabt mulighed for genopbygning og 
fornaden istandsættelse. Det samme gælder, når forbedringer var 
nadvendige som falge af nedslidning eller agede krav til bekvem- 
meligheder. 

De urolige år f0r og efter 1800 berarte også kollegierne i St. 
Kannikestræde. 1802 inddrog universitetets patron - trods protest 
- Elers' Kollegiums auditorium til brug for forelæsninger. Det er 
altså ikke ganske frivilligt, vi har faet plads i den danske guldalders 
tidlige begivenheder. Her holdt Henrik Steffens sine forelæsnin- 
ger i 1802 og Grundtvig i 18 14 ved et offentligt studentermade en 
tale, hvori han opfordrede studenterne til at gå ud til hærafdelin- 
gerne som patriotiske sjzlesargere. Her har Oehlenschlager holdt 
rusforelæsninger, og her stiftedes Studenterforeningen i 1820. 
Borchs Kollegium og universitetsbygningerne var adelagt ved 
bombardementet, og normale tilstande indtrådte fmst påny, da 
den nye universitetsbygning på Frue Plads kunne tages i brug. 
Men nu var studenterne 'Herrer i åndernes rige', og ville i ven- 
skabs og broderskabs ånd bane vejen til en bedre fremtid. 

Elers' Kollegium blev altså centralt placeret ved overgangen til 
et nyt århundrede, hvor Europas universiteter påny kunne hævde 
sig som arnesteder for videnskabelige fremskridt. Bradrene 0 r -  
sted, som boede her i 179OYerne, fik starre international betydning 
end den hidtil beramteste Elersianer, Hans Gram, der grundlagde 
den moderne historiske kildekritik, men i m i g t  helt tilharte den 
gamle latinsk-græske universitetskultur. H.C. arsted, elektromag- 
netismens fader, repræsenterer de eksakte fag, de gamle 'quadri- 
viumsfag', som i hele den foregående tid kun havde spillet en un- 
derordnet rolle. Den gamle philosophia naturalis har nu kun in- 



Ydedm og indedm i 1860'eme (nr. 12, 2. sal mod syhst). Den por- 
tr~tterede er Vilhelm Lazlb (679, 1864-66), som var skegtsberettiget. 
Han afbrad sine studier for at blive ofice?: Epingen e r  udfirt af yder- 
manden, senere overkege Yilhelm Schepelem (680, 1864-69), hvis bror, 
der var teolog og valkendo$aner, i 1867 blev g@ med indemandens 
sastel: Deres talrige efierkomnzere har derefter v~eret slægtsberettigede. 
Tegningen tilharer H. D. Schepelem. 

teresse som historisk kuriosum. Matematik, Qsik og naturviden- 
skab spiller en stedse stprrre rolle helt op til vor tid, hvor yderli- 
gere de socialt betonede samfundsfag er på vej til at fortrænge den 
gammeldags litterzre humanisme. 

Med universitetsreformen og de pligtmæssige latinske dispu- 
tatsen ophar skulle latin imidlertid ikke udryddes. Som disputat- 
sernes aflaser indfartes definitivt 1791 prisopgaver inden for de 
forskellige fagområder. Nu var det ikke længere latinfzrdighed, 
men selvstændig forskning, der skulle dokumenteres. Det blev til- 
ladt at besvare den historiske og den zstetiske opgave på dansk. 
Prisopgaverne har bevaret deres betydning indtil vore dage. 

I starstedelen af 1800-tallet var imidlertid både universitetet og 
latinskolen præget af J.N. Madvig. Hans stilling som europxisk 



Kollegier og kollegieliv indtil 1941 19 

beramt filolog, som rektor magnificus i flere perioder og som po- 
litiker skal ikke forklejnes. Starst betydning har han måske haft 
ved at bevare universitetets præg af enhed og alligevel muliggare 
en jævn overgang til et nyt århundrede med nye krav. Men den 
perfektionisme, som latinismen let trækker med sig, fortsatte, 
skant allerede nyklassicismens sværmeri for både det gamle og det 
nye Hellas gjorde græsk til mange filologers hovedfag. Da latin 
holdt sig længe som eneste fagsprog for filologer, måtte den lærde 
latinskole bevares - indtil den officielt afskaffedes ved almensko- 
leloven 1903. Det paradoksale er, at Madvig, som selv indså, at de 
fortsatte umådeholdne krav til latinfzrdighed burde slækkes, gen- 
nem sin ypperlige latinske grammatik skabte et nyt hjælpemiddel. 
Den terpedes efter de hævdvundne metoder og skabte en ny, ikke 
mindre streng, perfektionisme, som hans elever håndhævede ved 
landets latinskoler, trods Grundtvigs og de folkelige bevægelsers 
bitre kritik af 'den sorte skole'. 

Det frodige studenterliv i 1800tallets frihedsår undgår man 
ikkk at få et levende indtryk af gennem samtidens litteratur. Stu- 
denterne faler sig nu som en samfundsklasse med privilegier og 
forpligtelser. Fra 1820 havde man Studenterforeningen som Sam- 
lingspunkt. I 30'erne og 40'erne kom de politiske bevægelser til, 
men indtil da har der været tale om en almindelig fællesfalelse i 
romantikkens and og præget af det ikke helt lille antal studenter, 
som har faet plads i dansk litteraturhistorie. Regensen, Borchs og 
Elers' kollegier har i denne tid sikkert åbnet sig mere for hinan- 
den end far. Venskaber er dyrket på lang og på tværs af St. Kanni- 
kestræde, man er gået ud og ind hos hinanden. 

Om livet inden for de enkelte kollegiers mure er der også 
fremdraget mange enkeltheder. For Elers' Kollegiums vedkom- 
mende behandler R.R. Vestergaard i 1891 kun 1800tallet i en kort 
oversigt. Nic. Krarup har i det historiske afsnit i 1941-festskriftet 
rådet bod herpå med nye enkeltheder vedrarende akonomiske, 
bygningsmæssige og daglige forhold både fra 17- og 1800tallet. 
Det kan altsammen suppleres ved læsning af Jargen Olriks meget 
grundige redegarelse for Borchs ICollegium - fortsat af Georg 
Mondrup i 1943 - og Jargen Helms' for Valkendorfs, fortsat i 
endnu et jubilæumsskrift i 1939 og det seneste fra 1988. 

En udenforstående vil næppe kunne se nogen indbyrdes forskel 
på kollegielivet inden for de tre små kollegier. Kun vi, der har 



boet på et af dem, ved, at  den findes, skant deres formål er det 
samme, nemlig at give nogle udvalgte studenter de bedst mulige 
studieforhold. En analyse ville antagelig give et nogenlunde ensar- 
tet billede af alumnernes sociale herkomst. I von århundrede er 
måske de mange præstesanner aflast af lærersanner. Slægtsberetti- 
gelsen på Elers' Kollegium har måske medfart adgang for lidt fle- 
re fra embeds- og akademikerhjem i provinsen, men meget fa af 
egentlig fornem afstamning. De kan træffes blandt denominato- 
rerne, som skal være af Elers' og hans hustrus slægt, blandt hvis 
efterkommere der også findes en del, hvis navne forekommer i 
adelsårbogen. Men det har ikke præget alumnerzkken. Som der 
stAr i fundatsen for Borchs Kollegium, skulle en kollegiestudent 
være 'fattig, lærd og gudfrygtig', og i zldre tid kunne en adelig 
student principielt ikke være fattig. 

Enhver kollegiestudent kender kun sit eget kollegium til 
bunds, de andre hævder også deres fortrin, men de er nu en gang 
anderledes. Ingen kan forklare eller dokumentere hvorfor. De en- 
kelte kollegiers historie frembyder nok en del lighedspunkter, 
men også forskelle anes. Man kender kun hinanden udefra. Hvor- 
for får man fornemmelsen af, at der blandt Valkendorfianerne al- 
tid har været særlig mange særprægede personligheder? Det er 
muligt, at de, hvis traditioner går helt tilbage til det farreformato- 
riske universitet, og hvis fundats er hundrede år ældre end vor, har 
distanceret sig noget fra de artige præstesmner hos Borch og 
Elers. De ved måske ikke, at også vi er forskellige, som jævnal- 
drende saskende kan være det. Hvorfor er Borch stadig et adsta- 
digt kandidatkollegium? Der tager man måske ingen synderlig no- 
tits af, at sådan betragtes de af os, som er anderledes - nemlig som 
Elersianere bar være! Hos os er studenterne i overtal, derfor bli- 
ver kandidaterne også bedre. 

Skyldes forskellene bygningerne og deres beliggenhed? Ja, m& 
ske - St. Peders Stræde ligger grueligt langt borte, langt fra Klæ- 
debo Kvarter, det virkelige latinerkvarter, der vel egentlig ikke op- 
tager mere plads i sin helhed end et af de store kollegier i Oxford 
eller Cambridge. Vi faler os umådelig stærkt knyttet til huset i 
St.Kannikestræde 9, der i senmiddelalderen var kannikegård, 
medens Borchs i nr.12 har været professorgård. Deres indretning 
har oprindeligt lignet hinanden meget. Borch er brændt to gange 
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og har i dag nok mindre af det oprindelige grundpræg tilbage. 
Hos os anes en oprindelig kiostertanke endnu. Havde det drejet 
sig om en italiensk by, var bygningerne nok anbragt i en firkant 
med kiosterhave i midten. Kommer man i dag inden for porten og 
kigger op i skakten, kan man nok fornemme noget i retning af 
Mosterceller med dare ud mod et fællesnim, hvor man slet ikke 
kan - end mindre bar - undgå at made hinanden. Huset er skrzd- 
dersyet til studenterbolig og kan ikke bruges til andet. Har man 
levet sig sammen med det, aner man overalt, ved siden af det sæd- 
vanlige liv, spor af et andet liv, som man ikke kan forklare sig. Det 
har selv tidligere Regensianere indrammet. Ja, for det kan vel ikke 
undgås at omtale 'bulen' ovre på den forkerte side af gaden? Her 
bor kun studenter - alt for mange. Nogle af dem har nydt den 
særlige lykke senere at fa kandidatplads på Elers' Kollegium og 
har da hurtigt forbedret sig, er blevet fortrinlige Elersianere. 

Elers' Kollegium havde, som nævnt, spillet en væsentlig rolle i 
studenter- og universitetslivet i årtierne omkring århundredeskif- 
tet. I 1800-tallet fortsatte det sit eget indre liv. Det faglige samliv, 
der i 1700-tallet fandt udtryk i de regelmaessige disputatser, dyrke- 
des nu i mindre vennekredse, ofte med teologerne som de tonean- 
givende. Men også helt andre retninger trivedes. Homerforskeren 
F. Nutzhorn samlede i 1850'erne en flok unge mand, bl.a. Georg 
Brandes, der sammen mad andre senerehen blev bannerfarere for 
den nye radikale positivisme. Til kredsen harte også den senere 
kunsthistoriker Julius Lange, der studerede filologi i sin kollegie- 
tid 1862-67, afbrudt af deltagelse i krigen 1864. 

Med romantikken fulgte ogs3 en spirende interesse for fort- 
idens akademiske hovedskikkelser. St. Kannikestræde-miljaet træ- 
der frem i Chr. Winthers prosafortzlling om Ole Borchs ung- 
domskærlighed, som med titlen 'En Aftenscene' udkom blandt 
'fire Fortællinger' 1843. Naevnes kan også Carl Plougs digt om 
den fattige student Poul Vendelbo, der vender hjem fra uden- 
landsk krigstjeneste som Poul Vendelbo Lavenarn og ægter sin 
ungdomselskede, professor Poul Vindings datter. Fra dette ægte- 
par nedsrammer adskillige af Elers' Kollegiums fornemme deno- 
minatorer. Om mere dybtgående studier i 'den lærde tid' har der 
dog ikke vzret tale. De romantiske digtere najedes nok gerne 
med, hvad de kunne finde i Mallings 'Store og gode Handlinger', 
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der var udkommet i 1777. Sene spor af denne interesse finder man 
blandt malerierne i Universitetets festsal, udfart i 1870-80'erne, 
altså p& et tidspunkt, hvor den officielle historiske videnskab ved 
universitetet var begyndt at rette sin kritik mod den romantise- 
rende historieopfattelse bade i litteratur og malerkwnst. 

Gennem 18- og farste halvdel af 1900-tallet spillede kamme- 
ratskabspoesien en stor rolle på alle kollegierne. Mange navne 
kunne nævnes. Blandt Elersianere fra vort arhundrede må frem- 
hæves Povl Engelstoft (898, 1896- 190 1) og Frede Jargensen, alias 
'Hjargensen' (1 149, 1937-39). I en alumneerindring fra 1890'erne 
(1941, p.242) nævnes endnu en vis Christian Winther (83 1, 1886- 
91), dog 'ikke den forlængst afdade sanger, men den senere 
provst'. Og det er jo sargeligt, for blandt Elersianerne har vi ikke 
hidtil kendt til nogen beramt digter, der kunne sidestilles med 
Regensens Ploug, Hostrup og Christian Winther, med Valken- 
dorfianerne Johs. Ewald, Ingemann, Grundtvig, Blicher og Her- 
man Bang, eller med Borchianerne Holberg og H.A. Brorson, 
hvortil kan fajes litteratur- og lærdomshistorikeren Albert 
Thurah, der også skrev vers. 

Men den beramte guldalderdigter Rasmus Villads Christian Fer- 
dinand Winther var Elersianer i arene 1824-2 5, hvilket Nicolaj 
Krarup har fortjenesten af at have opdaget. Det kan ikke lægges 
ham til last, at det ikke blev slaet tilstrækkeligt stort op allerede i 
jubilæumsskriftet 1941, hvor redaktionen ved en beklagelig fejlta- 
gelse kom for skade at beskære teksten for stærkt. At R.R. Vester- 
gaard ikke fik det med allerede i 189 1, er mere forstaeligt. Han 
har ikke fæstnet sig synderligt ved alum~~efortegnelsens nr. 388: 
Rasmus Winther, theol, 10.1 1.1824-25. Men i 1900 kom anden 
del af Nicolai Baghs trebindsværk om Christian Winther, og heri 
kan man p.3 læse, at han efter sin eksamen 1824 farst boede i 
Rosenborggade 'og senere på Ehlers' Kollegium, hvor han - efter 
farst at have været Visbys Gjæst - blev Alumnus'. Nic.Krarup 
nævner Baghs værk i en note (1941, p.91) efter i forvejen (ib.p.89) 
at have gengivet den fulde ordlyd af en skrivelse fra denominator, 
admiral Lmenarn, dateret 5.1 1.1824 (i patronatsarkivet): 'Til de 
2de ledige theologiske Pladse på Elersens Collegium ... have, 
skiandt den ene har været det længe, endnu ikkun meldet sig 
Candidat Christian Ul'inther, som jeg indstiller og ansker maatte 
erholde den ene af samme ... '. 
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Digteren Christian Winther (3 88, 1 824-2 5). Oliemaleri 
signeret A. Koop, Rom 1831. Tilhorer Prederiksborgmuseet. 

Krarup benyttede formrigt sagen til at påpege, at det var blevet 
vanskeligt at fremskaffe cand. teol'er til de ledige teologpladser pil 
Elers'. Fpirst 1856 fastsættes det, at de også h n n e  besaettes med 
studenter, og det har siden været det almindelige. 

Christian Winther horer til de Regensianere, der endte som 
fuldblods Elersianere. Han havde endda haft sin gang hos os i 
flere år. Efter udlerbet af hans tid på Regensen, sad han hjemme i 
Gbelev  præstegård i årene 182 1-24 og prmede at samle sig om 

. studierne, men når han i kortere eller lzngere tid var i Kroben- 
havn, boede han som gzst ('gris') hos C.H. Visbye (3 8 1,1822 -26) 
p5 Elers' Kollegium. Denne Visbye gjorde senere som sjalesarger 



meget for at vise forbrydere menneskelig forståelse. Han huskes 
også for sin strid med J.C. Lindberg. Hos ham har digteren lært 
det specielle liv på et mindre kollegium at kende. Hans egentlige 
alumnetid blev kun kort. Allerede 2 5 .S. 182 5 blev han huslzrer 
hos grosserer Muffelmann, men skriver samme år 16.8. til svo- 
geren Knud Sidenius (Breve fra og til Chr.Wmther, udg. af 
M. Borup, 1974, I, p.44): 'den sterrste Deel af Vinteren har jeg lig- 
get paa Ehlers' Collegium som Alumnus. Hvor det er behageligt 
og frit at boe saaledes; man omgaaes kun med sine Jevnaldrende, 
der er ingen i Huset, for hvem man behwer at gaae i Snarliv. - 
Jeg har dér skrevet en Hob Vers, hvoraf jeg dog agter at  erdelzgge 
mere end Halvparten.' 

Vor guldalderdigter Christian Wmther må naturligvis sztte 
alle vore andre, nok så dygtige, versemagere i skygge, også sin 
velærværdige navnefælle fra 189OYerne. Men lad os navnlig takke 
ham for det vidnesbyrd, han har givet vort kollegium, hvor der in- 
gen er, 'for hvem man behmer at gaae i Snerrliv'. 

4. Fra fin de siede til besettelsen 
1800-tallet blev studenterlivets gyldne tid. Akademikerne var to- 
neangivende og studenterne priviligerede, videnskaben nerd anse- 
else og professorerne oftest velfortjent respekt. Det levende ind- 
tryk af livet blandt studenterne, som det er let at danne sig, er sik- 
kert repræsentativt for den akademiske ånd i det hele taget, nar vi 
som her samler os omkring kollegiealuinner og regensianere. For 
århundredets sidste årti har vi nogle karakteristiske alumneerin- 
dringer allerede i Valkendorfs og Elers' jubilzumsskrifter fra 1938 
og 1941. 

I århundredets anden halvdel indgik politik og religion i de fle- 
ste diskussioner. Alle tidens livsholdninger kan findes repræsente- 
ret, men studenterne har dog haft et fzllesprzg derved, at de alle 
var udgået fra den Madvigske latinskole, og at Universitetet ikke 
havde sluppet den fra middelalderen arvede opfattelse af ethvert 
studieforlab som led i en helhed, trods forskellen i faglige ret- 
ninger. 



Kollegier og kollegieliv indtil 1941 2 5 

Studenternes sociale baggrund var nok i store træk den samme 
som hidtil, men de fire 'gamle' politiske partier, som gradvis havde 
dannet sig, kan ikke have undgået at præge den enkeltes livssyn. 
Tidligere nationalliberale akademikere blev sammen med gods- 
ejere og industrimagnater den politiske hajreflaj, gårdmænd og 
grundtvigianere venstreflajen. Overfor de oprindeligt revolutio- 
nære socialdemokrater fandt hajre og venstre senere sammen som 
'borgerlige', men efterhånden som socialdemokratiet blev mindre 
revolutionært fik det også mange stemmer fra folk med borgerlig, 
man kan næsten sige 'folkekirkelig' livsholdning. Det radikale 
venstre, opstået blandt liberale og intellektuelle byboer, var prin- 
cipielt antikirkeligt, men fik dog senere betydningsfuld statte fra 
husmænd og landboere med ståsted i den grundtvigianske folke- 
hajskole. Partiet blev parlamentarisk bindeled mellem arbejder- 
partierne og de borgerlige. 

Antallet af årligt immatrikulerede nye studenter agedes hele 
1800-tallet s5 langsomt, at det ikke overskred nogle få hundrede. 
Da den nye lov om hajere almenskoler i 1903 måtte medfare be- 
tydeligt starre tilgang senest fra og med 1909, og antallet af kvin- 
delige studenter tillige forventedes at ville stige, traf man både fra 
statens, Universitetets og private mæceners side forholdsregler 
ved oprettelsen af nye kollegier. I året 1900 det lille Hassagers 
Kollegium på Frederiksberg, der blev gratis som de gamle, og 
senerehen yderligere tre betalingskollegier: I 1909 Hagemanns 
Kollegium på asterbro, hvor der også optoges studerende fra an- 
dre læreanstalter, i 1923 studentergården på Tagensvej og i 1932 
Kvinderegensen på Amager. Tanken var måske, at ingen dygtig 
student burde være afskåret fra kollegieplads, i hvert fald i de sid- 
ste studieår. Såfremt dette mål nogenlunde blev nået, må det dog 
ikke glemmes, at det stadig betragtedes som naturligt, at studenter 
fra hovedstadsområdet blev boende hjemme. Endnu i mellem- 
krigstiden blev de måske endda betragtet med en smule misun- 
delse af os provinsianere. Embedslanningerne var beskedne, men 
kom snart op over de 6000 kr, som var 'sygekassegraensen'. Så var 
det så sin sag at skaffe et 'trangsvidnesbyrd', attest for foraeldrenes 
indtægtsforhold, som krzvedes ved legatansagning. Det var dyrt 
at have studerende barn i hovedstaden. Lommepengene var det 
eneste, der kunne knibes på, og en student havde kun fa mulighe- 
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der for egenindtægter. Der var måske også lidt prestige ved ikke 
altfor abenlyst at hare til de mindre bemidlede. Det skyldtes der- 
for som oftest særlige forhold, hvis en slægtsberettiget fra &ben- 
havn og omegn benyttede sig af sit privilegium til at komme på 
Elers' Kollegium. 

Manstret for studentens tilværelse var stadig 'studenten på 
kvisten'. Når man kom fra provinsbyens gymnasium, stopfodret 
med dansk guldalderlitteratur, var det let at identificere sig med 
Paludan-Mullers Adam Homo. Over de gængse forestillinger om 
studenterlivet hvilede stadig traditionens romantiske skær, men 
illusionerne var begyndt at falme. Der var - trods alt - sket en del 
i mellemtiden. Ferrste verdenskrig og den russiske revolution i 
19 17, senere Hitlers magtovertagelse i Tyskland, havde i hvert 
fald den positive virkning, at studenterne blev stærkere optaget af 
verdensbegivenhederne, s b n t  deres horisont sjzldent gik langt 
udenfor Europa. Heller ikke studenternes sociale baggrund var 
længere så ensartet som far. I studenterrådet, som vel i princippet 
var upolitisk, faltes en stigende spænding mellem hajre- og ven- 
strefl~jen. Men fattigdommen var alle fælles om, penge var en af- 
gjort mangelvare, og man var opdraget til sparsommelighed. Den, 
der opnåede en kollegieplads, var hajt priviligeret og falte det vist 
også som en forpligtelse at tilhare dette fåtal, som f.eks. i 1935 var 
på knapt 300, kun ca 5% af samtlige studerende, skernt der nu var 
otte kollegier, dels de gamle og gratis, dels de nye betalingskolle- 
gier. At man også nad kollegielivet, vil fremgå af alumneerindrin- 
gerne fra Valkendorfs jubilæumsskrift fra 193 8 og vort eget fra 
1941. 



Llet sidste halve 
århundrede 

Alumneerindringer er ikke verdenshistorie, men dog en del af 
Danmarks historie, set indefia og på hverdagsplan. Den forrige 
periode begyndte med fin de siecle, forventningerne om, hvad et 
nyt århundrede ville bringe. En af de ældre, den radikale samtids- 
historiker (og ypperlige visedigter) Povl Engelstoft, fortæller - 
ikke uden stolthed - fra sin alumnetid 1896-1901, at han af en 
modstander i en pråtdiskussion blev kaldt for en 'sekelvender'. I 
det begivenhedsrige halve århundrede indtil 1941 oplevede man 
farste verdenskrig, gullaschtiden, tidehvervsbevægelsen og den 
udenrigspolitiske udvikling, der ferrte til anden verdenskrig. Den 
var begyndt, da vort 1941-jubilæumsskrift udkom, men besættel- 
sens chok nåede ikke at sætte sig spor i alumneerindringeme. 
Hvad der siden er sket, er så overvældende, at man i skrivende 
stund faktisk ikke ved, hvordan verden ser ud p3 jubilæumsdagen i 
1991. De alumneerindringer, som nu skrives, fortæller, at Coll. 
har overlevet - så hvorfor ikke lade de yngre og yngste se frem til 
325-års jubilæet i 2016? Til den tid kan nogle måske skrive, at de 
var blandt 'sekelvendeme', da man fejrede årtusindskiftet. 

F0r vi giver ordet til de nulevende, er det vel på sin plads at 
nzvne, hvorledes det 0gede behov for kollegiepladser nu i efter- 
krigstiden er resulteret i en række betalingskollegier, som hviler 
p3 et andet princip end de gamle, idet de snarest må kaldes bolig- 
komplekser med selvstændige lejligheder for samlevende par. Det- 
te har også fart til, at de gamle kollegier har åbnet plads for stude- 
rende af begge kan. 

Studenter- og kollegielivet lå ved periodens begyndelse i ret fa- 
ste rammer, som ikke ændredes synderligt i det farste årti efter 
befrielsen 1945. Det var en del af glæden herover at kunne vende 
tilbage til forfædrenes traditionelle levevis, hvor også studenterne 
var fattige, najsomme og tilfredse. For nutidens studenter må de 
gode gamle dage i halvtredserne stå som en fjern fortid. 

Den elskelige efor, professor Kuhr, dade i 1948 og aflerstes af 
den betydelige teolog K. E. Skydsgard (d0d 1990), hvis menne- 
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skelige egenskaber gjorde ham både afholdt og respekteret. Han 
havde fingeren på tidens puls og vidste, at en tidsånd let vil ændre 
sig. 'Der kan atter komme en jerntid', sagde han engang i en af 
sine vægtige og åndfulde gåsegildetaler. Dette fremsyn lå sikkert 
bag hans initiativ til den store ombygning, der 1955-66 greb dybt 
ind i Coll.'~ dagligliv. Indenfor de samme år begyndte også de 
store sociale ændringer i studenterverdenen, bl.a. med en voldsom 
stigning i den årlige studentertilgang. 

Farste og sidste del af vor halvtredsårsperiode, far og efter om- 
bygningen, tegner sig derfor ret forskelligt. Tidsånden ændredes, 
men meget tyder på, at kollegieånden overlevede. Med stor bekia- 
gelse tog man i 1967 afsked med 'Skysse', der lod sig aflase som 
efor af historikeren Svend Ellehaj. Han måtte af helbredshensyn 
trække sig tilbage i 1981, syv år far sin altfor tidlige dad, kun 64 år 
gammel, og efterfulgtes af den nuværende efor, lektor i nordisk fi- 
lologi, mag. art. Thorkil Damsgaard Olsen. 

Tressernes ungdoms- og studenteropr~r satte sig også spor i 
kollegielivet, men om de seneste artier ligefrem bar kaldes en 
'jerntid', må fremtidens historikere afgare. 

Beszttelsestiden 
Om begivenhederne i disse vigtige fem år udgav Elersianersam- 
fundet en trykt fremstilling i 1947, forfattet af Gunnar Olsen 
(1 193,42-46). Da den nu kun kendes af få, vil den med tilladelse 
fra forfatterens arvinger blive genoptrykt her, dog med mindre 
udeladelser og rettelser. Da kun årene 1942-45 behandles, forud- 
skikke~ her en kortere og en længere alumneberetning om selve 
besættelsesdagen og hvad derefter fulgte. 

Om morgenen den 9. april vågnede jeg ved motorlarmen fra de 
tyske maskiner ved 6-tiden og gik ud og hen på Frue Plads. Der 
fandt jeg et 'Oprop' og var noget uMar over, hvad dette skulle be- 
tyde. En eller anden sagde: 'Tyskerne står i KPrbmagergade2, hvil- 
ket jo også overraskede mig. 



På Coll. traf jeg om morgenen en ikke-alumne, som jeg kend- 
te. Han var polytekniker og indkaldt til marinen, men havde over- 
nattet hos os, vistnok på 'Tullianum'. Han var, så vidt jeg husker, 
stzrkstramsspecialist, og jeg havde på anden eller tredje hånd 
hart, at han skulle have haft det job at trykke på en knap, der ville 
aktivere minefelterne i indlabet til Gbenhavn i givet fald. Jeg 
spurgte ham derfor straks om, hvor han havde vzret denne nat og 
fik det overraskende svar: 'Jeg blev sendt hjem i går aftes!' - Hertil 
er der naturligvis straks det at tilfaje, at jeg ellers ingen steder har 
hart eller læst noget om disse minefelter. . 

En af Coll.'~ alumner var i m i g t  tidligt ude på Langelinie og 
fremviste senere en nummerplade, han havde skruet las og fjernet 
fra den danske generals efterladte bil der. 

Georg Langkjdr (1 163, 39-43) 

Det faldt i min lod at få mit hjem på Elers' Kollegium igennem 
næsten 5 ar. Og det har jeg aldrig helt forvundet. Ved gunstig lej- 
lighed mere end antydede vor hajtagtede græsklærer, at livets haj- 
depunkt var tilvzrelsen som 3 .g'er på Sor0 Akademi. Han kan 
umuligt have kendt ret meget til livet på Elers' Kollegium - i al 
fald ikke som det florerede i årene 1939-43. Vores efor, professor 
James Viktor Kuhr, var ganske vist af den formening, at den 
egentlige guldalder faldt en anelse tidligere. Den forrige genera- 
tion havde været behzftet med både digtere og komponister. Men 
han indrammede, at der aldrig havde vzret holdt så gode taler på 
kollegiet som i vor tid. Og på dette punkt er jeg ikke utilbajelig til 
at give ham ret. Der var til eksempel Morten (1 176,40-45), der 
havde en vis evne - og tilbajelighed - til altid at lade sin tale mun- 
de ud i et  leve for marskal Timoshenko. Der var Hep (1 175,40- 
46), indehaveren af det store og almindelige alimentationslegat, 
der gav en smuk og levende skildring af sin erotiske karriere; den 
der havde fart ham frem til sejr i den knivskarpe konkurrence. 
Der var min ringhed, der iszr fejrede en stor triurnf med min tale 
for Universitetet ved kollegiets 250 års jubilzum. Jeg talte om 
Universitetets frihed og udlagde teksten således, at jeg hyldede 
det frie studium og i avrigt fremhævede studenternes ret til at 
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kæmpe for deres overbevisning uden indblanding eller forbud fra 
Universitetets side. Det var lige efter vor demonstration mod An- 
tikominternpagten. Rektor Bloch var ikke enig med mig i sin svar- 
tale. Men det gjorde et ikke ringe indtryk på mig, at den ene vel- 
agtede og hajlærde professor efter den anden bagefter kom hen og 
takkede mig hjerteligt. De steg overordentlig-t i min agtelse. Alle 
var i mrigt enige om at undskylde rektor Bloch, der naturligvis 
havde Get en masse henstillinger ovenfra om at prme at dampe 
gemytterne. 

Supplerende oplysninger om nogle af de hernævnte begivenhe- 
der vil kunne fmdes i cand.mag. Gunnar Olsens skrift 'Elers' Kol- 
legium under Besattelsen'. Det b ~ r  ikke forvirre nogen, at jeg der 
optræder under navnet 'Viggo'. Det blev mit 'nom de guerre', ef- 
ter at 'Nationaltidende' havde bragt et billede af Elers' Kollegi- 
ums inspector 'Viggo Jankjzr'. Desværre fulgte der ikke nogen 
gave med det nye navn, som det åbenbart var skik på Rolf Ibakes 
tid. Men mine kammerater må have fundet, at navnet passede til 
genstanden, for de adopterede det omgående. 

Navnene på Elers' Kollegium var et kapitel for sig. Det skyld- 
tes telefonen, som vi havde fået installeret på lasestuen. hTår den 
ringede, var det yngste alumnes pligt at tage r ~ r e t  og derpå tvende 
gange råbe navnet på det anskede offer ud af vinduet. Blev der 
ikke svaret, gik man ud fra, at vedkommende ikke var hjemme, 
hvorfor samtalen måtte opgives. Dette var for eksempel altid til- 
fældet, når Larsen (1 170,39-42), efter at have bragt sig selv i en 
tilstand af beruselse, ringede fra et eller andet listigt sted til kolle- 
giet og bad om at komme til at tale med - Larsen. Når han så fik 
den besked, at Larsen ikke var tilstede, b r ~ d  han ud i bitre bekla- 
gelser over, at den mand da heller aldrig var hjemme. Men det er 
klart, som en politiker ville sige, at hvis flere f.eks. hed Jensen, 
ville det bare volde forvirring, hvis man råbte Jensen ud af vin- 
duet. Ikke blot ville folk på gaden, der lad navnet Jensen, standse 
op og se spargende ud, men man risikerede, at hele flokken af 
Jensen'er på kollegiet stormede til telefonen. Det gik naturligvis 
ikke. Derfor var det et ufravigeligt krav, at navnene var forskellige. 
Da derfor Johannes Engberg (1200,44-45) flyttede ind på kolle- 
giet, opstod der et alvorligt problem. Vi havde i forvejen en Eng- 
berg (1 190,42-46) - for ikke at tale om fatteren til samme, der 



hed Engberg-Pedersen, med hårdt P. Det var ham, der til daglig 
lad navnet Hep. Vi havde også en, der hed Johannes. Han hed 
ganske vist også Krarup (1 162,38-42), men det var der en til, der 
hed (1 127,34-39). Den nyankomne kunne altså hverken hedde 
Engberg eller Johannes. Hvad var da mere nærliggende end at 
kalde ham Matthæus? Det navn var han temmelig ene om. 

Det er ikke rigtigt, at poesien på Elers' Kollegium skulle være 
helt u d d ~ d  allerede i 1939. Der var på det tidspunkt endnu liv i 
Hjarnsen (1 149'37-39)' og han var endnu i stand til i en sen nat- 
tetime at Gide de sidste tredive sider i ankeprotokollen med vers, 
for derefter at anke over, at i.1. (inspector lectorii) ikke havde sar- 
get for en ny protokol. Hjarnsen var ubestridt poeta major på kol- 
legiet, men tålte gerne mindre ånder ved sin side - eller ved sine 
fadder - eller hvor det nu var. Det var ham, der inkasserede de 
fleste digteral, når det gjaldt om at skrive et hyldestdigt til en eller 
anden fadselar. Det var en uskreven lov, at en alumne på sin fad- 
selsdag skulle give 01 til hele flokken. 0llet hævede man på ved- 
kommendes bog hos den lokale haker, der hed Hakon. Men så 
snart man i protokollen på lzsestuen havde skrevet de forlasende 
ord: '0ld p5 bag', gik alle, der havde en digterisk are at plaske 
med, i gang med deres hyldest. Thi hvis deres kvad fandt nåde for 
fadselarens ajne, blev ophavsmanden belannet med en digteral 
(altid skrevet med lydskrift: degderald). Hjarnsen var den uopnå- 
elige mester i at variere sine lybnskningsvers, der altid mundede 
ud i en lovprisning af det 01, han håbede ville tilfalde den tlarstige 
skjald. Engang var Mogens Gjadesen (1 15 3,3 7-42), arkæolog og 
guldmedaljeindehaver, på en studierejse i den nære orient for at 
deltage i nogle udgravninger, da hans fadselsdag oprandt. Som 
den udmærkede alumne han var, forglemte han ikke sin pligt. Til 
kollegiet ankom et telegram fra Athen med de mzrkelige, men for 
indviede let forståelige ord: 'Ollds på båg'. Den adle handling gav 
omgående Hjarnsen inspiration til et hajstemt digt i homerisk stil: 
'Til den fjerntalskænkende Mogens'. 

Lille Zeuthen (1 142,36-42) skrev kun i ringe grad digte. Til 
gengæld begik han sprænglærde naturvidenskabelige afhandlinger 
p5 engelsk med sælsomme titler. Der var en, der hed: 'The osmo- 
tic behaviour of frogs' eggs and young tadpoles'. Et andet værk: 
'The ventilation of the respiratory tract in birds' blev til på mit 
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yderrum, hvor den fattige forsker en tid havde slået sig til ro. Se- 
nere blev han professor ved Carlsberg-laboratoriet. 

Poul Astrup (1 139,3 5-39), dengang Danmarks yngste læge, 
skrev mig bekendt heller ikke digte i starre udstrækning. Hans 
f ~ r s t e  værk hed noget så prosaisk som: 'Heparinundersagelser'. 
Hep havde assisteret ham med et og andet. Det var den alminde- 
lige opfattelse, at der var tale om undersagelser af Heps urin, men 
det var kun ond snak. 

Men det egentlig værdifulde ved kollegielivet lader sig vanske- 
ligt definere. Her boede man 23 mere end almindeligt begavede 
unge mennesker sammen. Det var ved en uskrevet lov forbudt den 
enkelte at isolere sig. Alle måltider indtoges på læsestuen i fuld of- 
fentlighed. Vi kendte hinanden og hinandens vaner, men ingen 
havde noget at skjule. Vi var forskellige og havde forskellige fag 
og interesser, men hver for sig og i fællesskab var vi levende opta- 
get af, hvad der r0rte sig i tiden. Vi modtog tilskyndelser fra hin- 
anden og vi prmede vore anskuelser på hinanden. Aldrig har en 
flok vel i den grad været orienteret og haft fingeren p5 tidens puls. 
Og sjældent har nogen med så usvigelig sikkerhed været i stand til 
at skelne mellem kerner og skaller og afslare, hvad der var ægte og 
hvad der var falsk. Far end de fleste fik vi ajnene op for samar- 
bejdspolitikkens skavanker og skæbnesvangre konsekvenser. De 
fleste fandt en eller anden plads i modstandskampen, den åndelige 
eller Qsiske - eller begge dele. Men der var andre sporgsmål end 
de nationale og politiske, der optog os: litterære, moralske, religi- 
ase osv. 

Og stadig bliver der noget tilbage, som ikke kan karakteriseres 
- med mindre man vil tale om kollegidnden. 

Gunnar Olsen (1 193,42-46) 

Kampen om Coll.'s sjzl 

Traditionerne beretter ikke meget om Coll.'s farste tid under be- 
sættelsen. Dog står det fast, at der i lighed med kampen om det 
danske folks sjæl blev fart en kamp om Coll.'s sjæl. Små nazistiske 
spirer skad frem inden for murene. Men kampen blev hurtigt og 
definitivt afgjort, nazismen fik ikke grobund på Coll. 



Viggo (Georg Langkjær, 1163,39-43) var farstemand i den ån- 
delige kamp. Bl.a. lod han sine anskuelser komme til orde i Stu- 
denterkredsens blad, og resultatet blev, at det danske politi en nat 
kom og hentede ham. Efter en uges ophold i Vestre Fængsel 
vendte han tilbage og fortsatte så sin virksomhed både inden- og 
udenfor Coll.'s mure. Stor opmærksomhed og bifald vakte det, da 
han ved Coll.'s 250 års fest tog til orde mod selve Rektor Magnifi- 
cus Bloch. Det var lige efter studenternes demonstrationer mod 
regeringens tiltrædelse af Antikominternpagten, og rektor, som 
må have haft nogle meget vanskelige dage på grund af tyskernes 
trusler om militær besættelse af Universitetet, benyttede denne 
lejlighed, hvor mange ældre og yngre akademikere var samlede, til 
i stærke ord at dadle demonstranterne og til at indskærpe I.on- 
gens ord om rolig og værdig optræden. &go stod imidlertid op 
og hævdede studenternes ret til at give udtryk for deres harme, 
når de fandt, at der skete noget urigtigt. Viggo fortsatte denne 
kamp, så længe han boede på Coll. Da Hal Koch skrev sin artikel 

' om, hvad der var rigtigt for politikerne, og hvad der var rigtigt for 
almindelige mennesker, angreb Viggo i en artikel i Studenterkred- 
sens blad skarpt dette synspunkt. Den moral, der gjaldt for almin- 
delige mennesker, måtte også gælde for politikerne, hævdede han. 

Endnu i 1942 og begyndelsen af 1943 havde besættelsen ikke 
sat stærke spor i Coll.'s sædvanlige liv. Der var henstillet, at man 
undlod at holde officielle fester; man fulgte henstillingen, men 
holdt i stedet for uofficielle fester. Alumnernes holdning overfor 
besættelsesmagten lagde sig for dagen på forskellige områder, bl.a. 
ved at engelske sange blev foretrukne ved alle lejligheder, også her 
gjorde Vigges indflydelse sig gældende. Stundom kunne engelske 
sange lyde i timevis fra Coll., og når 'God save the IGng' lad, blev 
vinduerne lukket op, og der sattes i med en kraft, så sangen nok 
har kunnet hares helt hen til Rådhuspladsen. 

Illegale blade fandt tidligt vej til Coll. og blev snart en fast del 
af Lectoriets bestand. Svenske aviser bidrog ligeledes til at sætte 
krydderi p i  de danske avisers fade smag. I avrigt benyttede de fle- 
ste alumner de muligheder til demonstrationer, der forelå med 
Royal Airforce-mærker 0.1. Da studenterne indsendte en protesta- 
dresse mod Scavenius' ministerium, kappedes alumnerne om at 
komme til at st5 merst på så mange lister som muligt. 
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Den 29. august 1943 

Den 29. august ændrede forholdene for Coll. I de foregående 
dage havde vi fulgt udviklingen med spænding, og den 28. traf vi 
forberedelser til at klare en eventuel generalstrejke. Natten til den 
29. blev urolig, fordi en lille kreds holdt et stort sold, og hen på 
morgenstunden, da der var blevet stille indenfor murene, blev be- 
boerne ud mod St. Kannikestræde vækket af det tyske politi, som 
kom for at hente professor Albert Olsen i Professorgården; samti- 
dig forkyndte skud og brag ude fra byen, at en starre aktion var i 
gang; et  rekognosceringstogt ud i byen fortalte, at tyskerne var 
ved at nedkmpe det danske militaer. Begivenheden vakte stor til- 
fredshed på Coll. Da Hep (1 175,40-46) ved middagstid vågnede 
og harte, hvad der var sket, brad han ud i hæse hurraer. Imidlertid 
nærede vi bekymring for vore soldaters skæbne. Ole Engberg 
(1 190,42-46) og Kayser (1 173,40-45) lå i Holbæk og Hå 
(Haagensen, 1191,42-46) i Jægersborg. Sent på dagen indfandt 
Hå  sig i civil og fortalte en spaendende beretning om, hvorledes 
han i nattens mulm og m ~ r k e  var undsluppet tyskerne. Fra Hol- 
bæk 10d der rygter om hårde kampe, men dagen efter blev ryg- 
terne afkræftet, og snart fik vi meddelelse om, at Ole Engberg og 
Kayser sad internerede i Nzstved i god behold. 

Med dagen fulgte undtagelsestilstand og spærretid. Da spærre- 
tiden om aftenen skulle træde i kraft, var alumnerne forsamlede i 
Haugen. Allerede et par minutter far 8 begyndte skuddene at 
smælde i byen, og da klokken var slået, knaldede det uafbrudt 
overalt. Nå, det var skræmmeskud, tankte vi. 5 min. over 8 gik et 
par herrer i loftet stemning gennem Skindergade. De modtog ad- 
varsler fra vinduer og dare, men fortsatte uanfægtede og glade 
deres vej. Kort efter lad et par skud fra hjarnet af Skindergade og 
Kabmagergade og et ajeblik efter ambulancens tuden. Så forstod 
vi, at det var alvor, og det var med en vis forsigtighed, vi stak næ- 
sen op over muren nu og da for at falge begivenhedernes udvik- 
ling. At gemytterne var opskræmte, fremgik af vor reaktion på et 
brag inde fra et eller andet råm. Alle styrtede ind og erfarede, at 
en elektrisk pære var sprunget. 



Eforens bortrejse 

Natten til den 2. oktober kom så det næste starre tyske slag: aktio- 
nen mod jaderne. Tidligt om morgenen harte vi meddelelser des- 
angående. Fra Krystalgade fortaltes om den brutalitet, tyskerne 
havde udvist mod de gamle i det jadiske alderdomshjem. Aktionen 
berarte i haj grad Coll., da eforen stod i fare for at blive offer for 
den. I nogle dage var vi i uvished om hans skæbne. Omsider duk- 
kede Astrup (1 139, 3 5-39) op og meddelte, at eforen var i sikker- 
hed. Astrup havde selv taget afsked med ham lige forinden, han 
gik ombord i skibet, der skulle fare ham til friheden i Sverige. 
Nogen tid efter fik vi ad forskellige omveje at vide, at eforen i god 
behold var kommet til Lund. Det lykkedes under hele besættelsen 
at vedligeholde en nogenlunde regelmæssig forbindelse med ham. 
Mange hilsner fra ham n5ede over sundet til Coll., og adskillige 
nåede også fra Coll. til eforen. Vi erfarede, at han havde det godt, 
men længtes meget efter Danmark og efter Coll., og at han lige- 
som vi med stor længsel imadeså den dag, da vi atter kunne samles 
på Coll. 

Foruden Astrup kom Zeuthen (1 142,36-42) p5 Coll. og beret- 
tede om spændende oplevelser, han havde haft ved at hjælpe jader 
på flugt til Sverige. Falgen blev, at flere alumner kom til at bistå 
ved de natlige udskibninger, der fortsatte en tid lang. 

Efier eforens bortrejse blev universitetssekretær P. Fanss Efor 
ad Interim for Coll. Hvervet kunne nzppe være lagt i bedre hæn- 
der. Vi kendte jo alle Fanss i forvejen, men nu fik vi lejlighed til at 
lære endnu flere af hans mange charmerende egenskaber at kende. 
Allerede ved den farste eforkaffe fandt vi hinanden, og Coll. som 
helhed såvel som de enkelte alumner fik mange gange lejlighed til 
at være glade for Fanss. 

Kort efter jadeforfalgelserne kom der rygter om en samlet tysk 
aktion mod studenterne. Rygterne forårsagede en del uro p5 Coll. 
som i studenterverdenen overhovedet. Adskillige alumner foretrak 
for en tid at tilbringe nætterne borte fra Coll. Efterhånden blev 
det dog klart, at der kun kunne vzre tale om en nervekrig mod 
studenterne, og da Coll. havde stået halvtomt en tid, vendte alum- 
neme atter tilbage og tog Coll. i besiddelse igen. Nu, farst i okto- 
ber, slap Ole Engberg og Kayser også las fra interneringslejren i 
Næstved og kom tilbage til Coll. 
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Spærretiden 

Efter attentatet på 'Mokka', som fik alle Coll.'s ruder til at klirre, 
kom spærretiden, der havde været ophævet i kortere perioder, 
igen, og den hele vinter kom til at stå i spærretidens tegn. Elersia- 
neme har vel egentlig alle dage vzeret hjemmemennesker i erken- 
delse af, at man nzppe mange steder kunne fa det bedre end på 
Coll., men nu var vi altså tvungne til at være der hver aften efter 
kl. 8. 

Coll. bestod prmen med glans; gennem den hele tid herskede 
der hajt humar på Coll., og livet på Lectoriet fik en kraftig op- 
blussen. Af særlige idrætter dyrkede man kort og skak. Aldrig er 
der blevet spillet så megen l'hombre på Coll. som den vinter. 
Hansen (1 174,43-48), Hep, Petrus (1 179,40-46) og Koch (1 183, 
41-46) var de flittigste, selvom mange andre lejlighedsvis måtte 
tage en tarn med. De fire gik en tid lang under betegnelsen 
'L'hombreklubben'. Spillet fik i m i g t  f ~ l g e r  for kollegiepolitik- 
ken. Takket være klubbens energiske agitation blev Koch insp. 
Coll., Hansen dir. soc. og Hep C.C. Der herskede senere fuld enig- 
hed om, at Hansen var alle tiders bedste dir. soc., mens der her- 
skede nogen uenighed om Kochs indsats som insp. Coll. 

Selvom l'hombren var dominerende, hændte det også, at der 
blev stablet et bridge-parti på benene; den meste bridge, der blev 
spillet, fik dog betegnelsen 'Theolog-bridge', hvad der ikke just 
var ment som en kompliment til spillets kvalitet. Skakken havde 
ikke mange, men til gengæld særdeles ivrige dyrkere. Hep var 
også f~rstemanden på disse felter. Det var ham, der i prat opfor- 
drede til en stor og almindelig skakturnering med en indsats på 1 
kr. pr. deltager. Kun to meldte sig foruden Hep, nemlig Rub 
(1 167,37-44) og jeg. Turneringen blev afsluttet samme aften med 
Hep som sejrherre og Rub som nr. 2. Turneringen blev gentaget 
mange gange, altid med samme deltagere og i reglen med samme 
resultat. En stor og szrdeles interesseret tilskuerskare fulgte kam- 
pene. 

Engang i labet af vinteren fandt Koch på at genoplive den 
gamle skik fra fjerne tider at afholde disputatser på Coll. Koch 
lagde selv for med en disputats om problemet 'Trille'. I kjole og 
hvidt over for en hajtidsfuld forsamling ledet af i.1. forsvarede 



doktoranden sine teser mod de to officielle opponenter, Hep og 
mig. Efter en drabelig holmgang blev Koch erklæret for at være 
dr. Coll., og et muntert doktorgilde fulgte efter. Der blev talt oni, 
at en raekke andre disputatser var under opsejling, men tidernes 
ugunst eller hvad der nu gjorde det, forårsagede, at Koch blev den 
hidtil eneste dr. Coll. 

Da advent kom, skænkede Petrus som i.1. Lectoriet en advents- 
krans. Når adventslysene tændtes, blev der holdt en hajtidelighed 
på Lectoriet. Om aftenen prædikede Petrus. Damm (1 180,40-44) 
havde skrevet prædikenen. Enkelte blev forargede over dette teo- 
logiske fremstad, men stort set faldt adventsfestlighederne i god 
jord hos alumnerne. Til gengæld måtte der slås streg over flere af 
Coll.'s sædvanlige festligheder, hverken Gåsegilde eller julebal 
kunne afholdes, som forholdene var. 

Illegalitet p i  Coll. 

Under spærretiden voksede den illegale aktivitet på Coll. Den ille- 
gale presse fik en starre og starre plads på Lectoriet, og snart blev 
det sådan, at Coll. ikke alene modtog blade, men også udsendte 
dem. Coll. blev fordelingssted for adskillige blade. De fleste alum- 
ner tog vel tid efter anden mere eller mindre part i fordelingen, 
men for en tid var Moses (?) vel den, som uddelte de fleste, og 
Morten (1 176,40-45) var også stærkt aktiv på dette område. En 
tid blev der endda duplikeret et illegalt blad på Coll. Det var 'Kir- 
kens Front'. Opgaven lå oprindeligt i Langes (1 188,41-46) hæn- 
der, men Hå og Damm tog ligeledes del i fremstillingen. Virk- 
somheden var omgærdet med den fornadne hemmelighedsfuld- 
hed. Kun de færreste af de mrige alumner anede noget om det, 
mens det gik for sig. Nu fik Coll. også sin farste aktive sabotar i 
Ole Engberg, der til en begyndelse stod i 'Bopa', men senere gik 
over i 'Holger Danske'. I Pråt fra denne tid er der adskillige med- 
delelser fra Anders Krogh og andre kendte dæknavne. Ole gik 
stille med darene, men efterhånden forstod vi, at han i hvert fald 
vidste bedre besked med sabotagen end selv de mest energiske 
rygtesamlere. 

En yderst legal opgave fik Coll. ved deltagelse i Universitetets 
vagtværn. Nogle alumner kom tidligt med i dette, og i forsomme- 
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ren 1944 trådte de fleste med i det efter kraftige opfordringer. En 
ung alumne, Matthæus (Johs. Engberg, 1200,W-45), havde endda 
en ledende stilling deroppe. 

Vi deltog med held i store melser, og da sommerferien kom, 
madte vi hver aften kl. 8 til appel på Universitetet, hvilken ulejlig- 
hed blev betalt med 4 kr. pro persona pr. aften. En sum, der ofte 
forsvandt på en efterfalgende Tivoli-tur. Til appellerne knyttedes 
undertiden sprajtemelser med det resultat, at den gæve skare 
dyngvåde traskede hjem til Coll. 

Generalstrejken 

6. juni 1944 forkyndte hajttalere i St. Kannikestræde, at invasio- 
nen var begyndt. I den falgende tid var det klart, at begivenhe- 
derne gik mod en klimaks. Sabotagen voksede i omfang og de ty- 
ske modforholdsregler: henrettelser, forbud og schalburgtage, 
med den. Natten til den 24. juni kom schalburgtagen mod Stu- 
dentergården og Borgernes Hus i Frederiksborggade. Når man så, 
hvorledes Borgernes Hus 15 spredt ud over gaden, falte man ikke 
just trang til at blive schalburgteret. Det hed sig, at Regensen nu 
stod for tur. Om Coll. forlad der ingenting, men hvis Regensen 
gik, slap vi næppe uden skrammer. En vis beklemt stemning råde- 
de på Coll. natten til den 25. Som ventet blev vi vækket ved eks- 
plosioner, men det var i hvert fald hverken Regensen eller Coll., 
det gik ud over. Et  vældigt bål fortalte os om schalburgtagens om- 
fang. Det var Tivoli, der brændte. 

Så fulgte den nye spærretid. På Coll. som i den indre by over- 
hovedet respekterede vi spærretiden. Frihedsbålene og gå-tidligt- 
hjem-strejkerne gjorde det imidlertid klart, at spillet ikke var endt. 
Den 29. juni kom Hep hjem og fortalte om begivenhederne på 
Axeltorv. Om morgenen den 30. juni skulle vi made til melse på 
Universitetet. Vi harte, at sporvognsfunktionærerne strejkede, og 
var klar over, at der ville ske noget. Da vi gik hjem, anbefalede en 
politibetjent os at tage hjelmene af, en tyske kugle kunne ellers let 
finde igennem dem. Vi gjorde det. Formiddagen gik med bered- 
skabsindbb og med at falge udviklingen i byen. Mange kom og 
gik, bl.a. Astrup, der berettede om barrikaderne på Narrebro med 
maskingeværer og rade faner. Hvordan ville tyskerne reagere? Vi 



Blandt mange billederfia Elers er dette tilsyneladende det eneste, sorn 
viser den staderende alumne - og så er det avisen. 
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fik i tide advarsel om lukningen for vandet og fik samlet tilstrzk- 
kelige forråd, desuden havde vi havregryn, brod og al i nogen- 
lunde mængde, og endelig havde vi Universitetets spisestuer i 
baghånden. De havde lukket, men lå inde med en del fadevarer, 
som vi kunne disponere over, idet vi til gengæld lovede at holde 
vagt der sammen med folk fra de m i g e  kollegier. 

Dagen bragte ingen szrlige begivenheder for Coll. Tiden gik 
med udflugter i byen for at falge begivenhederne, vagt på Univer- 
sitetet, drraftelser på Coll. af, hvad der var sket, og gisninger om, 
hvad der ville ske. Den 1. juli kom med tyskernes demonstrations- 
flyvning med nogle gamle, skramlende maskiner. Det stod os 
klart, at folkestrejken fortsatte. Vi holdt os hjemme om formidda- 
gen, da vi ikke brod os om at komme ud som barrikaderyddere. 
Op ad dagen kom vi ud og så tyskernes proklamation om byens 
spærring m.m. Proklamationen inedfarte en starre udvandring fra 
Coll. Alle, der tog afsted, slap gennem spzrringerne. Tilbage blev 
kun de, der var bundet af universitetsvagten, Ole Engberg, Hep, 
Rarvig (1201,44-48), Hieronimus (1 172, 39-44), h'ioses og jeg. I 
labet af formiddagen havde vi en del besagende, iszr af Ole Eng- 
bergs bekendte. De fleste forlod Coll. med en bunke sedler med 
Frihedsrådets opfordring til at fortsætte strejken. Imidlertid havde 
Hieronimus fremskaffet en flæskesteg. I mangel af gas besluttede 
vi at stege den i Haugen, og det gamle hzderkronede, ovale ha- 
vebord, som engang i tiden havde gjort tjeneste på Lectoriet, blev 
pindet ud for at give næring til bålet, men det blev til, at fru S0- 
rensen overtog flæsket og brændet, så vi til middag kunne nyde en 
dejlig flæskesteg med agurkesalat i Haugen. Hen på eftermidda- 
gen tog begivenhederne igen fart. Vi harte bestandig skydningen 
fra Narrebro, kanonernes dran lod sig klart udskille. Hidtil havde 
St. Kannikestrzde og nærmeste omegn ligget meget fredeligt hen. 
Ingen barrikader spzrrede gaderne, og tyskerne så vi ikke meget 
til. Da fik vi aje på en mand, der kom gående i Skindergade mad 
en sten i hver hånd; han var åbenbart ude for at finde et passende 
sted til en barrikade. Idet han passerede hjarnet af colls hauge lad 
et skud, og manden styrtede om. Da vi forsigtigt kiggede over 
muren, stod talrige tyskere i Skindergade med geværet i anlreg. Vi 
dukkede os skyndsomt. En ambulance hentede manden. Nogle 
mente at vide, at han kun var ramt i armen. Dermed var freden 



forbi. Kort efter vrimlede alle de omliggende gader af tyskere, der 
ustandselig @ede i alle retninger. holdt forsigtigt vinduerne 
lukkede og najedes med at kaste stjalne blikke omkring os. Kl.18 
vovede b r v i g  sig ud for at varetage sin ringergerning i Vor Frue. 
Han kom snart tilbage efter at vaere blevet standset og underkastet 
en meget nærgående visitation af tyske soldater. Omsider dade 
skydningen hen, og de fleste af tyskerne forsvandt. 

Sammen med nogle regensianere madte vi op til appellen kl. 8. 
blev enige om vagtsp0rgsmålet og gik så hjemad. Da vi fandt 

det utilrådeligt at gå i starre flok, gik regensianerne farst, mens vi 
lagde vejen udenom ad Krystalgade og Fiolstraede. Netop da vi fra 
Fiolstræde gik ned ad St. Kannikestræde, drejede to store biler fra 
Gbmagergade op ad gaden. De standsede foran Regensen og 
Coll.'s port. Hvis Coll. blev undersagt, kunne særdeles kompro- 
mitterende ting komme for dagen, og alene at blive taget som gid- 
sel i disse dage kunne vzre forbandet nok. Derfor besluttede vi at 
sage det farrste det bedste skjulested, og efter kort rådslagning 
valgtes Vor Frue tårn, som vi takket være Rarvig havde adgang til. 
Derfra kunne vi falge begivenhedernes udvikling i St. Kannike- 
stræde, og vi så, at tyskerne karte afsted med samtlige regensiane- 
re, som havde været på Regensen, derimod foretog de intet over- 
for Coll. Dette beroligede os på ingen måde. De kunne komme 
igen nårsomhelst, og vi besluttede at tilbringe natten i Vor Frue 
Kirke. Forinden måtte vi dog til Coll. for at fjerne de mest farlige 
sager, og på et tidspunkt, da der ikke var tyskere at se, listede vi 
derned. Coll. lå tomt, men urart. Moses havde vzret dernede, da 
tyskerne kom til Regensen, men var over havemuren sprunget ned 
i Skindergade med cykel og stor oppakning. Vi samlede, hvad der 
nardvendigvis måtte fjernes, listede så af en efter en og smuttede 
ind i Vor Frue, hvor valkendorfianerne også sagte hen. Ole Eng- 
berg karte dog ud til Hagemanns for at bringe advarsel, og han 
fandt sig et logi et eller andet sted i byen. Idet Hep som sidste 
mand skulle smutte ind ad daren, kom en tysk patrulje frem ved 
Munksgaards hjarne. Hep skyndte sig ned ad Dyrbb ,  og tyskerne 
fortsatte deres vej uden at opdage noget. Lidt senere kom Hep 
igen og slap nu lykkeligt ind. 

Næste morgen gik vi atter i spredt orden til Coll. Der var intet 
hændt i nattens lab. Alligevel falte vi os ikke trygge, og vi holdt 
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det meste af dagen, efter at have advaret de ervrige kollegier, til på 
Universitetet, hvor vi også tilbragte natten. Næste dag, om man- 
dagen, meddelte Ole Engberg, at de tilbageværende studenter på 
Nordisk Kollegium var taget af tyskerne. Det bevirkede, at truslen 
mod Coll. faltes endnu sterrre, og vi besluttede at forlade Coll. og 
konstituere et Coll. på Universitetet, hvor vi takket være lazaret- 
udstyret kunne indrette os nogenlunde bekvemt i de ærværdige 
auditorier. Farst da folkestrejken var forbi, blev Coll. igen befol- 
ket, og helt rolige var vi ikke, far de bortfarte regensianere vendte 
tilbage, uden at der var vederfaret dem andet ondt end de ubeha- 
geligheder, et 8 dages ophold i Vestre Fængsel uvægerligt med- 
farte. 

CoU. rammes atter 

Juli og august forlab atter roligt på Coll. Efter sommerferien 
vendte de fleste alumner tilbage, enkelte forsvandt dog igen om- 
gående. Bl.a. en ny alumne, som vi slet ikke kendte; til gengæld 
rummede Coll. ofte midlertidige 'grise', for en stor del anbragt på 
Ole Engbergs foranstaltning. Hen på efteråret forsvandt Ole 
imidlertid selv for at overtage en starre stilling indenfor mod- 
standsbevægelsen i Jylland. 

Hen i september var det klart, at det igen trak op til starre be- 
givenheder, og da der blæstes luftalarm den 19., var vi så småt for- 
beredt på, at der ville hænde noget. Det blev også snart bekræftet; 
vi harte skuddene fra Gammeltorv politistation, og gik imrigt 
straks i gang med systematiske forberedelser til den folkestrejke, 
som måtte blive falgen. Vi fik tappet vand, kabt fadevarer etc. 

Et lyspunkt bragte aktionen dog Coll. Hep var just idamt en 
bade på 30 kr. for sammenstad med en C.B'er, skant det var C.B' 
eren, der begyndte, og denne bade forsvandt sporlast i begivenhe- 
dernes malstram. 

I dagene derpå kom en stram af rygter om en forestående aktion 
mod studenterne. Efterhånden som rygerne tog fast form, tynde- 
de det ud på Coll. De fleste alumner fandt et tilholdssted ude i 
byen, for nogles vedkommende var det ret konstant, for andres 
kun en lænestol om natten. De, der blev tilbage, gennemfarte en 



række forsigtighedsregler. Intet lys på trappen om aftenen, ingen 
åbentstående vinduer ud mod St. Kannikestræde. Desuden blev de 
forskellige muligheder for flugt overvejet og prmet. Coll. skulle så 
vidt muligt se ubeboet ud. Det blev det også. Enkelte alumner 
havde vel besluttet at holde skansen det længst mulige, men da der 
om aftenen begyndte at komme opringninger om, at det ville ske i 
nat, forsvandt selv de standhaftigste. Det klædte ikke Coll. at stå 
tomt, der var slet ikke hyggeligt på de marke gange, og så var der 
bilerne. Hver aften, når man skulle til at gå i seng, karte usædvan- 
lig mange biler gennem Gbmagergade, og det 10d ofte, som om 
de sagtnede farten, når de kom til St. Kannikestræde. Hvornår 
ville de dreje af og standse foran Coll.'~ port? En aften var jeg ale- 
ne på Coll. Ved midnatstid begyndte jeg at hare bilerne, de karte 
gennem Ksbmagergade og sagtnede næsten alle farten ved 
St. Kannikestræde. Og så -jo, den drejede af, den standsede. 
Skulle jeg forsage at komme over muren, nej, nu rag porten op. 
Så var det for sent. Loftet eller taget da? Nej, de havde vel set 
lyset. Nu  kom de hen ad gangen, og nu blev d ~ r e n  revet op til 
yderråmmet, nu til inderråmmet. 'Kan jeg låne 30 kr?', spurgte 
Hep forpustet, for det var ham. Ja, det kunne han jo nok, og han 
forsvandt hastigt, som han var kommet, og bilen karte igen. 

Næste aften blev der igen ringet, at i nat kom tyskerne ganske 
bestemt, og så gik jeg. 

Da Coll. havde stået tomt nogle nætter, vendte enkelte alum- 
ner tilbage og i den falgende tid var vi en to-tre stykker på Coll. 
Desværre fik Coll. i denne tid kedelige påmindelser om den lov- 
lase tid i form af en række tyverier. Der forsvandt et radioapparat, 
taj, grammofonplader, og jeg måtte af med en uerstattelig skrive- 
maskine. Vi stod uforstående overfor tyverierne, da vi sagte at 
holde kontrol med alle, der kom ind, og omsider holdt de op, men 
opklarede blev de aldrig. 

Gestapo kommer 

Omsider havde vi herrt rygter om tyskerbesag så mange gange, at 
vi var ved at tro, det skulle blive lagn, og derfor ventede vi ikke 
Gestapo, da de endelig kom. En sen aften ringede det på porten, 
Morten, som var på Lectoriet, fik den besked, at det var det tyske 
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politi. Han lukkede op. De spurgte efter Engberg. 'Hvilken Eng- 
berg?', spurgte Morten i sin befippelse. Det vidste de ikke, men de 
var glade, fordi der var flere at vælge imellem. De rodede derefter 
Ole Engbergs, Matthæus' (1200,44-45) og Heps råm igennem, 
uden at finde noget kompromitterende. Hos Matthæus brad de et 
skab op, og meddelte, at eventuel reklamation i den anledning 
kunne ske på Shellhuset, værelse 397. Farst efterhånden gik det 
op for dem, at det var et kollegium, de var kommet til. De antog 
Morten for at være portner og spurgte, hvor beboerne var. Mor- 
ten forklarede, at de var bange for at være hjemme, men de forsik- 
rede, at folk med god samvittighed ikke behmede at være bange. 
Til sidst ransagede de Lectoriet. En god hoben illegale blade lå på 
en af pultens hylder, temmelig langt nede. Morten var forståeligt 
nok n e m s .  Gestapoerne begyndte med averste hylde og gennem- 
sagte så den ene hylde efter den anden med ægte tysk grundighed, 
de fandt intet. Omsider nåede de til sidste hylde far den kriminel- 
le, da den heller ikke gav noget, opgav de videre eftersagning, og 
gik uden resultat. Morten åndede lettet op. Jeg havde hart dem 
ringe på og harte også en snakke med Morten, men da han talte 
dansk, tænkte jeg ikke på, at det var Gestapo. Farst da de var gået, 
fortalte Morten om besaget. Lange (1 188,41-46), der også var 
hjemme, havde heller ikke næret nogen mistanke. Gestapobesaget 
virkede nærmest beroligende på gemytterne. Vi var klar over, at 
det ville have været værre for os alle, om Coll. havde stået helt 
tomt, og vi besluttede, så vidt muligt at holde det beboet for frem- 
tiden, selvom der skulle være fare for nye Gestapobesag. Tid efter 
anden vendte også nogle alumner tilbage, så Coll. hen imod jul 
var i hvert fald halvt besat. Desuden havde det stadig-væk besag af 
tilfældige 'grise', to af dem, 'Strabo' og 'Kommisæren', boede der 
regelmæssig som lovformeligt indskrevne 'grise'. 

Forholdene gjorde det umuligt at holde kollegielivet i dets 
sædvanlige form. Der var ikke meget af det liv på Lectoriet, som 
havde udfoldet sig forrige år. Gåsegildet blev selvfalgelig aflyst, 
men det lykkedes alligevel at fa et privat gåsegilde i stand og lige- 
ledes at skaffe en gås til det. Desuden blev der holdt et julebal 
med et meget muntert forlab. Efter nytår forsvandt Hep for at va- 
retage en stilling som kur& med hovedszde i &hus. 'Iil gengæld 
bevirkede de skærpede gas- og lysrestriktioner, at andre alumner 



vendte tilbage til Coll., da deres respektive slægt og venner havde 
vanskeligt ved at have gæster, og efterhånden blev det meste af 
alumneflokken samlet. Krigens gang skabte stor optimisme. Ra- 
dioen bragte for hver udsendelse gode nyheder, og respekten for 
tyskerne og Gestapo svandt proportionalt med de allieredes frem- 
gang. Coll. havde det ret roligt. En aften kom en kugle ind gen- 
nem ruden i hunde-I, og nu og da susede nogle kugler gennem 
træerne i Haugen, men det blev næsten en vane. 

Den 14. marts fik Coll. en ny alumne, Henrik Zeuthen (1206, 
45-48). Han var lang og munter. Naste dag viste han sig ikke, og 
hen på eftermiddagen var vi klar over, at han var taget af Gestapo. 
Det var sket under en af de sædvanlige gaderazziaer, som så man- 
ge alumner havde været ude for uden uheld, men Henrik havde 
altså været uheldig med nogle illegale blade. Selvom Henrik ikke 
havde nået at fa nogen tilknytning til Coll., regnede vi alligevel et 
Gestapobesag for sandsynligt og rensede efter bedste evne Coll. 
for de mest iajnefaldende illegale sager. Lidt. far M. 1 ringede det 
kraftigt på porten, og da ingen reagerede omgående, endnu krafti- 
gere. Adskillige harte det og var klar over, hvad det var. Hå var 
den, der farst reagerede. Efter en kort konference i porttelefonen 
abnede han porten, og ind kom fire civilkladte mznd, bevæbnet 
med maskinpistoler, et par af dem talte dansk. De spurgte efter 
Petersen, hvad der virkede noget desorienterende, og gav sig 
straks til at undersage råmmene. Rarvig var den farste, der måtte 
holde for; da de af hans legitimationskort havde set, at han ikke 
hed Petersen, forsvandt de med befaling om, at han skulle ligge 
roligt. Hos Knud Pedersen (1203,44-49) og Petrus var de på 
g m d  af navnet mistænksomme, og begge fik ordre om at stå op, 
men legitimationskortene friede dem for videre påtale. De fort- 

' satte så rundt på alle råmmene, forlangte overalt legitimationskort 
og forsvandt, når de havde set dem og eksamineret os i dem. Alle 
vegne holdt de maskinpistolerne i skudstilling. Strabo havde noget 
vrml med sit kort og fik at vide, at om han sagde mere forkert, 
blev han arresteret. Havde Gestapo anet noget om, at de stod 
overfor en sabotar, havde de næppe betænkt sig på at gare det. 
Lange var lidt lznge om at lukke op, og fik derfor sine skuffer ro- 
det igennem. Ellers indskrznkede visitationen sig til, at de lukke- 
de skabe og lignende let tilgængelige steder op og kiggede ind. De 
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blev ved med at sparge efter Petersen og omsider blev det sagt, at 
her boede en Holger Engberg Petersen, men han var ikke tilstede. 
Aha, ham var det. alkalenderen og et fotografi gjorde dem klar 
over, at deres offer hed Hep, og så gav de sig til at sage efter ham. 
Den mest spændende scene foregik foran Bechs (1204,45-46) dar. 
Bech var lige flyttet ind. Han kom fra Regensen og regnede med, 
at der kunne blive drevet regensielle lajer med ham. Da Hå, som 
måtte gå foran alle vegne, i Gestapos navn opfordrede ham til at 
lukke op, antog han det for en spag og undlod at reagere. Tre Ge- 
stapoer stillede sig da op med maskinpistolerne for a t  skyde daren 
i stykker, men det lykkedes Koch at få dem til at vente, og Hå fik 
lov at gå ud og sætte Bech ind i situationen fra vinduet. Så åbnede 
han daren. Han blev spurgt, om han kendte Hep. 'Hvad er Hep?', 
spurgte han, 'Er det en mand?' 'Das ist ein Begriff, svarede de. 
Omsider fandt de ned i Skjoldborgs (1 197,40-45) ram, hvor Hep 
havde holdt til, når han lejlighedsvis besagte Coll. Det blev grun- 
digt gennemsagt, og nogle billeder, breve, et legitimationskort 
o.lign. blev taget med. Mens razziaen stod på, var en starre bil 
h r t  op foran Coll., og vagtposter var placeret i gaden, så vi var 
ikke helt rolige, far de forsvandt uden at tage nogen med sig. 

Vi spekulerede forgzves på, hvorfor de kom efter Hep, når vi 
ventede dem i anledning af Zeuthen. Senere erfarede vi, at de to 
ting intet havde med hinanden at gare. Eftersagningen efter Hep 
hang sammen med Astrups arrestation samme aften. 

Næste dag erfarede vi, at Gestapo ved en ikke szrlig grundig 
undersagelse kunne have fundet et maskingevzr på Coll., hvad 
der sandsynligvis ville have vaeret ubehageligt for os, men de gjor- 
de det altså ikke, og Gestapo-besaget havde ikke falger af nogen 
art. Om Henrik Zeuthen forlad det, at han fra Politigården var 
fart til Vestre Fængsel, hvorfra han senere blev sendt til Fraslev. 

Gestapo kom endnu en gang til Coll. Den 30. marts indfandt 
fire mænd sig ved l-tiden. Koch tog imod dem. Deres ærinde 
gjaldt Matthzus, men han var, som altid om natten, borte fra Coll. 
De skulle blot have en oplysning om ham, sagde de, men da Koch 
tilbad at lade beskeden g& videre, sagde en af dem: 'Nej, den slags 
hertuger henter vi.' De undersagte Matthæus' rim, men fandt in- 
tet mistænkeligt, og de forsvandt s& med en undskyldning for for- 
styrrelsen. Alle fire talte rent dansk. Gestapo-besagende virkede 



egentlig ikke skræmmende på gemytterne. De eftersagte holdt sig 
selvfalgelig borte fra Coll. om natten, men Matthæus besagte os 
hver dag ved frokosttid og åd vort franskbrad, og når Hep kom til 
Kabenhavn, var han en flittig gæst på Coll. Men der var end ikke 
tillab til den ængstelse, der havde behersket sindene i efteråret, og 
efterhånden boede samtlige alumner undtagen de efters~gte atter 
på Coll. 

Mod afslutningen 

De allieredes stærke fremskridt forårsagede megen munterhed og 
stor optimisme på Coll. Nu drejede det sig kun om uger, vidste vi. 
Men hvordan ville afslutningen blive for vort vedkommende? 
Skulle der blive kamp i Gbenhavn? Det kunne ventes, og tidligt 
blev Coll. inddraget i forberedelserne til slutkampen. Det var vist- 
nok Greve (1 198,44-46), der fik idéen om, at Coll. ville kunne 
gare god fyldest som feltlazaret. Planen blev fremsat på Coll. og 
vakte stor begejstring, den blev accepteret på hajere sted, og sidst 
i marts gik vi i gang med forberedelserne. 

Lectoriet skulle være operationsstue, og der blev truffet foran- 
staltninger til at lave nradbelysning. Alle råm og det ene loft skulle 
kunne tages i brug til belægning, og der skulle samles hospitalsud- 
styr, fadevarer, sengeklzder, sygeplejersker og meget andet. 

Forberedelserne kunne selvfalgelig ikke gå helt stille af. Alle al- 
umner måtte indvies i planen, og de, der ikke havde andet at gare, 
når opgaret kom, skulle gare tjeneste p& lazarettet. Efterhånden 
lykkedes det at fa tingene i hus. Starstedelen måtte hentes på tre- 
hjulede cykler fra kzldre og kviste rundt i byen, og Coll. fik omsi- 
der fast brugsret til en sådan cykel. Enkelte gange måtte der gares 
brug af lastbiler. Alle ekspeditioner forlab uden uheld af nogen 
art. At skjule det hentede var et starre problem. Vi måtte bestan- 
dig være forberedt på nye Gestapo-besag, og blev planen afslaret, 
kunne det medfare store ubehageligheder for både Coll. og alum- 
neme. De grovere ting blev blandet med det gamle skrammel på 
loftet, og til de fmere og mere kompromitterende sager fandt vi et 
hidtil hemmeligt rum, der var både rummeligt og let tilgængeligt. 
Her  samledes efterhånden et st~rrre forråd af medikamenter og in- 
strumenter. Imidlertid truede en ny fare Coll., nemlig flygtninge- 
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ne. Sidst i marts blev Nordisk Kollegium og Hagemanns Kollegi- 
um beslaglagt. Vi kunne regne med, at samme skzbne kunne 
ramme Coll. nårsomhelst, og forberedte os på en hurtig evakue- 
ring. Heldigvis drev denne fare over, vi fik lov at beholde Coll. for 
os selv. 

I m i g t  gik dagene muntert. Ingen bestilte noget med bager og 
sligt. De, der ikke var optaget af et eller andet illegalt job, lyttede 
til radio, flyttede nåle på krigskortene, diskuterede strategiske 
problemer o.lign. 

Om aftenen var vi samlet på Lectoriet. Vi havde hver især faet 
tildelt en tysk by, og når den faldt, kostede det en lagkage eller 
kringle. Det gav fest næsten hver aften. Vi sad så og sludrede; p5 
et eller andet tidspunkt fortalte d r~nene  om aftenens sabotager. 
En tid efter kom Strabo gerne hjem. Han nævnede en eller anden 
virksomhed, 'Fint arbejde', så vidste vi besked og gik i lag med 
kaffen og kagerne. 

Befrielsen 

Omsider var alting klart. Coll. havde et fuldstændigt lazaretudstyr. 
Vi havde store vandtander, der kunne rumme vand til flere dage, 
vi havde komfur, der kunne fungere, hvis gassen blev afbrudt, 
nadbelysning, og et stort antal hjzlpere og hjzlpersker, der i givet 
fald skulle være bloddonorer. Spargsmålet var nu blot, om der 
blev brug for det hele. Vi håbede det ikke, men M var forberedt. 

Så kom den fjerde maj om aftenen meddelelsen om, at de tyske 
styrker i Danmark havde kapituleret. Glzde, befrielse, jubel prz- 
gede Coll. som det hele land. De fleste alumner sagte ud i gader- 
nes folkeskarer og tog del i de spontane glædesudbrud. Hen på af- 
tenen samledes de fleste p i  Coll. og tog hul på de flasker, der for- 
længst var stillet hen til at fejre befrielsen med, men snart kom der 
bud efter dem, der stod i de militzre styrker. De forlod Coll. i 
hajt humar. %l gengzld blev de, der havde været knyttet ti1 den 
illegale presse, hjemsendt, nu var deres hverv til ende. De skulle så 
gare tjeneste på lazarettet. 

Megen s m  blev der ikke på Coll. den nat. Vi harte radio, for- 
talte, diskuterede og lyttede til skuddene, der efterhånden aflaste 
jubelen ude fra byen. 
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I befheliesdagene var  Coll. omdannet tilfeltlazaret. Ingen såret blev dog 
bragt ind i St. Kánnikestrdde 9. Det gjorde derimod en vceldig glas- 
beholder med hospitalssprit. Mod kvittering naturligvis, og den fjldte 
beholder blev da også pligtskyldigst afleveret igen. Demcen-e var  m a n  så 
uheldig at tabe den på vej op. Den knustes, og alt l0b ud. Dog ikke sprit- 
ten, som forsigtige personerforinden havde udskzftet med vand, og som i 
den kommende tid gjorde elersianere popukre ved mange festel: 
Lazarettets personale havde noget a t  glcede sig til. 

Næste morgen, den 5. maj, blev lazarettet mobiliseret, lzger, 
sygeplejersker, hjzlpere og hjalpersker, kokke og andre stramme- 
de til, den samlede bestand var på et halvt hundrede mennesker 
eller mere. De sidste rekvisitter blev anskaffet. Gryder, 40 1 hospi- 
talssprit og senge fra Regensen; alt var klart til at modtage even- 
tuelle sårede, men der kom ingen. Selvom den 5. maj blev blodig 
nok i Kerbenhavn, lå Coll. på et af de fredeligere strag, og ikke en 
eneste såret eller kvæstet kom til Coll. Den eneste form for pa- 
tient, som kom, var en mand, der var sluppet ud fra Vestre Fzng- 
se1 og nu stod uden subsistensmidler. Han fik et måltid mad og 
nogle gode råd. I mrigt klappede alt med bespisning, indkvarte- 
ring og organisation udmzrket. 
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Den tyske bes~ettelse tvang eforen i ZandJygtighed i Sverige, dog ikke på 
p n d  af gerningen som $01: Her afhentes den hjemvendte profssor 
&hr på Hovedbanegården af alumnerne. 

Nu og da kom der en hilsen fra alumnerne i militærstyrkerne. 
De slap alle helskindede fra skzrmydslerne. Matthæus var med i 
den hårdeste prave. En mand af hans deling faldt ved Nyboder- 
skolen og en anden blev såret. Om sandagen blev et detachement 
sendt fra Coll. til lazarettet på Finseninstituttet, men hen på efter- 
middagen tegnede alt så roligt, at lazarettet blev oplast, og de 
mange fremmede forlod Coll. Ved middagstid ankom Henrik 
Zeuthen fra Fraslev, og militærstyrkens folk kom på korte visitter 
og aflagde beretninger om deres oplevelser. Onsdag den 9. deltog 
såvel militærsyrkerne som lazaretfolkene i paraden ved Rigsda- 
gens åbning. I de falgende dage blev de fleste medlemmer af mili- 
tærstyrkerne demobiliserede, og Col1.k indsats i frihedskampen 
var dermed forbi. 

Befrielsen fejres 

Endnu stod tilbage at fejre befrielsen. Det blev gjort længe og 
grundigt. Blandt de starste begivenheder var eforens hjemkomst 



fra Sverige. Det skulle ikke gå stille af, var vi enige om, og vi 
fandt, at det ville være mest værdigt at hente ham på banegården i 
vogn. Matthæus, der kunne skaffe alt, skaffede såvel vogn som 
hest og kusk. Smykket med blomster og flag og fuldt ladet med 
alumner i strålende humar rullede den til banegården. Hajt over 
vognen knejsede en drabelig plakat med indskriften: 'Elers Coll. 
henter Kuhr'. 

På perronen modtog vi eforen og farte ham i triumf til vognen, 
hvor han blev anbragt i Lectoriets gamle hæderkronede stol. Der- 
efter rullede kortegen under hurraer og jubel, samt fortjent op- 
mærksomhed fra folkets side, til Coll. Ved et par gode glas udvek- 
slede~ velkomsthilsen og eforen udtrykte sin glæde over atter at 
være på Coll. og Koch vor glæde over igen at have ham i vor 
midte. 

Andre vendte tilbage. En dag kom Hep sammen med Astrup, 
som havde siddet i Fraslev, senere Ole Engberg, så hele alumne- 
flokken efterhånden var samlet. Hvert gensyn blev fejret på tilbar- 
lig vis, og ellers aflaste den ene sejrsfest den anden. De fleste op- 
stod spontant, man fik lyst til at holde gilde, og i labet af kort tid 
blev det fornadne samlet sammen. Det spirituelle grundlag var de 
50 1 hospitalssprit, som vi havde erhvervet i lazarettiden, og som 
egentlig skulle være leveret tilbage, men som på listen blev opfart 
som fordampede. De blev omsat i likarer af mangehånde farver og 
af vidt forskellig smag, men altid af usvigelig samme virkning. Når 
et passende stort kvantum var brygget, gik der bud til venner og 
bekendte, for en væsentlig del frihedskæmpere, der havde haft 
mere eller mindre tilhold på Coll. Kvinder savnedes ej heller, og 
så gik det med dans og lystighed til et eller andet tidspunkt af nat- 
ten eller morgenen. Blandt Coll.'s krigsbytte var et starre forråd af 
tyske signalraketter, og de undlod aldrig at forkynde folk i kvarte- 
ret, at der skete noget på Coll. 

Den store officielle befrielsesfest fejredes Sankt Hans aften. 
Gamle alumner, denominatorer og andre af coll's venner madte 
op i stort tal, og dagen blev fejret med festmiddag på loftet, taler, 
sange, dans, Sankt Hans bål, frokost med flere taler og flere sange, 
atter dans og sang. De sidste rester af spritten fordampede, og 
stemningen var meget haj lige til festen efter en lille udflugt til 
Langelinie sluttede med morgenkaffe i Haugen. 
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Efterkrigstiden 

Helge Haystrup (Petersen) (1 205, 45-49) 

Meminisse juvabit 

Midt i den glade befrielsessommer modtog jeg et brevkort, hvorpå 
Coll.'s glorværdige efor gennem 25 år, professor, dr. phil. Victor 
Kuhr, kort meddelte, at jeg var blevet optaget som alumne på 
Elers' Kollegium. 

Det var et af mit livs mest betydningsfulde budskaber, optakten 
til fire glade og udbytterige år. Og det straks fra begyndelsen, da 
Coll. fra sin tid som planlagt nadlazaret havde 'arvet' en del ho- 
spitalssprit, som kyndige medicinere havde forvandlet til en gan- 
ske hårdtslående likar. 

Samtidig overvældede Coll. i n  ved sin gammeldags primitive 
hygge, de nu og da forbavsende traditioner, men ikke mindst ved 
sin ledelse, et triumvirat, som jeg mindes med den starste taknem- 
melighed. I spidsen for Coll. stod den lange mediciner Niels Hå- 
gensen (Hå) (1 191,42-46), der med venlig autoritet inddrog den 
nye i kollegielivet med det resultat, at jeg de to falgende år blev 
valgt til CR. Ved Hi's side stod den hjertensgode humanist Ole 
Koch (1 183,41-46) som insp. lectorii og den geniale middelalder- 
forsker Jprrgen Pedersen (Petrus) (1 179,40-46), der i sin egenskab 
af 'Primads' tog sig særligt af de nye alumner. Jeg husker stadig, 
hvordan han en af mine farste nætter vækkede mig for at overhare 
mig i Luthers katekismus, hvorefter resten af natten gik med over 
en kop te at manuducere mig i den store skolastiker Bonaventuras 
'De reductione artium ad theologiam'. 

Tillige med stud. jur. Christian Rardam (1208,45-49), der hur- 
tigt afslprrede sig som alletiders gode elersianer, var jeg blevet de- 
nomineret til min alumneplads af tidligere fængselsdirektar Johan 
Wandall, og vor takkevisit i det gæstfri, af levende kristendom 
prægede hjem blev indledningen til et mangeårigt varmt venskab 
med familien Wandall. 

Det daværende Elers' Kollegium med dets store Lectorium (og 
festsal), inspektorlejligheden, boliger for 3 kandidater, hvoraf den 
ene var Coll.'s historiker Gunnar Olsen (1 193,42-46), ca 20 rim 
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til studenter foruden to kakkener (kaldet det m e  og det nedre 
Helvede), diverse kaelderrum og gårdens bade- og cykel (samt 
lokums-) pavilloner var unægtelig præget af stor maskulin n ~ j -  
somhed. 

Heldigvis havde en del vakre 'q'er' deres daglige gang på Coll. 
og de hjalp de kejtede unge til rette på bedste vis. Det samme 
gjaldt vore rengaringsdamer. A propos må det være mig tilladt at 
bekende, hvad mange dengang anså for et  haesligt traditionsbrud: 
en af vore trofaste damer havde 25-års jubilæum i min inspektor- 
tid, og jeg tillod mig at fejre dagen med et festligt kaffebord. 

Fordelingen af kollegiets rim foregik efter anciennitetsprincip- 
pet, og vi flyttede derfor en del. Jeg var således ydermand for den 
noble mediciner Lautrup Christiansen (1 192,42-47) og året efter 
indermand for den sirlige Wilhelm Johannsen (12 10,46-50). 
Ordningen fungerede udmærket, men var allerede dengang for 
gammeldags og upraktisk, ligesom vore fugtige og slet opvarmede 
ram, hvor man om vinteren ofte sad på sin radiator for dog at få 
en svag fornemmelse af varme. 

Alåmnernes akonomi var gennemgående slet, selvom vi havde 
gratis avishold, telefon og tandlæge. For mange var den særegne 
kollegiebaf, dvs. en stegt rugbradshumpel med lag og spejlæg, en 
næsten daglig middagsret. Og når det var sidst på måneden, gik 
den vilde, men ofte forgæves jagt i de andres bkkenskabe. Hel- 
digvis kunne man få kredit hos den hostende haker 'Hakån' i na- 
boejendommens kælder, og der var også mulighed for billige på- 
lægsrester hos slagter Engberg og osterester i kcelderen på Kultor- 
vet. Voldsom studiegæld var derfor sjalden. 

Vore daglige forlystelser bestod mest i tedrikkeri og diskussio- 
ner, hidsige skriverier i Pråt (mest om småting) og teater- og kon- 
certbesag, da vi var så heldige at kunne få overmåde billige billet- 
ter, bl.a. ti1 Det kongelige Theater og Torsdagskoncerterne. Des- 
uden havde jeg den glæde i nogle år at være medlem af klubben 
'De små profeter', der holdt til på Coll., men også havde enkelte 
medlemmer udefra. Nu  og da fik vi lokket en kendt kulturperson- 
lighed som Hal Koch eller Aage Marcus til at holde foredrag for 
os mod en gang gule ærter på den nærliggende Universitetscafé. 
Ellers gik foredragene på omgang, og de var altid efterfulgt af li- 
denskabelige diskussioner. 
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Victor Kuhr til eforkafe i haven 

Mit bidrags snævre rammer tillader ikke at nævne alle mine 
brave CO-alumner. Men det bar nok frem, at der var et vist mod- 
sætningsforhold mellem de slaegtsberettigede og de andre, der 
ikke udmærkede sig ved slægtsbager og stamtavler. Her var det en 
lykke at være af den gamle sanderjyske slzgt, og til mine nzre 
venner harte da også både slzgtsberettigede som visesangeren 
Engelstoft (12 16,46-52) og Wilhelm Johannsen (12 10,46-50) 
samt af den anden kategori min fremragende efterfalger som CR 
Jargen Warring (1229,48-52) og den 'gennempolemiserede' ma- 
gister Helveg Jespersen (1220,46-SO), hvis fraekheder nok Lwnne 
forarge noget. Vi var jo gennemgilende fra gammeldags konserva- 
tive hjem, og ved vore private folketingsvalg var Dansk Samling 
og Kommunisterne derfor sikre vindere. 

Hver havde sine forelæsninger og sin tilrettelæggelse af studiet, 
men fzllesskabet trivedes ved de mange arrangementer i årets lab. 

Som afslutning på sommerens croquetturnering var der således 
den årlige croquetfest, et kaffebord med eforen som v a t  og vore 
denominatorer samt alåmni som gzster. Yngste alåmne skulle 
hente fladekager, og eforen var altid najeregnende med at få byt- 
tepengene kontrolleret. 'Var der ikke mere?', spurgte han engang, 



og stor var jubelen, da man i en af kagerne fandt en l-are. 
Under festen fandt pokaluddelingen sted, og vi sang som sædvan- 
lig en del. 

Sommeren bad også på en udflugt til Dyrehaven med med- 
bragt mad og 01, båret frem gennem haven af de unge alumner. 
Til denne lejlighed var der som regel skrevet en ret så bramfri vise 
med hip til hajre og venstre. 

Farste starre arrangement i vinterhalvåret var det traditions- 
rige Gåsegilde efter Elersianersamfundets prisværdigt korte gene- 
ralforsamling. Universitetets 'kannibal-kokken' i Narregade leve- 
rede gås m.m., gamle elersianere som J.C. Christensen (Telefona- 
ren) (999,ll-18) og dyrepsykolog 'Krisjan' Holt Hansen (1092, 
28-33) lod deres vid funkle i blomstrende taler, hvad yngste alåm- 
ne så måtte returnere med en tak til de gamle elersianere, hver 
gang indledt med ordene 'Ned fra disse vtegge skuer.. .'. At vor 
åndfulde efor med sin tale og Holger Engberg Pedersen (Hep) 
(1 175,40-46) med sine sargmodige og belærende viser var festens 
selvfalgelige midtpunkter, skal ikke glemmes. 

Snart efter fulgte vort 'julebald'. Uvist hvorfor blev det fra star- 
ten min opgave at skrive og iscenesætte en lille revy til denne lej- 
lighed. Den farste var inspireret af den aktuelle 'Frankrigshjælp' 
og den afsluttende musette-sang endte med en indsamling til det- 
te gode formål. 

Dette farste bal blev iavrigt starten på min karriere som CR 
(en blanding af showmaster og billetsjakrer) og efterfulgtes af en 
række sommer- og julerevyer, som i hvert fald jeg selv og mine 
sangglade aktarer havde megen glzde af - vel allermest af Engels- 
tofts markante fremfarelse af 'Den betrængte alåmnes sang' til 
den kendte melodi fra Tannhauser. 

Inde i det nye år fulgte så en hektisk forhandling med Rancke 
Madsen (1 136,35-40) og hans sangere om en opfarelse af den 
celebre og især p5 de unge alåmner så ophidsende 'Alimentations- 
kantate' (med tekst af Hjargensen (1 149,37-39) og musik af 
Bendtsen). Dette lykkedes indtil flere gange i min tid. Hvis ikke 
najedes vi med et almindeligt 'vår- og tabrudsbald', der efter 
quindernes hjemsendelse sluttede med, at vi marcherede ned til 
Store Strandstræde, hvor vi uden for nr 9 lod vores vand. Efter at 
være kommet mig af min forundring over denne sizlsomme tradi- 
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tion skrev jeg i 1947 en uprentias 'Strandstrædekantate', at synge 
på vejen til i 'Store Strand' at gare, hvad man ikke kunne være be- 
kendt i 'Store Kann'. Jeg mindes politiets interesse for denne lar- 
mende natlige procession. 

Endelig var der årets hajdepunkt, 'sommerbaldet' med lys og 
dans i haven. Det var stemningsfuldt og  smukt, og også ved denne 
lejlighed blev festligheden afbrudt af en lille revy - denne gang 
ude i den lune sommernat og med vor lille haj som scene. 

Efter denne omtale af de festiviteter, der i haj grad var med til 
at styrke vort fællesskab, skal jeg sluttelig skrive lidt om den for 
mig selv mest betydningsfulde del af kollegietiden, nemlig tiden 
som insp.Col1. i 1948. Efter Ha's regimente fulgte gode år med 
Ole Engberg (1 190,42 -46) og Henning Rarskou (1 20 1,44-48) på 
posten som insp.Col1. Endelig blev det så min tur til at prwe 
kræfter med dette mangeartede og arbejdskrævende job. 

Ikke blot skulle insp.Col1. sammen med vor uforlignelige efor, 
prof. Kuhr (James) repræsentere kollegiet udadtil; men farst og 
fremmest var der det daglige tilsyn med Coll. Der kunne være 
stridigheder, der skulle bilægges, klager over rengaringen (eller 
portner Larsen!), der skulle falges op. Der var regnskabet med 
Coll.'s småudgifter, hvis enkelte poster helst skulle draftes med 
eforen, som havde det ry, at besagene helst skulle afvikles så hur- 
tigt, at man var hjemme på en omstigningsbillet. Det viste sig at 
være helt forkert. 'James' elskede at hare nyt fra Coll., hans ven- 
lige husbestyrerinde at skænke en kop kaffe og undertegnede at 
synge Fredmanns viser, som vor musikalske efor ledsagede med sit 
fortræffelige klaverspil. 

Gennem eforens ophold i Sverige under krigen var der blevet 
knyttet venskabsbånd mellem Goteborgs nation ved Lunds Uni- 
versitet (ledet af prof. &e Petziill) og Elers' Kollegium. Det resul- 
terede i flere besag 'från hinsidan', bl.a. i vinteren 1948, hvortil 
jeg skrev en 'Elersiade', der skulle byde de venner velkommen, 
som 'trods megen is og sne / samt nogle timers Odysse / vort 
Elers ville gæste'. 

I denne tid begyndte vi også på en række 'Lectorieaftener', 
hvortil vi indbad kendte mænd som Saren Holm, Emil Frederik- 
sen og hrs. Niels Klerk til at indlede en diskussion over forskellige 
emner. Alligevel blev disse aftener ingen succes! 
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Da foråret kom, blev det tid at koncentrere sig om det sjældne 
og for festdeltagerne uforglemmelige efor-jubilæum d. 25. april. 
Vor store latiner, H.D. Schepelern (1 123, 33-41), hyldede vor el- 
skede 'James' som 'Fautor semper artium et bonarum partium' og 
det var ganske rigtigt; for med sin milde humor og sit funklende 
vid kastede den lille efor glans over alle Coll.'s fester! Også i tale 
blev eforen hyldet - og i sang på vort jævne modersmål om år, der 
på Coll. stråler 'med en ganske særlig glorie'. Mit mest gribende 
minde er dog synet af den allerede sygdomsmaerkede mand, på vej 
hjem fra festen og fulgt af vort 'For he's a jolly good fellow'. 

Den store dag var gået godt. Men der var ikke tid til at hvile på 
laurbærrene. For efor og insp.Col1. var indbudt til Lunds Univer- 
sitets Valborgsaften i Akademiske Foreningen som Goteborgs na- 
tions gæster. Det var stilfuldt: soupér med elegante taler, festfore- 
lzsning, spex og dans i kjole og hvidt samt hvide handsker. Jeg 
ferlte mig i haj grad som den fattige slzgtning. Som natten skred 
frem, aflagde de svenske venner imidlertid det meste af deres pynt 
og blev så trætte, at jeg genvandt min selvferlelse og glad nprd mor- 
genens hyldest til det ærværdige universitets professorer, inden vi 
rejste hjem. Det var også en stor oplevelse. 

Det idylliske forår blev iavrigt brat afbrudt af vor farste store 
kamp med vor store nabo, Regensen, også kaldet 'bulen'. Anled- 
ningen var vistnok den, at vi havde vandet en fuld regensianer, der 
havde tisset p5 porten til Coll. Få dage efter blev Coll. stormet. 
Vore ubudne gæster var allerede ved at slæbe bort med kæmpen 
Knud Halken (1223,47-SO), Engelstoft og mig, da politiet fra An- 
tonigade kom for fuld udrykning. De skrækslagne 'bulister' slap 
deres bytte. 'Hvad Fanden foregår her?', råbte en betjent, og i et 
anfald af åndsnærværelse svarede jeg, at vi blot havde beserg af 
vore 'venner fra Regensen'. 

Politiet gennede nu regensianerne hjem og karte bort igen. Da 
kom der en delegation fra Regensens Mokker Zerlang med tak 
samt en mystisk indbydelse til mig om som en særlig hæder at 
komme med, så jeg sammen med ham kunne lade vandet oppe på 
Regensgårdens kulbunke. Det var vist en af mit lange livs stprrste 
udmærkelser. 

Tilbage er at berette om vor kzre efors sygdom og d0d i de- 
cember 1948. Besag ved 'James's' dprdsleje, begravelsen og arve- 
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problemer (det lykkedes at fa boets samtykke til, at de yngste 
alåmner arvede 'James's' taj) kom derved til at optage de sidste 
uger af mit inspektorat. At alumnerne in pleno m ~ d t e  op ved be- 
gravelsen fra Vor Frue Kirke d. 2 l. december, siger sig selv. Vi 
havde alle mistet en faderlig ven. Kort efter modtog jeg fra fami- 
lien en hjertelig (og endnu bevaret) tak for de ord, der havde lydt 
ved den lille, varmhjertede professors grav. 

1948 var forbi. Siden da har Elers' Kollegium oplevet så store 
forandringer, at mange af os gamle knapt kan kende det igen. Men 
'ånden fra 48' er forhåbentlig stadig i live. Og forhåbentlig forler 
også en ny tid det samme for Coll., som vi dengang sang: 'Elers 
kollegium sti  i flor! 

Her er dejlgst af alt påjord 

Christian Rsrdam (1 2 08,4 J-4 9) 

16/8 1947 samledes alumnerne om formiddagen og drog i samlet 
flok med eforen prof. Victor Kuhr i spidsen til Trinitatis Kirke. 
Det var nemlig på denne dag intet mindre betydningsfuldt end 
Testators fadselsdag nr. 300. James holdt sikkert en s b n  tale, som 
jeg selvfalgelig slet ikke husker det mindste om, men jeg husker, 
at vi havde en blomsterhilsen med til fadselaren. Afslutningen var 
den hævdvundne: Vi begav os hjem til Coll. med James til fælles 
kaffebord. Jeg bryster mig af, at det var mig, som rent tilfældigt 
havde fremkaldt situationen, derved at jeg en aften nogle dage f ~ r  
den 16.8. havde bladet i 'Elers Coll. 1691-1941' og derved opda- 
get, at jubilzet var nær forestående. 

En fest, jeg mindes med glæde, var 'Den store Vår- og Alimen- 
tationsfest', herunder marchen til St. Strandstræde 9, hvor i tider- 
nes morgen en usselryg af en prokurator havde fart sig hajst 
krænkende frem overfor en elersianer. Traditionen tro viste vi 
ham vor dybeste foragt. Men denne fest er vel med de skiftende 
tider undergået forandringer til det ukendelige? Findes mon end- 
nu den store vægdekoration, som illustrerede essensen af festen? 
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Axel Engberg Pallesen (1 22 8, 48-53) 

L'esprit d'escalier kalder franskmændene deres ord for bagklog- 
skaben. Det er de mere eller mindre spirituelle betragtninger, 
man kommer med, når man fra en vigtig samtale eller et made går 
ned ad trappen og gennemgår for sig selv, sin ledsager eller kone, 
hvad man skulle ha' sagt. 

Bagkloge er vi alle og erindringer, der skrives mange år efter 
begivenhederne har fundet sted, er fyldt til randen med bagklog- 
skabens betragtninger. Selv en iagttagelse er subjektiv ved at være 
påvirket af iagttagerens viden om og holdninger til en bestemt be- 
givenhed, hvor myter og misforståelser er vævet sammen i et net- 
værk af de brudstykker, vi kalder hukommelsen. I det medicinske 
fagsprog taler vi om at være biassed, dvs. subjektiv i forhold til så- 
vel det, vi oplever, som det vi registrerer. Hvordan mit ophold på 
Elers Kollegium for nu snart 45 år siden har været og skal beskri- 
ves, er derfor helt uden antydning af et sandhedsvidnesbyrd om 
den tid og som sådan uden dokumentarisk værdi. Som hovedregel 
kan man sige, at det mindre glorværdige i tilværelsen fortaber sig i 
glemslens sl0r, mens de gloriase begivenheder stråler ved genkal- 
delsernes mangfoldighed. De fleste detaljer er glemt, kun hoved- 
indtryk huskes. Men selv om erindringer omformes af tiden, kan 
tilbageblikket dog ofte tegne et sandere billede og give en bedre 
forståelse og derved et bedre historisk perspektiv af hændelser i et 
livsforlab, end da man stod midt i kugleregnen. 

Hvad kom vi med, hvad var vores bagage, os der var vokset op i 
efterviktorianismens tidsalder? En kollegieårgang på ca 4-5 år er 
normalt langt fra en homogen gruppe. Men når denne efterkrigs- 
generation alligevel har så mange fællestræk, skyldes det den fæl- 
les nationale baggrund i vor tidlige ungdom, en baggrund, hvor 
nationen har gennemlevet en lang besættelse og en svær krise. 
Dette cementerer et sammenhold. Men farst og fremmest var vi 
rige p& forhåbninger og tro på fremtiden. Og vi var puritanske, 
flittige, disciplinerede og målrettede, generationen, der var dybt 
påvirket af besaettelsestidens nationale ydmygelser, og i mange til- 
fælde præget af et  engagement i modstandsbevægelsen. Det var en 
meget patriotisk generation. At det også var en luvslidt generation 



siger sig selv, de farste år var præget af stor fattigdom og udpræget 
ressourceknaphed, der var rationering på mad, gulerodssyltetajet 
Ramona var det daglige pålæg, smagen af banan var ukendt for de 
fleste, sukker og andre forbrugmarer var rationeret, tobakken 
strengt rationeret og smagte afskyeligt, spiritussen, som man ka- 
stede op af, hed pullimut. Taj  var rationeret, vi gik klædt i celluld, 
der ikke tålte vand. Najsomhed var vort fællespræg, omend en dyd 
af nadvendigheden. Og vi var alle i samme båd. Alt det gjorde det 
billigt at leve. 

Men vi falte os alligevel privilegerede, harte jo til den meget 
udvalgte flok, der med studentereksamen havde last adgangsbillet 
til et videregående studium og stilling. Dengang var dette forbe- 
holdt de få, ca 4-6% af de unge. Vi var klar over, at det var os selv, 
der havde hånden på rattet og satte kursen; og det er en langt 
starre gave at være bevidst om end man aner. Og så var vi benove- 
de over den store by, som vi kom til, uerfarne, grænsende til det 
uskyldige, moralske og chevalereske over for det andet kan. De 
nagne piger var ikke opfundet dengang. KVINDEN var for de 
fleste af os unge mænd temmelig urarlig, en pedestaliseret person, 
som man kunne dramme om. Og det gjorde vi selvfalgelig - så 
længe er det heller ikke siden. Antikonception var ikke almindelig, 
harte i hvert fald ikke til påklædningen. Pessaret blev farst intro- 
duceret omkring 1950. Sådan var det - tro det eller lad være. Det 
var det tabuiserede forhold til seksuallivet, der som bekendt den- 
gang skulle modarbejdes med kolde afvaskninger. Det var jo far 
Poul Henningsen i sin sang havde gjort 'cigaretter, whiskey og 
nagne piger' til nationens livseleksir. 

På grund af den snzvre ~konomi og vanskeligheder med at 
skaffe værelse ude i byen, var der åbnet adgang til, at en alumne 
kunne lade sin broder flytte ind som gris. Det gav mig en mulig- 
hed for allerede i mit rusår i efteråret 1946 at flytte ind hos min 
broder Frede, der var teologistuderende. Efter to års forlab blev 
jeg alumne. Dette indebar, at min entré på Coll. kunne have været 
som falger. 'Vil De, unge mand, være så venlig at gå ned til Hakon 
og hente tre pilsnere og et franskbrad.' Dengang tog man det al- 
vorligt og også næsten naturligt med denne tiltaleform. Det var 
ikke mange ar siden, De-formen blev brugt på alle arbejdspladser 
og i alle forretninger. Ja, endog ens egne forældre blev tiltalt med 
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De langt ind i dette århundrede, og omtalt i tredie person langt 
op i vor tid. Tiltaleformen blev dengang gennemfart indtil dus- 
drikningen ved farstkommende fest. Og det faltes som en stor let- 
telse. Men at De-formen i den farste tid befordrede en vis over- 
og undermandsstemning er en almindelig erfaring. 

Stort og smat i dagligdagen 

Kontubernalsystemet var en reminiscens fra dengang, alumnerne 
boede to og to sammen i to værelser, som lå i forlængelse af hin- 
anden. Man sov i inderværelset og arbejdede i ydervzerelset. Det 
blev ændret til to selvstændige vzerelser, med indermand og yder- 
mand, hvor indermanden skulle gå gennem ydermandens gemak. 
klan tog i betydelig grad hensyn til hinanden - det harte med til 

Prcestegården har altid vceret mange alumners bagpnd 
eller mdl. Studerevcerelsets atmosfLere mcerkes i dette billede 
fia 1950'erne. 

de uskrevne love. Loyalitet og diskretion var en forudsztning og 
en selvfalge. I praksis gav systemet ikke sjældent anledning til ven- 
skaber indbyrdes, og der er mange eksempler på, at en saster til 
en alumne er blevet gift med kontubernalen - dette gælder også 
min egen s~rster. Men det b e t ~ d ,  at radio og andre former for staj- 
kilder måtte håndteres varsomt, ellers kunne det ikke fungere. 
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Men i det daglige gik det gnidningslast. At det var at gare en dyd 
af en nradvendighed er en anden sag. Når det er sagt, skal det til- 
fajes, at den dag, jeg flyttede til et af kollegie. eneværelser på 
2. sal, var en glædens dag af de store. Systemet gav i praksis anled- 
ning til, at der ved enhver fraflytning altid var en livlig rokering 
efter de bedste værelser. 

I min tid erindrer jeg tydeligt de problemer, vi havde med vort 
nyinstallerede ringesystem ined oplyste knapper imod gaden, som 
var for fristende for svage sjaele, især de lidt 'pyntede', der kom fra 
Det lille Apotek, standsede op og trykkede på alle knapperne. Da 
vi ikke kunne mobilisere den nadvendige missionærånd og blot 
overlade denne fornajelse til gadens parlament, havde vi indrettet 
os med en spand vand på farste sal, som den farste, der harte rin- 
gekoncerten, skulle aktivere ud gennem vinduet. Men systemet vi- 
ste sin svaghed ved for ofte at gå ud over den forkerte og det gav 
anledning til en del uro og flere politiopkald, så vi måtte acceptere 
missionærmetoden. Problemet laste sig selv lidt efter lidt ved at 
tavlen mistede sin tiltrækning. 

Toiletforholdene var nok lidt for landlige og også lidt for ilde- 
lugtende med aftrædelseshus i gården. Derimod var badehuset i 
haven nærmest fornemt. 

Kroquetspillet var en yndet adspredelse og det indirekte spil 
mod banterne udviklede sig tidvist til virtuositet. Men nogen star- 
re entusiasme var der ikke knyttet til spillet. En gang om året blev 
afholdt en turnering med eforen som dommer. Derimod blev der 
med stor energi spillet bordtennis i kælderen og et udvalgt hold af 
de bedste spillere deltog i en starre turnering med en række andre 
kollegier. Jeg husker især de dydige fra Fjerkollegiet, eller Nor- 
disk Kollegium, som efter sigende blev holdt i en meget stram 
snor af eforen som en anden pater familias. Regensen og Studen- 
tergården harte til de absolut mindre dydige. Her dominerede ud- 
foldelsen sig om det spirituerse islæt, hvor det gjaldt om, så hurtigt 
som muligt - og under mottoet 'den der kommer farst til malle, 
far fsrst malet' - gik man om bord i de kasser al, der altid var 
fremskaffet til lejligheden. Hvordan vi klarede spillet, husker jeg 
af gode gnuide ikke videre godt. 

Kan man ikke danse, må man lave en danseforening. Og da der 
var flere, der ikke kunne, tog vi initiativ til at lave en dansefore- 
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ning på kollegiet. En flok på 7-8 stykker med damer deltog i dan- 
seundervisningen i Otto Manstedhallen med afslutning på kolle- 
giet. Det satte et betydeligt skub i udfordringerne på de skrå 
brædder til festerne og vi fik indhentet det i barndommen forsam- 
te, hvad angik dansefærdigheden. 

Summus medicus hed den ældste mediciner på kollegiet. Han 
fik qua denne position ansvaret for en medicinkasse og de m i g e  
studenter havde ret til at rådsparge ham for deres skrabeligheder 
-hvis de turde. På samme måde var det stud. polytten, der skulle 
tage stilling til stramsvigt og udskifte sikringer. Men den vigtigste 
opgave var at fremskaffe den nadvendige sprit til festerne. Sprit 
var noget, man organiserede. Jeg husker, da jeg som mediciner var 
begyndt som volontar på kommunehospitalet, at jeg satte syge- 
plejeeleverne ind i min opgave - som de i parentes havde stor for- 
st%else for. Med det resultat, at jeg, når vi gik forbi hinanden på 
gangene, jgvnligt fik overdraget små reagensglas med hospitals- 
sprit. Nu  var der ikke tale om at tamme spritdepotet. Indsamlin- 
gen omfattede som regel kun ca 1 liter pr. fest, men nok til 2 liter 
l ibr .  Spritindsamlingen opharte farst, da 'spritsituationen' bed- 
redes i begyndelsen af halvtredserne. 

De fleste kollegiestudenter kom fra beskedne kår, ofte rekrutteret 
fra embedsstanden med en relativ overvægt af prastegårdsbarn. 
Lanningerne var små dengang, så de færreste havde mulighed for 
akonomisk hjælp hjemmefra af betydning, især ikke i de mere 
barnerige familier, som jo var reglen. Ungdommens uddannelses- 
fond blev farst stiftet i 1952, og banklan var svzre at få. Og der 
skulle præsteres to solide kautionister og kautionserklæringer har 
aldrig været i haj kurs, tværtimod forbundet med myter og fore- 
stillinger om, hvor galt det ofte gik den stakkels kautionist. Vi var 
derfor stort set henvist til at sage de få og små legater og skaffe os 
labende indtægter ved job. Som mediciner havde man den uom- 
tvistelige fordel, at man efter farste del havde mulighed for vika- 
riater i sommerferien, hvoraf de svenske vikariater efter danske 
forhold var luksuriase. Det medicinske studium efter farste del 
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blev derfor i min tid i meget betydeligt omfang financieret gen- 
nem tre- måneders vikariater. 

I en snæver vending havde vi glæde af 'Onkel', pantelånerkon- 
toret i Assistenshuset på Gammel Strand, hvor Kulturministeriet 
nu har til huse. Her kunne man få 10 kr for sin anatomibog og hos 
Engelstoft kunne man låne et yndet panteobjekt, hans arvestykke, 
et smukt gammelt barometer, der oftest gav 20 kr, og nok til at 
komme hjem. 

Når dette er sagt, harer det også med i beskrivelsen, at vore 
krav til tilværelsen var meget beskedne. Kun et lille fatal havde 
forsargerforpl-igtelser. Transportudgifter var små med cyklen som 
den normale transportform i lokalområdet. Vi var najsomme, 
kunne leve på en pind af den marmelade og leverpostej, vi fik 
hjemmefra sammen med snavsetajet som returvask. Med et gratis 
kollegieværelse med middagslegat kom man derfor ganske langt 
med 50 kr. 

De offentlige legatordninger for studenter var dengang i for- 
hold til nu beskedne, små og få. Kun det store Kommunitet med 
adgang til Regensen battede noget. Så vi havde altid antennerne 
ude og sagte vidt og bredt de smålegater der var og det gav ofte 
bonus. Mange legater fra småfonde forvaltedes af diverse sagfarer- 
kontorer, som vi holdt et vågent aje med. Et  af dem lå i Skinder- 
gade, hvor det forlad, at det var sekretzren, der foretog udvalget 
og det er  hajst troligt. Vi benyttede alle kneb, et af dem var at 
made op i en luvslidt såkaldt legatjakke, som vi havde til lejlighe- 
den, og sarge for at få en god sludder med sekretaeren. Den og 
hun gav bonus, da jeg sagte. Ellers var det middagslegatet vi pro- 
fiterede af, og det var nok det vzsentligste tilskud vi fik. Faktisk 
fik en stor flok på kollegiet i en lang årrække middagslegatet på 
Berlingske Tidendes kantine. Da man derfra anskede kontinuitet, 
havde de gamle kollegier sat sig p% de vist 50 pladser, som blev 
stillet til ddighed. Samtidig fik vi B T  og Aftenberlingeren og nad 
det hyggelige milja dernede i Pilestræde. Det var en storslået ge- 
stus af bladet, som i haj grad forsadede vor tilværelse. 

Tilbage var jobbene. Og de var mange. Her saetter fantasien som 
bekendt grænserne. Jeg har i de farste 4 år af min studietid haft 
talrige job og stort set været i stand til at klare min akonomi uden 



gældssætning. Og mit hovedindtryk efter mange i r  er, at disse 
mange job har haft væsentlig betydning for min udvikling langt ud 
over de akonomiske perspektiver. 

'Garden party' 1945. Til sammenligning senere fester side 88 og 123. 

Festerne 

Vore fester var hajdepunkter i vor tilværelse. Og dem var der hel- 
digvis mange af. Sommerfesten var kollegianernes vigtigste fest. 
Maden fik vi fra Kannibalbkkenet, i den farste tid oftest forloren 
hare. Damerne var &rester, sastre, kusiner og bekendte. Vi hjalp 
hinanden med at skaffe en dame, hvis kontakterne var for små og 
svage i denne genre. Jeg imponerede engang hele selskabet ved til 
juleballet i 195 1 at made op med en meget yndig kinesisk pige, 
hvis kontrafej vi havde set i BT. Faderen var en hajtstående kine- 
sisk embedsmand, interviewet i Studenterforeningen, hvis ledende 
Senior formidlede kontakten, hvis jeg lovede at vogte hende som 
en drage og sende hende tidligt hjem. Musikken var jo på dette 
tidspunkt primitiv, oftest en elendig grammofon og gamle lak- 
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plader i meget beskedent udvalg. Efter mit ophold i Frankrig 
havde jeg lejlighed til at supplere samlingen med franske plader: 
La Mere, Pigalle, La ronde de l'amour m.m. 

Gåsegilderne med de gamle alumner, hvor linjerne til fortiden 
blev trukket op, havde deres egen charme. En ret lille, men meget 
trofast skare x-alumner madte op. Her oplevede vi samspillet med 
de gamle alumner og Elersianersamfundets bestyrelse, som i kraft 
af, at de næsten altid var med, var kontinuiteten i disse fester. Men 
det var og blev de ældres fest. Alumnernes opgave var det prakti- 
ske, mad og vin. Ved dus-drikningen gik man, som ved de andre 
fester, ret brutalt til værks, ved at man pressede studenten til at 
tamme glasset om muligt hver gang. Resultatet var selvfalgelig, at 
den stakkels student blev beruset og havde svært ved at holde sin 
obligate tale for eforen. Eforen kvitterede ved at erklære, at netop 
denne tale var den mest elegante, oprigtige og mest veldispone- 
rede, hvad angik fremfarelse, form og indhold, som han nogen- 
sinde i sit lange liv havde den ære at være genstand for. 

Di rek t~r  ved KTAS J.C. Christensen (999, 11-18), kaldet Te- 
lefonmen, lignede den daværende statsminister Knud Kristensen, 
også kaldet Sorte Knud, på en prik. Han ydede i mange år en stor 
indsats i Elersianersamfundet og var en taler af Guds nåde. På et 
vist tidspunkt under gåsegilderne, sent på aftenen, faldt beretnin- 
gen om den sidste hængning i kongeriget - et rettergangssted på 
Djursland, en kold og for delinkventen særdeles barsk vinterdag. 
Den lokale distriktslæge deltog i-aktionen. Alle fras så det knage- 
de, så det var ikke uden grund, at den stakkels delinkvent bemær- 
kede, at det var da en djævlekold vinterdag. Hertil faldt distrikts- 
lægens kommentar - og det var humlen ved historien, han var 
nemlig gammel elersianer (senere etatsråd H.R. Magnus (594, 
1851-53)). 'Ja, De ka sgu sagtens, De skal kun den ene vej.' Den- 
gang sagde man jo De til hinanden, som var det på kollegiet og 
man var jo haflig. 

Jeg husker et gåsegilde i Koreatidens dage, ca 1950, hvor en 
flok alumner, 4-5 stykker, en sen nattetime var på vej ned ad a b -  
magergade mod Store Strandstræde - afsyngende Store Strand- 
strædekantaten: 

'Mader en panser dig - nede ved Nikolaj / sig ham det så uden 
prajen: / Du kan gå fa'en i vold, i natten klam og kold. /Nå,  ja, 
han kender jo vejen.' 
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Vi blev arresteret af et mandskab på 3 fra Antonigades politi- 
station for gadeuorden og larmende natlig adfærd. Og blev for- 
hart. Den farste, der skulle forhares og fremlægge navn og ad- 
resse var kollegiets gennem årtier mest uskyldsrene alumne, en 
sad ung rar stud. polyt., der altid var beredvillig, når der skulle 
hentes aller hos Hakon. Vi kaldte ham derfor Ganyrned, Guder- 
nes mundskænk. På det obligate spargsmål under rapporten, hvor 
han var fadt, svarede han uden at blinke - Seoul, der jo er hoved- 
staden i Sydkorea, hvor omkring kampene stod på det daværende 
tidspunkt. En af betjentene betragtede den oplysning som en grov 
provokation, tog sin knippel og slog ham hårdt over skulderen. 
Men han faldt pladask ned, da han blev klar over, at det var den 
skinbarlige sandhed. Vor Ganyrned var et sandt missionærbarn fra 
Korea. Men situationen blev udnyttet til yderste konsekvens af ju- 
risten på holdet, den senere landsdommer Elming i Viborg, så det 
endte med, at vi, uantastet og med fornyet kraft, fortsatte vor eks- 
pedition til Store Strandstræde afsyngende resten af kantaten. 

Kollegieånden 'Sophus' 

Kollegieånden er indbegrebet af en række forhold, holdninger til 
og engagement i kollegielivet som helhed, forhold, som kommer 
til at præge den indbyrdes dialog mellem alumnerne, betinger 
sammenholdet, debatniveauet, livsudfoldelsen i almindelighed og 
festerne i særdeleshed. Og meget meget mere. Enhver tid har sin 
kollegieånd, skabt af traditionen, modificeret af tidsånden og de 
forudsætninger, man kommer med. En studentergeneration er jo 
ikke nogen homogen starrelse. Det er formentlig altid risikabelt 
at forsage at indkredse kollegieånden, der ikke sådan lader sig 
konkretisere og analysere. I de farste efterkrigsår var der ikke få 
eksponenter for kollegieånden med et præg, som vi forestiller os 
med den muntre hostrupske studentertypes livsglæde, det i bedste 
forstand studentikose - det muntre, det glade, det festlige, som 
kom til udtryk gennem de festlige studentersange, som f.eks. 
'Freut euch des Lebens'. Og hvad mere var - de bevarede den som 
en livsfilosofi hele livet igennem. Der er tale om en livsglædens fi- 
losofi, hvor humoren er en livsform og latteren det gode middel 
til at bekræfte samharigheden. 



68 Elers' Kollegium 1941 - 1991 

Hvad siger ikke Piet Hein: Hvorfor skal vi være så triste, hvert 
minut kan jo være det sidste og er det ikke det sidste, hvorfor skal 
vi så være så triste. Det er Carpe Diem-ideologien om livsglzdens 
evangelium med krav til os om at gribe og udnytte hvert minut. 
Det er mit indtryk, at tredivernes generation havde denne livs- 
glæde; de mange sange fra den tid er vel et vidnesbyrd. Men den 
farste efterkrigsgeneration, der havde oplevet krigen og nu fik pri- 
vilegiet at uddanne sig og bo på dette gamle kollegium - for dem 
har det også været en periode med dynamik, livsglzde og fzlles- 
skab. Og dette har også hos dem efterladt en falelse af at have op- 
levet en guldalderperiode i kollegiets historie. 

Livet p& Lektoriet 

Lektoriet var rammen om det sociale liv på kollegiet og protokol- 
len, Pråt, dets centrum. Det farste man gar, når man kommer ind 
på Lektoriet, er at ajourfare sig med Pråt, hvis tålmodige papir er 
anke- og vrmleprotokol, men også stedet, hvor både personlige 
og almene oplysninger formidles videre. Pråt var også stedet for 
hede debatter, som var det i Korsarens tid. Her var den hajt bega- 
vede mag. scient. Poul Helweg Jespersen en sand debattar for 
Herren. At den også kunne bruges til at hudflette, og det mere 
nymodens begreb at mobbe, skal også nævnes. Jespersen, der dade 
mens han var på kollegiet, var en ivrig debattar i pressen sidst i 
fyrrerne, engageret i den genetiske debat omkring den russiske 
forsker Lysenko, der havde fremlagt en lang rzkke undersagelser 
om plantegenetik, med resultater, der var manipuleret og tilpasset 
den marxistiske ideologi. Denne debat om politik og videnskab og 
de vitale spargsmål om forskningens uafhængighed, vilkår og etik 
var hede diskussionsemner blandt kollegiestudenter i disse år. 

Et ubeskriveligt gode var den daglige adgang til de mange avi- 
ser, som kollegiet tillod sig at belaste budgettet med. Det var In- 
formation, Land og Folk, Kristeligt Dagblad (eller Himmerigsti- 
dende), Politiken og Berlingske Tidende. Aftenavisen og B T  
hjembragte vi fra Berlingskes kantine, hvor som nævnt en stor del 
af alumnerne indtog deres middagslegat. I disse farste år efter kri- 
gen var bladverdenen efter 5 års komplet dadvande, censur og 
lænker, i en fantastisk grade af arrigskab og talent. Det frie ord var 
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genopstået. Mange gamle blade var gået ind og nye opstået. Der 
var jo ikke TV, så avislæsning havde gode kår. 

Udviklingen gik hurtigt. De Forenede Nationer blev stiftet lige 
efter krigen. Og i april 1949 blev Danmark medlem af Atlantpag- 
ten, som mange unge protesterede imod, ikke mindst da Tyskland 
blev inddraget, og vi oplevede tyske soldater på dansk jord i en 
fælles manme.  Det var typisk, at Stalintidens rzdsler fmst sent 
blev kendt. Der var ingen Solsjenitsyn til at beskrive @havet 
Gulag. 

Teater- og revylivet p5 kollegiet 

Teater og revyer trivedes som aldrig far. Og det er næppe for me- 
get sagt, at vort teaterliv i disse år var noget helt særligt, takket 
være Commerceråden stud. theol. J ~ r g e n  Warring (1229,48-52), 
der kunne ikke så lidt mere end sit Fadervor og som f ~ l t e  det som 
sin livsopgave at tvangsindlægge så mange som muligt til alle de 
mange arrangementer, han kunne skaffe billetter til. Og det var 
ikke fa. Han havde en legendarisk evne til at knytte og udnytte 
teaterkontakter. Næppe ret mange studenter har levet med et så- 
dant boom af teater- og revytilbud, som vi gjorde det i disse år. På 
Lektoriet blev den muntre afgangsreplik dyrket. At gå på en frisk 
bemærkning, som der ikke kunne gives igen på, og som udlaste en 
sad musik af rungende latter bag sig, var sagen. Det var det stu- 
dentikose, der blev dyrket, en samværsform, som formentlig er ty- 
pisk for kollegier, hvor man kender hinandens svagheder og sær- 
heder og behov for at markere sig i en intellektuel diskussion. En 
kommunikation, der let får karakter af spil for galleriet. Arven fra 
Erasmus Montanus fornaegter sig ikke. 

De varme emner 

Sammenholdets karakter var skabt af den nationale homogenitet, 
der prægede en flok unge i den tidlige efterkrigstid og også udtryk 
for de unges engagement i modstandskampen. Forskelligheden 
kom ikke så skarpt til syne i denne tid med det nationale som do- 
minerende samlingspunkt. Jeg husker meget tydeligt den meget 
kraftige reaktion på forfatteren til Pest Over Europa, professor 



Hartvig Frisch's udtalelse om stikkerlikvidationerne - at de kunne 
betragtes som en slag's mord, indtil andet var bevist. Bemærknin- 
gen faltes som et frontalangreb på modstandsbevægelsens indsats 
og udlaste et ramaskrig i studentermiljaet. På dette tidspunkt var 
det for svært at acceptere, at fejllikvidationer nadvendigvis også 
måtte have fxndet sted. Selv professor Hal Kochs uskyldige be- 
mærkning om, at det havde været regeringens opgave at Mare ær- 
terne, blev madt med rasende indlæg. 

Tværfagligheden skal pointeres - og den havde på Elers' Kolle- 
gium med mere end 8 forskellige faggrupper gode kår. Hvilken 
rigdom dette indebaerer, bliver man farst klar over senere i livet. 
Alternativet havde jo været et værelse - et ensomt sted, hvor stu- 
denten og hans bager skulle trives i mere eller mindre indbyrdes 
harmoni. Det kan godt være, at den rene paratviden ved eksa- 
mensbordet blev bedre tilgodeset i splendid isolation, men den 
gensidige befrugtning, som finder sted i et tværfagligt milja, har 
perspektiver, som rækker langt ud over den faglige horisoiit. Man 
lærer andre værdier at kende i samspillet med hinanden, hvor 
hvert fag har en række specifikke kvaliteter, som grene på det træ, 
hvor universitetet, 'Alma Mater', er fællesnævneren. Juristens krav 
om at sondre, filologens om najagtigheden i ordenes betydning og 
den sproglige fortolkning, historikerens evne til at  skaffe sig det 
nadvendige overblik etc. kan ikke undgå at sætte sit præg på dialo- 
gen og vort indbyrdes samvær, der laftede hverdagen. 

Retten til at provokere 

Provokation har i hvert fald altid været en studentikos sport. Det 
oplevede jeg i min periode som insp.Col1. En tyskstuderende hav- 
de, for at provokere de nationale i flokken, en dag, muligvis den 
4. maj 1952, med fuld lydstyrke afspillet Horst Wessel-sangen, en 
kendt nazistisk kampsang, så det kunne hares ud over området. 
Jeg var blevet ringet op af Berlingske Tidende, der bad mig verifi- 
cere, at der fra dette kollegium var blevet afspillet omtalte sang. 
Pi3 grund af en omtale af tillab til nynazistiske tendenser i studen- 
terkredse ville bladet tage dette emne op med udgangspunkt i epi- 
soden. Jeg kunne ikke benægte episodens udgangssted, men bad 
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bladet om et made, da jeg fandt det urimeligt, at kollegiet med 
dets fortid i modstandsbevægelsen, skulle inddrages i en medie- 
kampagne, bortset fra, at episoden blot var udtryk for en studenti- 
kos provokation. Under madet lykkedes det mig at få bladet til at 
undlade at bringe artiklen. Men studenterverdenen har altid og vil 
altid være forum for provokationer. Regenskrigen, som stod på i 
lzngere tid, gav anledning til veritable angreb af store flokke re- 
gensianere, enten direkte gennem porten eller via Skindergade. 
Politiet var ofte indblandet på grund af anmeldelse for larmende 
adfærd. I sandhedens interesse skal det siges, at vore panservenner 
altid gav os en overordentlig generas behandling. Som oftest for- 
stod de unge politifolk, at behovet for visse udladninger var nad- 
vendigt for disse ravbogende unge. Og vi skiltes altid som bedste 
venner. 

Den akademiske identitet og fordring er som begreb af mange 
forbundet med et vist snobberi, noget man ikke fandt passende el- 
ler ligefrem tog afstand fra. I en periode fra midt i tresserne blev 
studenterhuen ligefrem sat i skammekrogen og i praksis ilde set. 
Studentereksamen var jo blevet allemandseje og at skilte med en 
eksamen, som alle havde, og markere sig overfor befolkningen 
som en særklasse, kunne anses for upassende og opfattes som et 
forsag på at opklassere sig selv og sin gruppe. Den stolthed og 
glæde over huen, som de fleste gamle studenter oplevede det -'hin 
minderige dagy- kunne man ikke mere tillade sig. At akademisk 
identitet er et luftigt begreb, som let far karakter af åndshovrnod 
og storsnudethed, er en udbredt holdning i vore dage. 

Et  andet syn p& begrebet akademisk identitet, som en univer- 
sitetsudannelse kan give sin udaver, er en falelse af forpligtelse, 
der falger med det privilegium at få lov til at studere, at fordybe 
sig, erkende og opbygge viden og nyde godt af de muligheder, 
dette indebærer. At viden også giver adgang til de gyldne kæder 
understreger kun den akademiske fordring til os om at håndtere 
viden på en forsvarlig måde. Om det er lareren, juristen, lægen el- 
ler forskeren, lever de alle med en forpligtelse til at anvende deres 
viden og kundskaber i overensstemmelse med vore etiske normer. 

Ligesom alderdommen er refleksionens fase, har ungdomsti- 
den altid været erkendelsens fase. Men det er ikke de faktiske 
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kundskaber, der betyder så meget, men mere den bestandige inte- 
grering til praksis og virkelighed og det menneskesyn, der ekspo- 
neres under fordybelsen, som har mulighed for at blive den ånde- 
lige ballast, der kan fare til en 'sand humanistisk' påklædning og 
det vi forstår ved dannelse. Hvor væsentligt er ikke dette perspek- 
tiv i alle sammenhænge, der er med til at lafte op over snæversyn 
og intolerance. 

Ned fra disse mure skuer slægter.. . 
T dette hus ville der, hvis vægge kunne tale, kunne berettes om 
snart 300 års danske studenters liv og færden. Ja, i sandhed, i snart 
en trediedel af den danske nations historiske levetid har Elers' 
Kollegium været rammen om danske studenters livsudfoldelse. 
Med et gennemsnitligt ophold for elersianere på 4 år er der tale 
om 75 studentergenerationer. At få lov til at færdes og leve og ud- 
danne sig et sted, hvor det historiske vingesus udfolder sin kraft 
og inspiration er et privilegium, som kun er forundt de få. Det er 
perspektiver der, uanset hvilken distance man har til traditioner, 
ikke kan undgå at give stof til eftertanke. 

Vi færdes, hvor fædrene skued', betaget den selvsamme sol - og 
vi fik i arv fra de gamle, som også var unge engang. Povl Engels- 
toft har formået at sætte ord på 'vor ungdoms sommerlyse min- 
der', om Elers' Kollegium for ham i 1905, hvor gladen ikke blev 
slukket - 'brænder den svagt kun, som en sagte flamme, funkler 
den hajt som nordlys over pol7. 

Mit eget forhold til dette sted kan udtrykkes kort med to ord: 
Dyb taknemmelighed. 

Bertil Wiberg (1 230, 48-53) 

I oktober måned 1948 fik jeg et brevkort fra professor Victor 
Kuhr, hvor han med en sirlig håndskrift meddelte mig, at jeg var 
tildelt en plads på Elers' Kollegium pr. 1.december. Meddelelsen 
satte mig i et dilemma, fordi jeg kort forinden havde faet tildelt 
det store kommunitet med ret til fribolig på Regensen. Hvad 
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skulle jeg vælge? Tiden er inde til bekendelser: Min hu stod til 
Regensen! 

Jeg anmodede om en samtale med professor Kuhr, og med 
angst og bæven indfandt jeg mig til den tilsagte tid på hans bopæl 
i Gyldenlavesgade. Det var dengang en meget alvorlig sag at sage 
foretrzde hos en professor! Men professoren tog venligt mod den 
unge student, der var så privilegeret, at han kunne vzlge imellem 
to friboliger, og som man allerede vil vide, blev resultatet, at jeg 
sagde ja tak til Elers. Med et udtryk fra vor tids teologi 'vederfare- 
des' der mig den dag noget, der kom til at bestemme mit liv de 
fnrlgende fire år, ja, endnu længere. Og det skete med en forening 
af autoritet og venlig omsorg, som jeg den dag i dag er professor 
Kuhr taknemmelig for. 

Nogle dage efter præsenterede jeg mig behnrrigt for insp.Coll., 
og i slutningen af november flyttede jeg ind. I nr. 3y med indgang 
fra portrummet og med pligt til at tage telefonen uden for min 
dm, hvis den ikke blev taget af andre. Ved julefesten holdt jeg som 
yngste alumne den obligatoriske tale for eforen, der sin sædvane 
tro karakteriserede den som 'den bedste, han endnu havde hnrrt', 
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drak dus med de ældre alumner - glasset skulle hver gang tammes 
til bunden - og var dermed optaget i alumnernes kreds. Jeg skulle 
blive den sidste, der som yngste alumne holdt tale for professor 
Kuhr. Den 15. december dade han, og nogle dage efter var vi 
samlet ved hans båre i Vor Frue Kirke. 

Der herskede blandt alumnerne stor spænding om, hvem der 
skulle overtage hvervet som efor, men vi var ikke i tvivl om, hvem 
vi gerne ville have. Der blev rettet forespargsel til professor, dr. 
theol. Kristen Ejner Skydsgaard, og stor var glæden, da det forlad, 
at han havde sagt ja. 

Skydsgaard harte hjemme i St. Kannikestræde. Han havde si- 
den sin udnævnelse til professor i 1940 boet i Professorgården, 
nabohuset til kollegiet, og det var således også naboen, der koin 
på besag, da han en eftermiddag i januar 1949 for farste gang hil- 
ste på alle kollegiets alumner. I sin forklaring til banrien i Fader- 
vor. 'Giv os i dag vort daglige brad' opregner Luther blandt de 
ting, som harer til det daglige brad, også 'gode naboer', og vi for- 
nemmede fra den farste dag, at der var knyttet tætte bånd mellem 
Professorgfirden og kollegiet. 

Som student havde Skydsgaard boet på Regensen og som kan- 
didat pfi Borch, og han vidste derfor, at Elers' Kollegium var, om 
ikke noget særligt, så noget andet. Og var han ikke elersianer af 
navn, så blev han det af gavn. Det var derfor fuldt fortjent, at han 
ved sin afsked som efor i 1967 blev udnævnt til æresmedlem af 
Elersianersamfundet, og det var til stor glæde for ham. 

Men hvad var det, der gjorde, at han sagde ja til at blive efor? 
Nu, mange år efter, skal jeg forsage et svar og samtidig nævne 
nogle træk fra min erindring om professor Skydsgaard som kolle- 
giets efor i arene 1949-53. 

Som det farste vil jeg nzvne hans pligtfalelse. Mange havde 
bud efter ham, både her i landet og fra udlandet, og han havde 
svært ved at sige nej. Han lod sig bruge, og vi syntes allerede den- 
gang, at han undertiden også blev misbrugt. Det var derfor ikke 
på grund af beskæftigelsesmangel, at han tog imod opfordringen 
til at blive efor - han havde både som professor og med sine man- 
ge garemål ved siden af i forvejen hænderne fulde - men fordi han 
ikke kunne sige nej, når han blev spurgt. Og det skulle snart vise 
sig, at der ventede store og tidskrzvende opgaver. En ombygning 



af kollegiet trængte sig på, og der skulle skabes det akonomiske 
grundlag herfor og forhandles med myndigheder, som ikke altid 
havde forståelse for betydningen af at bevare de små kollegier. 
Men det lykkedes efter års ihærdige anstrengelser at fare sagen 
igennem. Det var en vanskelig sag at ændre ved det overleverede, 
og kontroversielt kunne det også være, men jeg tror at kunne sige, 
at det i disse opbrudsår var godt for kollegiet som efor at have en 
mand, der fra sit fag kendte traditionens betydning. 

Men det var ikke kun pligtf~lelse, der fik Skydsgard til at over- 
tage hvervet som efor. Det var også lyst. Han var stadig student, 
og det oplevede vi, når han sammen med Grethe deltog i de årlige 
fester. Hans tale ved bordet var aftenens hajdepunkt. Ofte med 
indslag fra hans mange rejser i Europa. Det åbnede for nogle ho- 
risonter, som de fleste af os havde til gode. Det var jo stadigvæk 
efterkrigsår, og vi havde endnu ikke oplevet ret meget af verden 
uden for Danmark. Skydsgaard kunne også overraske os med ba- 
rokke indfald. Som den aften, da der pludselig kom lysglimt fra 
reversen på hans smoking. Der havde han anbragt en pzre, og i 
lommen havde han et batteri. Ikke alle var kommet godt fra et så- 
dant indfald, men han gjorde det. Han kunne på en og samme 
gang være lassluppen og holde stilen. 

Og så skal endelig nævnes hans omsorg for den enkelte. Det 
Gldte en stor del af hans professorgerning, og det blev også tilfzl- 
det med hans tid som efor. For mange af os blev han en faderlig 
ven, som man gik til med både stort og småt. Og Skydsgaard var 
altid rede til at lytte. Foruden at være professor virkede han jo 
også som studenterpræst, og der var for ham ingen modsætning, 
endsige konflikt, mellem de to funktioner. Han var altid sig selv. 

I Ordbog over det Danske Sprog defineres et kollegium som 
'en ved donation oprettet og med szrlige privilegier (i alm. fribo- 
lig) udstyret fællesbolig for et starre eller mindre antal stude- 
rende'. Og det er jo sandt nok. Men et kollegium er også noget 
mere, og her m5 enhver tale for sig selv. Jeg har sagt at gare det 
med nogle træk fra min erindring om professor Skydsgaards farste 
?ir som efor. 
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Vagn Skovgaard-Petersen (1 247,52-56) 

Midt i byen - midt i Arhundredet 

De farste indtryk har været de samme for indflytterne på Colle- 
giet gennem generationer; de grå lisener, det haje portrum med 
egern og kerner, baroktrapperne, de profilerede dare, lectoriet. 
Huset havde bagland med pavilloner og have og en croquetbane 
med et mystisk vindue ovenover midt i nabohusets mur. En be- 
synderlig indskrift ud mod Skindergade mindede om revolutions- 
tid og falsomt venskab. 

Omkring 1950 gik der klare linier i kvarteret. Kannikestrædet var 
en hovedåre, Skindergade en lidt fremmed passage. I Hakons 
hakerbutik nede i kælderen fik man islandske sild fra t ~ n d e r  og 
groft svensk knækbrad. Regensens provst havde vinduer ud mod 
strædet; det var Saren Holm, hvis lærdom, der var legendarisk, 
blev omsat langt ud på natten på en klaprende maskine. Mindre 
talentfiilde var hans forsag på erhvervelse af brekort  til et auto- 
mobil - gennem et halvt år kunne vi falge de sma daglige hop 
fremad nede p2 gaden. Energien blev belannet til slut. I profes- 
sorgården ved siden af Collegiet, merst oppe i store lavloftede 
stuer, boede efor og eforina. Borchs Collegium skråt overfor ville 
gerne opfattes som lidt finere end andre - det var jo også mest for 
kandidater. Territoriet rakte til Frue Plads og Narregade. Hinsi- 
des Universitetet lå jo Alexandra-biografen, Bispegården, Kanni- 
balen og Grubbs antikvariat. For nogle af os blev Universitets- 
biblioteket i Fiolstræde i perioder en daglig arbejdsplads. Til ter- 
rænets originale figurer harte Elsa Gress' far, lille, duknakket og 
med hullede handsker, skarp i replik. Han var altid på vej til en 
forelæsning, helst en af Saren Holms i den gamle Metropolitan- 
skole. Problemet var, at han uvægerligt slumrede ind i takt med 
fremskridtet i det 20. århundredes filosofi. Undertegnede var 
betroet den opgave at vække ham skånsomt, hvis snorkelydene 
blev distraherende. 

Tilbage til Collegiet. Normalt et fredeligt midtpunkt. Men ved 
min indflytning gik gny af en ballade kort forinden. En alumne 
havde provokeret sine omgivelser ved at spille den nazistiske 
Horst Wesselsang for fuld udblæsning og åbne vinduer (han stu- 



derede tysk). En pressesag var undervejs, men blev dysset ned tak- 
ket være inspector collegii, Axel Pallesen. I princippet var der na- 
turligvis fejde med Regensen. Men i min tid udbrerd den kun en 
enkelt gang, og jeg har fortrængt dens udfald. Nogen opmærk- 
somhed vakte dog de vandposer, som stud. teol. Warring (1229, 
48-52) lejlighedsvis udsendte fra et vindue på 2. sal, iszr når de 
ramte fortovet i nærheden af en uskyldig forbipasserende. 

Fra det kakkenhse kollegiamj3r ombygningen. På billedet ses Jorgen 
Wuming, Bertil Wiberg, Peter Boie Jo hannsen. 

Nu og da blev der talt om modernisering, sågar om en ombyg- 
ning: nye bkkener, afskaffelse af kontubernalsystemet, indretning 
af et  made- og festrum (Henrik Steffens in memoriam) og indlæg- 
gelse af toiletter. Men pengene var der ikke. Min indermand på 9i, 
Gert Holthor (1241 ,S 1-5 3), erklærede kategorisk: 'Lokummer 
inde i huset! Sikke noget svineri'. Og derved blev det i de år. Især 
bkkenerne var gammeldags og skreg efter maling på træværket. 
Men rent var der, nyvasket også i krogene. Takket være fru Frede- 
riksen, som var kommet, længe far vi andre vågnede. Vore sko 
stod nypudsede udenfor derren. Tilmed havde hun altid en humar- 
+ldt replik. 
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Vi var 23 alumner, deraf tre kandidater. Spændvidden var stor i vi- 
den, nok også i selvtillid og integritet. Teologerne var talrige og 
adskillige af dem markante bidragydere til kollektivet - Wiberg, 
Warring, Volmer Krohn (1232,49-52), Skov (1249, 5 1 -53), Hes- 
selager (123 3,49-53), R.P. Rasmussen (1262,53 -56), Aage Schierler 
(1254,52-55) m.fl. Det gjaldt også Holthor, som var nået langt ind 
i den klassisk-filologiske lzrdom, da han konverterede til teolo- 
gien. En del stille eksistenser var der også i den teologiske verden 
på Elers Collegium - og nu i den rummelige folkekirke. 

Sam~dmidenskaberne var solidt repræsenteret, aktivt i diskus- 
sionerne på lectoriet, med juristen Vitus Elming (1234,49-52) og 
polit.erne Heregh-Guldberg (12 5 1,52 -5 S), der siden gik til Austra- 
lien, den sympatiske Busch-Jensen (1245,s 1-55), der stod for DIS' 
bilrejser og dade på landevejen, og Hagedorn (1243,s 1-55), den 
evigt glade og krukkede student. Kandidat Leunbach (1237,49-54) 
harte med her, som statistiker og forsikringskyndig. Men han 
kunne så meget andet ved siden af. Pludselig blev han magister i 
slavisk filologi. Han sang om Volga, og han gryntede, når han var 
kritisk. Ved sit originale intellekt - og sin szrprzgede form - var 
han et stort plus for Collegiet, suppleret af Sonja og mindst én 
kat. 

Naturvidenskaben havde ikke mange repræsentanter, men de bi- 
drog til det fælles liv. Kandidat Kingo Jacobsen (1226,48-53) var 
ekspert i vadehavet og samlede stof til disputats. Erik Herg (1258, 
53-56) var allerede dengang kendt som astronomisk stjerne. Zeu- 
then (1238,SO-53) var polyt. med filosofikum - af den nagterne 
kloge slags uden overfladige ord. Jeg tror at hans efterfalger var 
Kallenbach (1255,53-57), der efter en stille start blev et aktivt 
medlem af fzllesskabet. Lejf Rasmussen (1257,53-60) dyrkede 
bakterier og bestred enhver tanke om menneskets frie vilje. 

OgsH var der en broget flok af humanister. Kandidat Peter Zin- 
ckernagel(1248,52-56) med den dybe glidende stemme og gurg- 
lende latter, var filosof og langt på vej med sin spro~ilosofiske 
disputats, der behandlede omverdensproblemet. De sprogteore- 
tiske diskussioner mellem Zinckernagel og den kloge Ove Clausen 



(1270, 55-60), der havde tysk og specielt tysk grammatik som sit 
område, står for mig som hajdepunkter i det akademiske liv på 
lectoriet. Tysk var repræsenteret af stærke hoveder, P.V. Christian- 
sen (1235,49-53) med tidens spidseste pen i Pråt og Niels Daniel- 
sen (1261,53-59), der skrev prisopgave om talsystemer i en række 
fremmedsprog. Kandidat Weisberg (1268,54-58) var sprogrnand - 
han påstod selv i et interview med det davzrende 'Aftenbladet', at 
han beherskede 36 sprog. Hans særlige område var arabisk filo- 
logi, men han havde lagt sig ud med professor Sander Hansen. 
Hans værelse på 2. sal var indrettet som et beduintelt, og han 
havde mystiske piger. Ved en lejlighed demonstrerede han på 
lectoriet sine evner som hypnotisar - med Kallenbach som offer. 
Forsaget lykkedes. Af historikere var der Ib Nielsen (1 2 59,s 3 -5 8) 
og jeg (begge med latin som bifag; jeg efterfulgte P.G. 0rberg 
(12 15,46-SI), Terkel Engberg (1269,55-57) og -i min sidste tid - 
Ole Feldbæk (1284,57-63). 

Dertil endelig et par medicinere. Markante Axel Pallesen, af 
den engbergske slægt, en af naglefigurerne i Collegiets liv om- 
kring 1950. Selskabelig og idérig - og derfor inspector vistnok det 
meste af tiden. 

Der udgik endnu en linie fra Collegiet, og den gik til kantinen i 
Det Berlingske Hus. Det dengang splendide bladhus havde be- 
sluttet at give middagslegat til 50 studenter, og cand. jur. Gregers 
Larsen havde sarget for, at det fortrinsvis kom de små gamle kol- 
legier til gode. Vi fik middagen, BT  og Berlingske Aftenavis. Ord- 
ningen var forbilledlig. Vi inviterede selvsagt Gregers Larsen med 
til sommerfesten, hvor eforen Skydsgaard, holdt en af sine henri- 
vende taler. Elegant kvitterede Gregers på stedet med en tale for 
Collegiet og dets hjertelige forhold til Peter Plysgaard. 

Så blev det stille sommertid i det indre Knibenhavn. At tilbringe 
en del af den på Collegiet for at færdiggare et speciale harer til de 
mindeværdige oplevelser i et studium. 



Erik H0g (1 258,53-56) 

Fra sommerfest til gasegilde i 54 

Ret sent under sommerfesten på Coll. i fireoghalvtreds trænger en 
sær larm igennem huset ind i hunde-i, hvor jeg opholder mig med 
en sympatisk ledsager. Usædvanlig larm hares også gennem vin- 
duet til gaden, selv om jeg selvf~lgelig havde lukket skodderne. 
Jeg rejser mig dog snart for at finde årsagen. Der er endnu nogen 
tumult ved trappen op til farste sal. Heldigvis stod muren den- 
gang, og ikke kun det svage gelænder, der nu (1 987) g m  et effek- 
tivt forsvar af det indre Coll. vanskeligt. Den indtrængende fjende 
er på flugt, da jeg når frem. Det er som sædvanlig prabelen fra Re- 
gensen, som vel i naturlig misundelse overat se det fredelige 
driftige liv i det stille samfund på Elers, igen overfalder os. Atter 
viger fjenden tilbage for vor overlegne kampånd, denne gang med 
et svært tab. Vi har erobret en art totem, et lille simpelt vikinge- 
hoved, gjort af metal og siddende på et håndtag. Vi betragter dette 
hoved med afsky, rystede over de rå skikke og den sære overtro, 
der bor lige uden for vor d0r. Hovedet tilharer en af Regensens 
mange foreninger, som under en hedensk ofring har fundet mod 
til at angribe os. Hermed skal ikke siges noget nedsættende om de 
pæne studenter, der flytter ind på Regensen, men kun udtrykkes 
beklagelse over det, de bliver til efter nogen tid derovre. 

Inden sommerfesten havde der været kamp, mest på gaden, og 
uden indtrængen på modpartens område. Det farte næste dag til 
overskrifter i hovedstadens aviser: Studenter i slagsmål - fredelige 
mennesker kan ikke passere Store Kannikestræde. Helt fordrejet 
situationsberetning, for faktisk blev kampen indstillet, mens en 
ældre dame blev ledsaget forbi af en galant elersianer. Helt uden 
indtrængen var kampen for resten ikke, idet vand fra brandslanger 
på Elers strålende bidrog til at b l n e  de hede hoveder i værelserne 
på den anden side (siden har de altid holdt vinduerne lukkede og 
derved bidraget til at rense luften i vor gade). Måske var dette ne- 
derlag anledning til det overfald, der bragte totemmet i vore hæn- 
der. % indgår dog snart en aftale om at levere det tilbage (hvad 
skulle vi opbevare en sådan afskyelighed for?) imod en kasse 01. 
Udvekslingen aftales i enkeltheder og skal foregå i vor port. To af 



dem kommer slæbende med kassen imellem sig. Der var halvtreds 
flasker i en kasse dengang, liggende vandret ovenpå hinanden. De 
sætter den tungt foran vore to udvalgte, som selvfalgelig giver 
dem hovedet tilbage. De grabser hurtigt det erverste lag flasker til 
sig og forsvinder, inden vi opdager, at resten er tomme. En så 
ondsindet 'spnrg' havde vi ikke troet dem i stand til at udpanse, og 
den retfærdige straf skal da også nå dem. Her har vi stor gavn af 
H's kendskab til de indre forhold hos genboerne. Hå havde boet 
på Regensen, men blev træt af det liv og flyttede over gaden. Så 
meget må jeg rabe om Hå af hensyn til historikeres forståelse af 
de efterfalgende begivenheder, men det bemærkes, at hans identi- 
tet er skjult ved fordrejning af forbogstavet for derigennem at be- 
skytte H's liv. Denne afslaring skannes nadvendig, selvom Hå vi- 
des at have levet mange år skjult i udlandet af sikkerhedsgrunde 
(jeg selv er uden frygt og fortæller nu videre). 

Hå  ringer til foreningens formand under et foregivet tidligere 
medlems navn og tilbyder at vise sin opmærksomhed ved et fore- 
stående jubilæum i foreningen. Han foreslår at bekoste et billede 
af formanden holdende totemmet og stående foran Dannebrog. 
Næste dag klokken lidt i tre ser fodgængere på Straget en ung 
mand ventende foran Stella Nova med et flag over skulderen og 
noget i den ene hånd. Pludselig bliver tingesten revet ham ud af 
hånden. Men alt sker så hurtigt, at ingen vidner formår at give et 
brugbart signalement til politiet af den retfaerdighedens ånd, der 
griber til her midt i oktober. 

En måned senere venter vi sultne på gåsen, som to af de yngste er 
ved at hente i trækvognen fra 'Kannibalen'. Vi har ventet længere 
end sædvanligt, da det rygtes, at vogn og gås befinder sig på Re- 
gensen. De har hentet den far os under skændig angivelse af falsk 
identitet (vi kæmper altid med åben pande for, hvad vi i sandhed 
tror) og 0nsker kun at udlevere vor fugl mod at få vikingehovedet 
tilbage. Da den kloge altid giver efter (og da vi helst vil have gåsen 
varm) slutter begivenhederne her, og gåsegildet kan begynde. 
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Konflikter og erotik 

Livet på Elers bestod af andet end fest og anekdotiske begivenhe- 
der. Der var en hverdag med alle de småting, som synes lidet in- 
teressante eller vanskelige at skrive om. To emner vil jeg berare: 
Konflikter og erotik. 

Konflikter imellem personer og grupper fandtes selvfalgelig 
også på halvtredsernes Elers. Der var ingen store eller langvarige 
konfliktemner vedrnrende Collegiet, kun personlige sym- eller 
antipatier, til dels med politisk baggrund. Der var vist ingen, som 
af den grund holdt sig fra festerne, og det kom ikke til voldsomme 
optrin. Kun sjzldent blev der udvekslet hårde ord, men der var da 
personer, der ikke havde sympati for hinanden - og heldigvis 
endnu flere, der kunne tale med alle. 

Der var rester af et indvielsesritual over for de nye alumner, gå- 
ende ud på at vise dem, at de intet duede til. Jeg var selv udsat for 
det en kort tid uden at fatte systemet. Det undrede mig, at en af 
de gamle var med til at drille mig, mens andre var tilstede, og at 
han et par dage senere talte fornuftigt med mig, da vi var alene på 
lectoriet. Men jeg fattede, desværre, hurtigt meningen og var kort 
tid efter med til at indvie en ny ved et forhar på hans rum sent på 
aftenen, da han var gået i seng. Pludselig opdagede vi, at pigen 
lige havde været på besog, og da han boede på yderrum, syntes vi, 
at han var noget for fremmelig. Han viste sig vist aldrig på lecto- 
riet og flyttede kort efter til et mere moderne kollegium. Næste 
natlige forhm af en ny var under bedre kontrol, men jeg tror, at 
det var det sidste overhovedet. Kun ceremonien med yngste alåm- 
nes tale for eforen bestod videre, og heldigvis i en mere morsom 
form. 

Der var piger og dans ved alle fester, undtagen ved gåsegildet. Vi 
forelskede os 'som alle unge', men t0r jeg vove lidt mere præci- 
sion? Det var tilsyneladende ikke alle alligevel, for vi var meget 
forskellige. Der boede ikke piger p5 Coll., men nogle overnattede 
sommetider, eller gik meget sent. Det var vist egentlig ikke tilladt, 
men det skete i stilhed, og ingen kontrollerede eller påtalte noget, 
men ingen undgik vel at gare visse iagttagelser. For nogle var det 
en meget positiv forandring at flytte til Elers fra et vzrelse hos en 
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pæn ældre dame, hvor der var forbud mod pigebesag efter klok- 
ken 10, og hvor der kun var klædeskab foran d ~ r e n  til damens so- 
veværelse som eneste lydisolation. På Elers flyttede man gerne til 
et inderrum, når der blev et frit. 

Seksualitet var ikke et samtaleemne, homoseksualitet noget, vi 
knapt havde læst om og slet ikke forstod. Agnar Mykles' 'Sangen 
om den rade rubin' en sensation, da den udkom i 1957. Den blev 
forbudt i Norge. Hovedpersonens erotiske oplevelser var vist en 
anskedram for nogle studenter, men ikke alle, i hvert fald langt fra 
de flestes virkelighed. 

Nachspiel 198 1 

Da fyldningen brast 
- Skydsgaard, kan du huske engang for femogtyve år siden, at en 

student adelagde en dm ved en fest, mens du så på det? 
Skydsgaard, Niels Danielsen og jeg sidder i Elers' have en juni- 
dag i 1981 og snakker om livet og gamle dage, mens vi lader 
solen varme os. 

- Ja, det husker jeg godt. Jeg blev meget forbavset og ogsi lidt 
vred. For det var dog for galt. 

- Og så gik du hjem fra festen. 
- Nej, det kan ikke passe. 
- Jo, men du kom igen senere, da insp. Coll. ringede til dig. 
- Nå, det var da godt. 
- Kan du huske, hvad det var for en fjn? 
- Nej jeg husker ikke, hvem det var, men han var altså en fin fyr. 

Jeg ånder lettet op, for det var faktisk mig, der gjorde det, men det 
rober jeg ikke endnu. -Jeg husker fra festen, at vi står oven for 
trappen, Skysse, jeg og flere, og at jeg har banket på daren til 
Sy(?). Da der ikke bliver åbnet, lægger jeg i kådhed venstre skul- 
der mod daren - og hele merste fyldning ryger ind i rummet. I 
min (lettere?) beruselse har jeg trykket hårdere, end jeg ville, og vi 
stirrer et ajeblik stumme af forbavselse på det gabende hul i den 
pæne b15 dar. Men så udbryder Skysse: Nej, det er dog for galt, og 
iler ned af trappen, inden jeg når at forklare mig. Det står også 
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klart endnu for mit indre blik, at jeg gik ned på mit rum og omgå- 
ende faldt i servn. 
- Men, Skydsgaard, du fortalte historien til studentens far, da du 

besogte Refugiet Fuglsang på Lolland (min far var maler og 
havde modt Skydsgaard på Fuglsang). 

- Jamen, hvordan? Var det da dig, Hprg? Ja, så må du altså hente 
et par 01 til. Du er jo den rprrigste af os tre! 

Denne samtale fandt sted i haven under Nielses fprrste besog i 
mange år i hans elskede Kabenhavn. Bundet til sin korestol af 
sklerosen havde han længe været. En times tid forinden havde jeg 
ringet og fortalt Skydsgaard, at Niels var der, og han var straks 
kommet ned til os. Niels var lykkelig, når han kunne komme ud at 
rejse. 

Hin dag i juni var festlig. Det traf sig oven i krabet, at der var 
en guldmedaljefest på Coll. om aftenen, og stærke, unge hænder 
bar Niels op ad alle trapperne. 

Jens Glebe-Mdler (1 267,54-59) 

Jeg begyndte at studere teologi i &hus. Men så fandt jeg ud af, at 
jeg ville læse videre i Kabenhavn. Og selvfolgelig ville jeg gerne 
bo på kollegium. Valkendorf så så idyllisk ud, syntes jeg. Der var 
imidlertid optaget. Og så flyttede jeg - efter en kortere ventetid - 
ind på Elers. På et yderram, naturligvis. Det generede nu ikke me- 
get. Indermanden, Leif Rasmussen (1257,53-58), havde et særligt 
trick, n%r han passerede gennem mit varelse. Han s5 ud af vindu- 
erne med sit gode oje og lod det dårlige hvile på mig! Jeg engage- 
rede mig i kollegielivet af alle kræfter. Skrev side op og side ned i 
pråtten, spillede kroket med Leif Indermand, kæmpede med re- 
gensianerne og festede ved alle givne og ikke givne lejligheder. En 
herlig tid! Men studierne? Jah, dem blev der jo ikke så megen tid 
til. Det var også tit svært at komme op om morgenen og nå til for- 
elæsningerne. Selv om rengoringsdamerne dengang også skulle 
vække os. Retrospektivt: sikke en feudal tilværelse endnu dér midt 
i 50'erne. 
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At fotografere eforen i sine alumners midte har vceret tradition i nogle 
perioder, men med ret lange mellemrum. Her regerer K E. Skydsgaard, 
efteråret 1955. 0verste rcekke: Jakob Ahlmann Jensen, Harald Carl 
fillenbach, Preben Hansen, Niels Skovgaard Danielsen. Mellemste: 
Gunner arsted, Ove Clausen, Bent glgaard, Ramus Peter Rasmussen, 
Leo Weissberg, Ib Nielsen, Erik H0g. Nederste: LefRamussen, Yngn 
Skovgaard-Petersen, LegHermansen, Jens Glebe Mflller, K E. 
Skydsgaard, &r1 Aage Madsen, Terkel Engberg, Nicolaj Mortensen. 

Men der var nu alligevel også på en mzerkelig indirekte måde et 
fagligt udbytte. På Elers boede dengang 'Ågemandy Schiirler 
(1254,52-SS), som skrev prisopgave om Luther. Guldmedalje fik 
han nu ikke, men jeg blev da klar over, at man kunne altså også 
studere ved at lzese bager og skrive! Det gik så vidt, at jeg på et 
tidspunkt selv begyndte at lzese bager. Jeg satte mig for at lzse alle 
vigtige bager om dansk kirkehistorie frem til år 1600. Og da jeg 
havde gjort det, gik jeg op til Hal Koch og sagde, at nu ville jeg 
gerne skrive speciale. Det gjorde jeg så. Og det endte minsandten 



med, at jeg fik ug! Selv om censor vist mente, at der var for mange 
fejl i mine latinske citater. Og så festede jeg i m i g t  videre! 

En anden og igen meget indirekte påvirkning fik man - jeg i alt 
fald - ved at made Peter Zinckernagel(1248, 52-56) fordybet i 
samtale med Age Petersen (1256'53-56). Det foregik altid på sam- 
me måde. Zinckernagel stod ved foden af trappen op til farste sal, 
og Age Petersen stod nogle trin oppe. Hvad de to herrer diskute- 
rede, anede jeg vistnok ikke. Men at det ikke drejede sig om vind 
og vejr, men om væsentlige faglige emner - det var jeg dog klar 
over. Zinckernagel boede i stuen, og hans værelse var mableret 
med én stor seng og et utal af tomme cigarkasser. Abenbart kunne 
man også studere uden at læse bager eller skrive, blot ved at tænke 
- og altså diskutere. Senere - meget senere - læste jeg så Zincker- 
nagels disputats om omverdensproblemet og fik vakt min interes- 
se for sprogfilosofien. Men hvad nu, hvis jeg aldrig havde oplevet 
Zinckernagel dér for foden af trappen? 

På et tidspunkt blev jeg så valgt til insp. Coll. Det var i 1958. 
Der skete mange ting ude i verden: den kolde krig, Koreakrigen 
0.m.m. Det interesserede os ikke. Ikke mig i hvert fald. Det var 
problemerne på Elers, der fjddte tilværelsen. Nåh ja: så kom jeg jo 
også i Studenterkredsen og fik et skud åndelig fade dir. Men der 
var problemer på Elers. Umiddelbart far mig var Niels Skovgaard 
Danielsen (1261,53-59), senere professor i tysk i Odense, insp. 
Coll. Hvordan det nu nærmere gik til, husker jeg ikke. Men jeg 
slog ham i hvert fald og skulle aflase ham. Dengang havde insp. 
Coll. to værelser i stueetagen ud til haven - eller rettere til det 
fælles toilet: 'Trekroner'. Tænk at have to værelser ('rim')! 
Danielsen var forståeligt nok ikke meget for at rykke ud af dem. 
Men en dag, da han var hjemme hos sine forældre på Lolland, 
flyttede jeg og mine håndgangne mænd hans mabler og alle hans 
bager ud og stillede dem op i hall'en. Danielsen blev ikke begej- 
stret, da han omsider vendte hjem fra det lollandske. Men jeg ryk- 
kede glad og fro ned i de to værelser. Og udavede derfra mit hverv 
som insp. Coll. Ikke til alles tilfredshed. I kzlderrummet boede 
farst Hagedorn (1243,s 1-55), som var blevet cand. jur. og vist an- 
sat i udenrigsministeriet. Han var heller ikke meget for at flytte 
ud, selv om han altså forlængst havde taget sin eksamen. Men en 
 da^ kom omå hans bcwer oe  habenmt OD i hall'en - og kort efter 
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flyttede så han. Han blev efterfulgt af en polsk flygtning, Stron- 
skij, som studerede medicin og ikke havde de allerbedste nerver. 
Ham havde jeg som insp. Coll. mange kontroverser med. Jeg Ma- 
gede min n ~ d  til eforen, professor Skydsgaard, og sagde omtrent, 
at enten måtte Stronskij flytte eller også jeg. Skysse tog det meget 
roligt og lod sig ikke involvere i slagsmålet. Og igen retrospektivt 
må jeg sige, at hans holdning var den eneste rigtige. Problemer på 
kollegiet måtte 10ses på kollegiet. Og det blev de så også. En dag 
var også Stronskij flyttet ud. 

Imens festede vi stadig. Og terroriserede hinanden. Et  af de mere 
urolige elementer på kollegiet var Ole Stige1 (12 7 5 ,5 5 -60). En af- 
ten eller morgen havde vi andre besluttet, at nu sh l l e  han under 
den kolde bruser. Men da vi traengte ind på hans værelse, sprang 
han op af dynerne, greb et jagtgevær, som han havde hængende - 
og så måtte vi opgive vort forehavende. Det var forresten samme 
Stigel, nu statsadvokat i .&borg, som regelmzssigt i l ~ b e t  af fe- 
sterne kom i tanke om, at han ville have andesteg. Og hvor skulle 
anden hentes, hvis ikke i en af &benhavns parker! Heldigvis blev 
det altid ved tanken! 

Og så en s b n n e  dag kunne jeg se, at nu var det vist på tide at gå 
alvorligt i gang med studierne og få taget den eksamen. Eksa- 
menslæsningen begyndte. Den varede vel for mit vedkommende 
et år eller halvandet - der var jo en del at indhente! Men uiider- 
vejs opdagede man så, at det var jo egentlig ganske spændende at 
sætte sig ind i, hvad filosoffer og teologer - og da også ens egne 
professorer - havde ment eller mente om problemerne. Pludselig 
stod man så der med sit 'laud'. Man flyttede ud, giftede sig, kom 
til et enkelt gåsegilde - og Elerstiden var uigenkaldeligt forbi! Det 
var som skrevet en herlig tid. En priviligeret tid. Men nok også en 
tid, der kunne være blevet udnyttet lidt bedre. I hvert fald af mig. 
Den indirekte inspiration, som jeg har givet et par eksempler på, 
kunne være blevet omsat i direkte. Det kunne jeg altså bare ikke 
finde ud af. Det var der i det hele taget nok ikke mange af os, som 
kunne. Vi studenter i 5O'erne var stort set et underligt folkefaerd. 
Vi harte hverken helt til i det gamle eller det nye. Vi var privile- 
gerede samtidig med, at vi altid var ludfattige. Fik man kommu- 
nitetet (det gjorde jeg) var ens materielle lykke gjort. Men det var 



rigtignok en materiel lykke på et langt lavere niveau end i dag. Vi 
falte os nok, tror jeg, hævet over den gemene hob, men vi kendte 
slet ikke den gemene hob. Verden omkring os kom os ikke rigtig 
ved. Vores argange var slet ikke så små som vore fædres, men de 
var stadig sma. Og vi kendte hinanden mere eller mindre allesam- 
men. Når folk i dag bliver portrætteret i avisen i anledning af de- 
res runde fadselsdage, siger man til sig selv: jamen, ham (naturlig- 
vis ikke hende) har jeg studeret sammen med! Det, at studenterli- 
vet og dets erfaringer, også faglige erfaringer, skulle omszttes i en 
praksis udenfor vore forskellige kollegier - det kunne vi dengang 
skubbe fra os. Det kan man ikke længere. Hverken på Elers eller 
andre steder. Og det er nok godt det samme. 

Ole Stigel (1 2 75,55- 60) 

Jura-studiet var ikke overvældende spændende, men det var til 
gengæld tilvzrelsen på Elers Collegium. Og skete der for lidt p5 
kollegiet, 15 Laurits Betjent og andre gode værtshuse i en bekvem 
afstand. Det var flinke folk, jeg boede sammen med i hele peris- 

Billede uden ord -stammer tilsyneladende fra en Humlefest. 



den 1955 -1960. Selvfalgelig knyttede man sig mere til nogle end 
til andre. Lingvisten Niels Skovgaard Danielsen, kaldet Nilaus, 
var en af dem, jeg havde meget med at gare. Han var et dejligi 
menneske, som ulykkeligvis blev ramt af en uhelbredelig og grum 
sygdom, som lagde ham i graven i alt for ung en alder. 

Dagliglivet på kollegiet var trygt og godt. Miljaet var tolerant 
og inspirerende. En stor del af tiden boede jeg på et af værelserne 
bag lectoriet og havde i hvert fald en del af tiden Jens Glebe-Mal- 
ler som nabo, hvilket ikke var kedeligt. En af fordelene ved at bo 
bag lectoriet var i m i g t ,  at man altid kunne falge med i, hvad der 
skete på kollegiet. Lectoriet var jo det sted, hvor alle samledes, og 
hvor diskussionerne fandt sted. 

Vor efor, professor Skydsgaard, var meget afholdt. Han var 
venligheden selv, og kun én gang har jeg set ham vred. Det skete 
under en i mrigt god fest. En medalumne havde fået rigeligt at 
drikke og trykkede på et tidspunkt en darfjddning ind. Skydsgard 
s i  det og udtalte 'det er for groft', hvorefter han i hast og vrede 
forlod festen. Som dir. soc. falte jeg, at der måtte gares noget ved 
situationen. Trods det sene tidspunkt ringede jeg til Skydsgaard 
for at beklage det skete. Som det store menneske han var, glemte 
han sin vrede, vendte tilbage til festen, og genoprettede den gode 
stemning. 

Alt godt far jo en ende. Ogsi opholdet på Elers Collegium fik 
en ende. Overgangen til livet udenfor St. Kannikestræde var 
barsk, syntes jeg. Og det er med stor glæde, at jeg ser tilbage til 
min tid på kollegiet. 

Arne Belling (Gris, 59-60) 

E r i n d ~ g e r  fra en 'gris' 

For en provinsstudent, i mit tilfælde langt ude fra landet, var der 
noget ganske særligt over kvarteret omkring Frue Plads. Og det 
var et lanligt h ib  hos mange, der kom til Kabenhavn for at læse i 
begyndelsen af halvtredserne, at fi plads på et af de historiske kol- 
legier derinde. Det lykkedes for en af mine bedste venner. Han 
var fra samme hjemegn og læste også jura. 



Min ven fik plads på Elers Collegium. Dette blev for mig be- 
gyndelsen til et ganske langt bekendtskab med Elers og dets be- 
boere, om ikke altid gnidningsfrit, så altid indholdsrigt. O g  jeg 
har stadig ikke glemt den særlige stemning af historie, lzsning og 
traditionelt studenterliv, som lå over det gamle hus. 

N u  var det sådan, at min heldige ven satte pris på sene sam- 
menkomster i venskabeligt lag. Gerne med mad, drikke og boj 
musik. Fortrinsvis Beethoven, hvis 4. og 7. hyppigt tonede fra 
hans kammer. Der var jeg ofte gæst. I det gamle, dengang uom- 
byggede hus, kunne sammenkomsterne jo nok virke lidt forstyr- 
rende for husets m i g e  beboere. Det skete da også, at vi kraftigt 
blev bedt om at indstille de festlige udfoldelser, som ikke sjældent, 
sent på natten, blev suppleret med hajlydt kroket-spil under elm- 
en i gården, eller med udflugter for verbale angreb mod Regensen 
på den anden side af gaden. 

Jeg har derfor næppe været en af alle velset gæst på Elers. Men 
måske har et par tilfælde af aktiv solidaritet med Elers-folket 
under deres mange labende skærmydsler med Regensen hjulpet 
på det. 

Hvorom alting er, blev jeg fra sommeren 1959 til hen mod 
vinteren mere eller mindre accepteret som 'gris'. Bopælen var i 
farste omgang nede i varmekælderen. Nogle håndfaste tilkende- 
givelser fra enkelte beboere afslarede uro over at have mig instal- 
leret i kælderen, der var Qldt med gamle, let forgængelige sager. 
Dertil kom min egen bekymring over en inskription nær mit ho- 
vedgærde. Ifalge denne var der i 1944 blevet gemt sprængstof bag 
det gamle træ- og murværk, som man ikke senere havde kunnet 
finde. Efter nogle forhandlinger flyttede jeg så til et midlertidigt 
ledigt værelse på 1. sal overfor lectoriet. 

Fra denne tid husker jeg en episode fra den stående strid med re- 
gensianerne. Det startede med et drilleri af bestyrelsen i Regens- 
foreningen 'Gamle'. Det ærværdige selskab forberedte et jubilæ- 
um. En camoufleret Elers-opringning havde bragt bestyrelsen til 
samlet forevigelse hos en fotograf i kvarteret. Her blev de hajtide- 
ligt fremmadte modtaget med hån og latter fra Elers-folket. Re- 
aktionen kom hurtigt. Elers' maskot, det gamle udstoppede egern 
pil lectoriet, blev erobret ved en uventet ekspedition fra Regensen. 
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Fejl i kroket kan jidges af undskyldninger, men forbliver utilgivelige. 
Aktarer: Bent M~ller og Mogens T. Levinsen. 
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Men 'Gamle' havde forregnet sig. Det blev opsporet, at der til ju- 
bilæet var bestilt en luksus-menu fra 'Kannibalen's' hkken. Fra 
Elers sendtes en trækvogn afsted kort tid f0r den planlagte afhent- 
ning og 'Gamles' bestyrelse måtte hastigt aflevere ikke blot eger- 
net, men også nogle kasser 'al-bod', for at få deres festmåltid til- 
bage. 

Disse og en hel del andre erindringer nært forbundet med hus- 
ets inspirerende stemning 30 år tilbage, får min tid som gæst og 
'gris' på Elers til at fremstå som en af studieårenes mest livlige og 
intellektuelt mest givende perioder. 

For det siger jeg tak til huset og dets daværende beboere. 

Ok Skouenborg (1308,62-66) 

Et enkelt træk, Elers savel Coll. som 
-ianersamfundet til venlig erindring 

I f ~ l g e  Paul Hammerichs Danmarkskranike - historie på overfla- 
den med tendens, anvendelig til sengelæsning - stillede rigsbiblio- 
tekar, Palle Birkelund, demonstrativt Det kgl. Biblioteks splitflag 
på halv den 19. april 197 1, da de f ~ r s t e  håndskrifter blev fjernet 
fra Den arnamagnzanske samling. Henimod syv år dér forinden, i 

Fest. Billedet e r p a  1960'ernes midte. Det e r  @r pigernes tid, altså de for- 
meligt udnævnte piger med stemmeret til inspectomalg. Det indbudte hun- 
k0n er festens genstand, m0dt med beggstring. Ingen navne er bevaret. 
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oktober 1964, havde undervisningsminister K B. Andersen med 
henblik på udleveringen af de islandske håndskrifter fremsat lov- 
forslaget herom fra 196 1, ved forgængeren Jargen Jargensen, 
uændret dér i 1964. Dette forslag igen havde folketinget den 
4. maj 1961, på 16-årsdagen for landets befrielse, haft til 1. be- 
handling efter 3. behandling den 10. juni samme ar vedtaget, men 
stadfæstelsen af loven herefter udskudt i kraft af Poul Mallers og 
tres andre folketingsmedlemmers underskrifter til efter et folke- 
tingsvalg i henhold til grundlovens bestemmelser. 

Nu  i 1964 var dette sidste moratorium i håndskriftsagen ikke 
lengere effektivt og lovforslaget således på ny fremsat. Stemnin- 
gen var mildt sagt ophedet det år på universitetet, dettes institu- 
tioner, og i dets hele nabolag. På Elers skulle der være sædvanlig 
generalforsamling i Elersianersamfundet med efterfalgende tra- 
ditionelt gåsegilde på Coll. Dette alt alumner og eks-alumner 
imellem. 

Den nytiltrådte formand i samfundet, H.D. Schepelern, mar- 
kerede ved sin tale under gildet, som jeg endnu erindrer mig den- 
ne under fejlbarlighedens lov, den saglige uvederhæftighed og den 
oprorende uretfærdighed, et overgreb som udleveringen af hånd- 
skrifterne ville være. Ved bordet havde jeg siddende i nærheden en 
CO-alumne, som bag sig i slægten havde såvel akademiske som kir- 
kelige traditioner, for nu slet ikke at tale om de embeds-ditto, som 
han havde at trækkes med. Han og jeg vekslede ord og gebærder 
indbyrdes i retning af, at formandens tale ikke kunne passere. Det 
blev mig, der stod op og gav protesten ordlyd. Hvad jeg egentlig 
fik sagt dengang ved jeg ikke i dag. Men det har båret præg af J0r- 
gen Bukdals karakteristik af modstanden mod udleveringen: At 
modstanden var 'en videnskabelig forklædt nationalisme'. Og af 
Paul Hammerichs som sædvanligt flabede morale: At striden 
'gjaldt dybest set mellemfolkelighed kontra selvretfærdighed. Det 
farste sejrede, men det sidste var sejt som pergament'. Samt præ- 
get deraf, at 1964 var slet ikke så længe far 1968. 

Hvorom nu dette vil være: Reaktionen udeblev ikke ved bordet 
og under det videre gilde. Den lad på indignation med vreden 
ikke så langt under overfladen i dette hele selskab med Elersianer- 
samfundet som vært og de aktuelle alumner som gæster den aften 
på Coll., men i avrigt som de endnu kun tjenende ånder. 



94 Elers' Kollegium 1941 - 1991 

En ligeledes CO-alumne af slægten Schepelern lod mig i dagene 
derefter vide, at onklen ikke havde taget sig den hele episode s i  
let, som jeg måske gik og troede. Fra H.D. Schepelern selv kom 
det gode anske i et venligt brev, om vi ikke stedse kunne være fo- 
renet i dette at gå efter kernerne, ikke efter skallerne. Suppleret 
sidenhen med erkendelsen, hvor jeg havde lejlighed over for 
Schepelern at mildne min optræden, at under fredeligt gilde skulle 
vi nok omgås det ufredelige emne varsomt samt at en ny formand 
vel ogsa havde sin fejltagelse at gare i samfhdet af elersianere. 
Med dette blev, trods alt, fordrageligheden mit varige indtryk af 
årene pil Coll.1 en tid, der stærkt nærmede sig de tider, hvor man 
nok holdt sig mottoet efterretteligt: nucleos, non putamina, men 
ingenlunde af den grund foragtede skallerne. Fortrinlige som de 
er til at spytte i hovedet på andre under ens egen gåen efter ker- 
neme. Det forstår sig. Og selv om en H.D. Schepelern for mig si- 
den er doet hen til glimtet af enkelte lejlighedsvise gåsegilder og 
en tilfældig situation engang p i  Valbys perron med ham stående 
ved den ene ende af denne og mig ved den anden, begge ventende 
på fælles tog - hjertens gerne kipper jeg med flaget: haler det 
halvt ned og op igen, hvor jeg end måtte befinde mig her i verden 
den 29. november 1991, for Elers Collegium: Et enkelt glimt af 
tidlasheden og ikkerumligheden i samfundet af dem, der havde sig 
ihærdigheden til fælles. CO-eks-alumner som de sejlere ville sig 
kalde. 
- wer immer strebend sich bemuht, den konnen wir - 



Fodboldholdet er enjygtig st0velse: et hastigt sammenrend når beho- 
vet melder sig. Regelmæssig sportsuabvelse har altid samlet sig om min- 
dre anstrengende aktivitetel: &refilde nederlag er de$or det regelmds- 
sige remltat af anstrengelserne. Dettefodboldhold hwer hjemme om- 
kring 1966. Den noget glemsomme ejer har på bagsiden noteret: 
(@verst) Nsrgaard, Busck, Jan Engberg, Jens Otto Schepelem, Ilanguaq 
Jensen, ?, ?, K-H Bentzon, Pilgaard, 
(nederst) Kappelgaard, Otto Schepelem, ?, ?, Andreasen, Brejl. 
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Ombygning og restaurering 
1950-1975 

De Midlel; som KOllegierne raader over, er imidlertid, om end 
de vel maa erkendes, du Kollegierne pndedes, at have vdret i 
Stand til at sikre en efter Datidens Begreber tilfredsstillende 
Tilsand, ganske utilstrdkkelige til at imgdekomme disse 
paatrmgende Nutidrkrav. Ja man har endog.. . udret md- 
saget til i enkelte TiIfdlde at tilsidesdtte Fundatoremes gode 
Omsorg for de Studerende for overhovedet at@lge med Tiden. 
Med Hensyn til de store Belsb, som en indg-ribende Hoved- 
reparation vil udkræve, er det absolut udelukket, at Kólle- 
gierne selv kan udrede dem. Men ogsaa til Dcekning af de 
aarlige Memdgzpeer, som en GennemBrelse af de ncevnte 
Foranstaltninger vil med$re, er fillegiemes hidtiludrende 
Annuum - om endfor de enkelte fillegiers Vedkommende i 
noget forskellig Grad - utiZstrcekkeligt. Det vil de$or vdre 
ganske niidvendigt, at der ydes en Underst0ttelse dertil.. . 

Således skrev i 191 1 Ihbenhavns Universitet til Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsvæsenet om finansieringen af de foran- 
staltninger til forbedring af de små kollegiers (Borchs, Elers, 
Hassagers og Valkendorfs) hygiejniske og sociale forhold, som et 
konsistorialt udvalg på initiativ af prof. Knud Faber havde afgivet 
indstilling om. 

Stilen er patineret, men indholdet er tidlast. Der beskrives en 
situation, der for de fire gamle kollegier har været gzldende i de 
sidste par hundrede år: mellem nogle fa hajdepunkter af hektisk 
fund-raising og ombygningsaktivitet med henblik på at sætte byg- 
ningen i tidssvarende stand ligger lange stræk af en konstant, på 
forhånd tabt kamp for at imadegå virkningerne af den daglige 
nedslidning af bygningen inden for rammerne af de utilstrække- 
lige irlige afsztninger til bygningsvedligeholdelse. 

Milepælene i Elers Kollegiums bygningshistorie er - foruden 
selve bygningens opfarelse 1702 -0 5 og genopretningen efter G- 
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benhavns brand 172 8 - de to store ombygninger, i 183 7 og i det 
20 århundredes 3. fjerdedel. 

Ombygningen i 1837 geninddrog kollegiets tredje stokværk - 
oprindelig auditorium og bibliotek, fra 1802, hhv. 182 3 omfunk- 
tioneret til universitetsauditorier - til kollegieformål. Den ydre 
anledning var, at Universitetet efter opfarelsen af hovedbygningen 
på Frue Plads 1836 kunne ramme auditorierne på kollegiets mer- 
ste etage. Universitetet havde i sin tid forpligtet sig til efter fra- 
flytningen at bekoste ombygningen af den gamle bibliotekssal til 
fire alumneboliger; den iværksatte plan var imidlertid mere ambi- 
tias: en ombygning af hele overetagen til beboelsesformål (i alt 8 
nye alumneboliger fordelt på 12 værelser) og gennemfarelse af en 
række foranstaltninger til værn mod fugt og kulde i kollegiets lej- 
ligheder. Det var en plan, der var præget af sans for effektiv areal- 
udnyttelse og omsorg for beboernes komfort, men til gengæld 
opofrede centrale arkitektoniske værdier i den godt 100 år gamle 
bygning. Farst og fremmest gik det ud over trapperummet: for 
eforen, professor H.N. Clausen, og for hofbygmester J.H. Koch 
var det vigtigere at udnytte hele gulvarealet i tredje stokværk til 
alumnebeboelse end at bevare 'det vidtlaftige og overfladige 
Trapperum' på etagen; og når det i stueetagen var konstateret, at 
det mod garden åbne, brolagte 'uforholdsmæssigt store Portrum, 
der er dobbelt saa bredt som Porten' udgjorde en trussel mod lej- 
lighedernes hyggelighed og sundhed, nærede planlæggerne ingen 
betænkelighed ved at fjerne den oprindelige skillevæg og bygge to 
nye, der reducerede portrummets omfang til det halve. 0kono- 
misk var planen næsten lammende: Universitetets bidrag, kom- 
pensationen for 15 års benyttelse af bibliotekssalen, dækkede kun 
2/5 af udgifterne; resten måtte kollegiet selv dække ved hos Kom- 
munitetet at optage et  (ganske vist rentefrit) lån, hvis tilbagebeta- 
ling tyngede akonomien i næsten 20 år efter ombygningen. 

Som J.H. Koch i 1837 havde formgivet bygningens indre, stod 
det, stort set uændret, i mere end 100 år. Visse dele af arealet blev 
ved forskellige lejligheder omfunktioneret, men sjældent med 
konstniktive ændringer af bygningen til falge; indsættelse eller 
blænding af en dar var i reglen tilstrækkeligt til at klare behovet, 
således f.eks. ved inddragelsen af en alumnelejlighed til portner- 
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boligen 1914 og ved omdannelsen af portnerboligen til alumne- 
boliger ved portnerembedets nedlæggelse 1936. 

En grundskade i planen var mangelen på fælles opholdsareal. 
Den blev n~dtarftigt udbedret i 1878, da man ved at inddrage et 
yderværelse fra en af toværelsesbeboelserne (7y, 1884 flyttet til 4y) 
fik retableret et biblioteks-/samlingslokale. Ferrst i 1907 etablere- 
des, ved nedlæggelse af en alumneplads og nedtagning af muren 
mellem to yderværelser (6y og 7y), de nu kendte lektoriefacilite- 
ter, der kunne 'afgive Plads for Generalforsamlinger og festlige 
Sammenkomster for Alumnerne'; udgifterne til bygningsændring 
og montering af læsestuen blev betalt af Kommunitetet - og af 
Elersianersamfundet, der satte hele sin disponible formue, 350 kr., 
ind på sagen. 

Tidens voksende krav til hygiejne og sanitet ramte farst og 
fremmest pavillonerne i haven: den ene ('laboratoriet', portnerens 
bkken) blev 1869 på kollegiets egen bekostning indrettet til ba- 
derum, 'styrtebadet'; den ovenfor nævnte indstilling fra 191 l ud- 
laste i 1914 en fmanslovsbevilling på 8.500 kr. fra Kommunitetet 
til forbedring af badefaciliteterne (i havehuset), indlæggelse af wc 
(i det andet havehus, 'secretet') og indretning af tek~kkener (i ho- 
vedbygningens kælder og 2. etage) på kollegiet. 

I 1936 overtog arkitekt, professor Kaj Gottlob - der som svoger 
til A.G. Drachmann næsten var i familie med kollegiet - som kgl. 
bygningsinspekt~r det bygningsmæssige tilsyn med kollegiet. 
Dybt utilfreds både med bygningens utidssvarende sanitære stan- 
dard og med J.H. Kochs indretning af bygningens indre over- 
vejede han allerede under krigen, hvorledes der kunne foretages 
en hensigtsmæssig ombygning af huset. Der skulle imidlertid gå 
mange år, far planerne kom ud af tegnestuen. Farst i 1950 turde 
Universitetets ledelse håbe på et så gunstigt bevillingsklima, at 
rektor (professor H.M. Hansen) kunne bede Gottlob om at udar- 
bejde et forslag til forbedring af forholdene på kollegiet. Sammen 
med den nye efor, professor K.E. Skydsgaard, der var tiltrådt i fe- 
bruar 1949, fremsatte Gottlob den 26. september 1950 i et brev til 
Universitetets rektor en nærmere udarbejdet udgave af sit forslag: 
en gennemgribende ombygning af husets indre, med et budget på 
knap 200.000 kr. og med henblik på at opfjdde flg. formål: 
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- forbedring af de sanitære forhold 
- etablering af egentlige bkkener 
- egen indgang til alle værelser 
- retablering af det oprindelige trapperum i 

stueetagen og på 2. sal 
- etablering af bibliotek og festsal i tagetagen 
- ombygning af havehusene. 

Forslaget blev begrundet i en form, der ikke kunne efterlade no- 
gen tvivl, hverken om Gottlobs begejstring for selve bygningen 
(en juvel i det gamle Kabenhavns bebyggelse kaldte han den i en 
anden sammenhæng), eller om hans vurdering af den måde, 
hvorpå hans forgængere havde forvaltet den: 

Kollegiet har som helhed ved sin beliggenhed og i grundlaget for 
sin bygningsmæssige udformning formentlig de bedste betingelser 
af alle de gamle kollegier for at kunne opfjdde sit formål særlig 
godt. 

Fra begyndelsen er kollegiet åbenbart planlagt mansterværdigt 
med meget rigelig plads til beboerne, de bedst mulige forhold 
som datiden kendte med hensyn til indretningen og udformet i et 
bygningsanlæg, der er så værdifuldt, at det - trods den ilde med- 
fart i tidens 10b - er fredet i klasse k 

Denne værdifulde arv bar forvaltes således, at kollegiet atter 
kan give beboerne vilkår, som kan svare i nogen grad til de oprin- 
delige forhold og stifternes hensigt. 

Gennem ombygninger, som er gjort meget hensynsl0st særlig 
på 2. sal og i stuen, er bygningens indre helt forvansket. Det op- 
rindelige åbne og rummelige indtryk er aflrzrst af snævre forhold, 
som virker rodet og uordentligt. Endnu eksisterer - hvor utroligt 
det end er - de ganske forhistoriske toiletforhold, hvor wc'erne 
findes i en gårdbygning i hajst utiltalende rum uden håndvask el- 
ler varme, og badning kan kun ske i en anden gårdbygning med 2 
brusere, hvor man går lige ind i rummet udefra, så forholdet om 
vinteren er hajst uheldige. Endvidere bor en del af beboerne 2 og 
2 sammen. Der er sikkert nu fuld enighed om, at dette ikke bar 
være tilfældet, hvor det kan undgås. 



Stzceetagen$r og efter ombygningen 

Anden salfir og efter ombygningen. Opmåling 1934 ved Preben 
Geimnel; O. Hagen og Holger Sarensen. Plan 1960 ved Kaj Gottlob. 
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Det var startskuddet til den store ombygning, men det skulle vare 
længe, far laberne kom på banen. Universitetets ledelse fandt sa- 
gen statteværdig - K.E. Skydsgaard har fortalt, hvorledes Univer- 
sitetets kurator under en besigtigelse af bygningen udbrad: 'Det 
ligner jo et fængsel' - og endnu i foråret 195 1 turde man, på bag- 
g m d  af tilsyneladende positive signaler fra Statens Bygnings- 
direktorat og Undervisningsministeriet håbe på en statsbevilling. 
Håbet brast; som det senere forlab skulle vise, var der ganske 
snævre grænser for statens velvilje. Ombygningen af Store Kanni- 
kestræde 9 kom ikke på finansloven for 1952-53, og Gottlobs for- 
slag blev lagt tilbage på hylden. Gemt, men ikke glemt: opgaven 
var at finde private legatmidler. 

Ny bevægelse i sagen kom der i 1956. Et forarbejde, hvorom 
der tilsyneladende ikke foreligger skriftlige kilder, farte til, at 
dadsboet efter ingeniar Heinrich Wulff, der testamentarisk havde 
bestemt en del af sin formue til oprettelsen af et mindelegat for 
Danmarks ungdom 1940-45, den 2 1. marts 1956 gav skriftligt til- 
sagn om at stille 40.000 kr. (af sagens videre forlab fremgår, at det 
skulle forstås som 40.000-50.000 kr.) til rådighed for en ombyg- 
ning, hvorved kontubernalsystemet kunne ophzves. Belabet skul- 
le i givet fald ydes som lån og indestå rentefrit, afdragsfrit og uop- 
sigeligt i bygningen, så længe den fungerede som kollegium. 

Den tilsagte statte udgjorde sammen med kollegiets egen for- 
mue, en obligationsbeholdning på nominelt 8 1.600 kr. (kurmzrdi 
ca. 65.000 kr.), et belab, der gjorde det realistisk at tænke på en 
ombygning, om end en mere beskeden end den 200.000 kroners 
ombygning, Kaj Gottlob havde forestillet sig i 195 1. Men fra 
bevillingstilsagn og til grydeklart projekt var der lang vej: godt 3 
1/2 år: farst i november 1959 kunne håndværkerne rykke ind.. . 

De problemer, formelle og relle, der skulle lases inden da, var 
mange. Inden for den halverede akonomiske ramme skulle der 
udarbejdes et nyt projekt, der fastholdt hovedsigtet i Gottlobs 
plan: indlæggelse af sanitære installationer i hovedbygningen og 
modernisering af bkkenforholdene, afskaffelse af kontubernal- 
systemet og genskabelse af det oprindelige trapperum. Inddragel- 
sen af kollegiets formue i ombygningsplanerne ville skabe proble- 
mer, dels i forhold til den daglige drift, dels i forhold til forpligtel- 
sen til at udrede Elers' rejsestipendium; endelig måtte en ombyg- 
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ning, hvis hovedsigte var at konvertere beboelsesareal til fallesa- 
real h k k e n ,  bad, wc, trapperum), gare det nadvendigt at redu- 
cere alumnernes antal. 

Arkitektens forslag lå i skuffen, men det var sin sag G udvirket 
ministeriel tilladelse til, at han tog det frem: det tog tid (små tre 
måneder) at G sagen ud af Universitetet; det tog 8 måneder (fra 
12. juni 1956 til 12. februar 1957) at G en bemyndigelse (endda 
med forbehold for ministeriets endelige stilling til ombyg- 
ningsspargsmålet) til at lade den kgl. bygningsinspektar udarbejde 
forslag og overslag til en ombygning af kollegiet inden for en be- 
labsramme på ca. 100.000 kr.; det tog kun 3 uger for Universitetet 
at videreekspedere sagen til Kaj Gottlob, og for Gottlob kun tre 
uger at aflevere et forslag (29. marts 1957, godt et år efter det af- 
garende bevillingstilsagn). Kernen i Gottlobs udkast fra 1950 var 
bibeholdt i det nye forslag: 

1. i astfiajen skulle på hver af etagerne et yderværelse inddrages 
til loakken, bad og wc; gennem kakkenet skulle der være pas- 
sage fra trapperummet til astflajens inderværelser; 

2. i stueetagens vestflaj skulle der indrettes en midterkorridor for 
at give værelserne der egen indgang; 

3. ved nedrivning af skillevægge på 2. etage og i stueetagen skulle 
trapperummet tilbagefares til sin oprindelige skikkelse. 

Om hovedlinjerne var arkitekten og kollegiet enige - om end det 
var åbenbart, at arkitekten prioriterede den bygningsæstetisk mo- 
tiverede ændring af trapperummet hajere, end kollegiet (og mini- 
steriet) gjorde. På baggrund af den grundlæggende enighed og i 
forventning om en umiddelbart forestående ombygning indstille- 
de Universitetet den ordinære vedligeholdelse af kollegiebygnin- 
gen og bestilte i stedet den 14. september 1957 et detaljeret for- 
slag til ombygning med prisoverslag fra bygningsinspektaren. Kaj 
Gottlob fratrådte embedet p.gr. af alder i efteråret 1957, men det 
blev - under indtryk af den forventede korte tidshorisont - aftalt, 
at han som privat engageret arkitekt skulle fare ombygningssagen 
til ende, og han afleverede herefter i januadfebruar 1958 et farste 
udkast til detailprojekt. Så kom ellers indvendingerne fra kolle- 
giet. Stort set alt, hvad der inden for den overordnede ramme 
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kunne diskuteres, blev diskuteret: placeringen af bad, wc og b k -  
ken i forhold til hinanden i de nedlagte ydervaerelser, brusebad el- 
ler badekar, et eller to toiletter, indbyggede skabe eller ej, skille- 
væggenes antal og præcise placering. Uoverensstemmelserne var 
faktisk på ingen måde afklaret, da Gottlob i april 1958 - to år efter 
bevillingstilsagnet - indsendte det faerdige projekt, der i avrigt 
måtte igennem en akonomisk frisering og derfor endte med at 
blive dateret 14. juni 1958. 

Det andet problemkompleks vedrrarte akonomien. Den akono- 
miske konstrukt;on gik ud på, at hele kollegiets egenkapital skulle 
kastes ind i ombygningen sammen med bevillingen fra Heinrich 
Wulffs mindelegat om Danmarks ungdom 1940-45. Det årlige af- 
kast af kapitalen, knap 3 .O00 kr., udgjorde imidlertid en væsentlig 
del af kollegiets driftsbudget; dets totale bortfald ville medfare en 
permanent akonomisk krise for kollegiet. Efor og Universitet 
havde næppe fra farste færd været beredt på at satse hele egenka- 
pitalen på ombygningsprojektet, hvis ikke man på forhånd havde 
haft en underhåndsgaranti for, at kollegiet ville blive holdt skade- 
slas for rentetabet ved en tilsvarende foragelse af statstilskuddet. 
Ansogningen om en forhajelse af det årlige tilskud på finansloven 
med 2.8 16 kr. samt om de nadvendige bemyndigelser (til at mod- 
tage det i udsig-t stillede lån fra mindelegatet, til at realisere kolle- 
giets formue og investere den i ombygningen samt til at igang- 
sætte byggeriet) udgik fra Universitetet den 30. januar 1959 og 
blev - som formentlig ventet - i forelabig form imadekommet af 
undervisningsministeriet (ved skrivelse af 2. april 1959, ca. tre år 
efter bevillingstilsagnet). 

Ombygningen og den planlagte konstruktion for dens akonomi 
berarte fundatsen og Jargen Elers testamente. Indbefattet under 
kollegiets kapital var et belab p i  oprindelig 3 .O00 rigsdaler, hvis 
afkast i Jerrgen Elers testamente var reserveret til uddeling som 
rejsestipendium; far realiseringen af kollegiets formue måtte den- 
ne del af kapitalen, med særlig ministeriel hjemmel, udskilles som 
en særlig legatkapital (4 %-obligationer til en nominel vaerdi af 
6.000 kr.). Inddragelsen af tre store værelser til bkken- og bade- 
værelsesfunktioner nadvendiggjorde en reduktion af alumneantal- 
let med tre; eforen foreslog, og opnåede denominatorernes accept 
af, at det skulle dreje sig om to teologpladser og én allefagsplads, 
samt at familiens denominationsret ved reduktionen blev reduce- 
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ret fra 19 pladser til 16. Konsistoriums stipendieudvalg tiltrådte 
eforens indstilling den 23. januar 1959; rektor afgav indstilling om 
alumnepladser og om rejsestipendium den 8. maj, og den 9. juni 
kunne ministeriet meddele, dels at man havde tiltrådt rektors ind- 
stilling, dels at boligministeriet - hvis godkendelse også var nad- 
vendig, og som tilsyneladende havde gjort knuder - omsider hav- 
de godkendt, at projektet blev bragt til udfarelse på det nu forelig- 
gende grundlag. 

24. september 1959, ret præcist 3 1/2 år efter bevillingstilsag- 
net, kunne bestyrelsen for det forlængst oprettede 'Mindelegat 
om Danmarks ungdom 1940-45, stiftet af ingeniar Heinrich 
Wulff yde den formelle bevilling af et lån på 50.000 kr., der skulle 
indestå rentefrit og afdragsfrit, sålænge kollegiet opretholdtes i 
Store Kannikestræde 9. 

Af hurdler var efterhånden blot fredningsmyndighedernes god- 
kendelse tilbage - bygningen var fredet i klasse B - og så de endnu 
ulaste konflikter mellem arkitekt og kollegium om visse detaljer 
mht. værelsesindretningen: alumnerne anskede værelserne så sto- 
re som muligt, arkitekten anskede bygningens oprindelige struk- 
tur frilagt og foretrak værelser med en grundplan af en enkel fir- 
kantet facon frem for polygone strukturer. 

Kaj Gottlob var medlem af Det særlige Bygningssyn, men del-. 
tog naturligvis ikke i dettes behandling af hans ansagning (24. au- 
gust 1959) om godkendelse af ombygningen i den fredede ejen- 
dom. Det har givetvis været ham kzrt, at Bygningssynet i sin god- 
kendelsesskrivelse (5. oktober 1959) prioriterede frilægningen af 
trapperummet hajt, faktisk gjorde dette arbejde til en væsentlig 
forudsætning for godkendelsen af de m i g e  arbejder: 'synet må 
tillægge det væsentlig betydning, at den originale trappe samtidig 
frigares for en del af falgerne af de uheldige ombygninger, der i 
tidens lab har fundet sted.' 

I november/december 1959 rykkede håndværkerne ind i asffl0- 
jen og i labet af vinteren, foråret og sommeren 1960 blev de plan- 
lagte arbejder her udfart: brusebad og wc (nærmest porten) og 
krakken (nærmest inderværelserne) på hver etage i værelserne 3% 
Sy og 9 5  og indbygning af en forstue (i 3y, Sy og 9y), som med 
adgang gennem krakkenet gav naboværelset egen indgang; i port- 
rummet blev i stueetagen den mur, der skjulte trappen, revet ned. 
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Men i juni 1960 måtte arbejdet sættes i stå: pengene, 106.200 
kr., var simpelthen brugt op. I portrummet og i vestflajen restere- 
de stadigvæk arbejder, der efter de nu indhastede erfaringer kunne 
estimeres til 75.000 kr. Den voldsomme budgetoverskridelse 
skyldtes bl.a. prisstigninger og uforudsete nadvendige ekstraarbej- 
der, til dels p.gr. af krav fra bygningsvæsenet; men i lige så haj - 
eller endnu hajere - grad var årsagen, at der blev realiseret en væ- 
sentlig h ~ j e r e  standard end forudset i budgettet-: indlægning af 
varmt vand på alle værelser, acceptabel standard i vægmaling og 
gulvbelægning, anskaffelse af kakkeninventar mv. Bevidst eller 
ubevidst havde de for arbejdet ansvarlige ved deres dispositioner 
under ombygningen af ostflajen i realiteten truffet beslutning om 
at hæve planens samlede budget med 75 %. 

For denne udvidelse var der ikke noget, der lignede akonomisk 
dækning - men planen betragtedes ingenlunde af den grund som 
opgivet. Tværtimod farte kollegiet og Kaj Gottlob i efteråret 
1960 ophidsede forhandlinger, hvori Det særlige Bygningssyn 
blev inddraget, om grænsen mellem værelses- og repos-arealet på 
2. etage. Og ambitionsniveauet var endda hævet. Der herskede ty- 
deligt nok hos alle - efor, alumner, arkitekt og universitetskasserer 
- forventninger om, at der kunne skaffes penge bade til afslutning 
af det igangsatte arbejde og til andre påtrængende nadvendige 
forbedringer af kollegiet: istandsættelse af alle værelser og af lek- 
toriet, ombygning af kælder og tagetage, reparation af tag, ny 
port, istandsættelse af facade, ombygning af havehuse, omlægning 
af haven, istandszettelse af brolægningen i gården, reparation af 
havemuren. Som forelabigt udtryk for de laftede forventninger 
udarbejdede Kaj Gottlob i vinteren 1960-61 en ny 178.000 kro- 
ners plan for supplerende arbejder, og i labet af 1961 fandt det 
akonomiske ambitionsniveau sit leje ved et belab p& ca. 200.000 
kr.: knap halvdelen til at afslutte det igangsatte, resten til supple- 
rende arbejder. 

Indledningsvis så det faktisk ud, som om optimismen havde en 
vis baggrund i virkeligheden: Elersianersamfundet havde i foråret 
1959 igangsat et indsamlingsarbejde med sigtemalet 25.000 kr. 
(det blev faktisk 30.000 kr.) til supplerende arbejder, og i somme- 
ren 1961 trådte Mindelegatet om Danmarks ungdom 1940-45 ind 
igen med et tilsagn om 25.000 kr. i hvert af årene 1962, 1963 og 
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1964. Men det blev ved den flyvende start: En ansagning fra Uni- 
versitetet om 100.000 kr. statsmidler blev (3. juli 1962) afvist i un- 
dervisningsministeriet; et f o r s ~ g  fra den nye kgl. bygningsinspek- 
t m  Nils Koppels side på at f3 bragt en istandsættelse af porten, 
gårdbelægningen og lektoriet ind under vedligeholdelsesbevillin- 
gen blev (15. oktober 1962) standset allerede på Universitetet. 
Den realistiske tidshorisont for en slags afslutning af byggesagen 
hed nu 1964, det år da sidste portion af Mindelegatets suppleren- 
de bevilling ville komme til udbetaling. 

1964 begyndte godt: Sonningfonden gav tilsagn oni 50.000 kr. 
til projektet, men tiden - inflation og prisstigninger - udhulede 
værdien af de skænkede gaver: 200.000 kroners planen fra efterå- 
ret 1962 var nu blevet til en 270.000 kroners plan. 15. juni 1964 så 
kollegiet virkeligheden i ajnene og forhandlede sig sammen med 
Kaj Gottlob frem til en beskåret udgave: ombygning af stueetagen 
og 2. etage i vestflajen (med henblik på hhv. frilzgning af det op- 
rindelige trapperum på 2. etage og indretning af en korridor i 
stueetagen), istandsættelse af portrum, gårdsplads, havehus og et 
kælderrum, alt i alt et budget på ca. 150.000 kr., svarende til de 
midler, man havde til rådighed. På det grundlag sagte Universite- 
tet i november 1964 om igangsætningstilladelse, der blev bevilget 
11. januar 1965. 

Og den rullende planlægning fortsatte. De planlagte arbejder 
uden for hovedbygningen måtte vige for kravet om en tilfredsstil- 
lende istandsættelsesstandard indendars. Om den endelige ud- 
formning af trapperummet, Kaj Gottlobs hjertebarn, herskede der 
spænding næsten til det sidste: i december 1964, matte Gottlob 
modsmbende give efter for alumnernes og rengaringspersonalets 
krav om en kældernedgang fra portrummet; Nationalmuseets un- 
dersagelse (bekostet af Det særlige Bygningssyn) af trapperum- 
mets træværk gjorde det muligt at bestemme den oprindelige far- 
velægning, og en sidsteajebliksans~gning til Bikuben og Egmont 
H. Petersens Fond tilvejebragte et belab (3 1.000 kr.), der gjorde 
det muligt ikke blot at istandsætte træværket, men ogsa at forsyne 
portrummet og det frilagte areal på 2. etage med Olandsfliser og 
at erhverve en ny port. Helt perfekt - i forhold til Kaj Gottlobs 
onsker om tilbagefaring til det oprindelige - blev trapperummet 
ikke: pengene strakte ikke til at åbne gulvets midterparti på 
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Sonningfonden gav vigtige bidrag til kollegiets ombygning. 
Fru Leonie Sonning er herfitograferet ved genindvielsen. 

2. etage og forsyne åbningen med balustre i lighed med indretnin- 
gen på 1. etage. En varig udsmykning af helt uventet, men indly- 
sende rigtig karakter fik trappeniminet, da Carlsbergs Mindelegat, 
til markering af byggesagens afslutning, på l. etage lod ophænge 
O. P. Hansen-Ballings maleri 1892 (efter samme kunstners lito- 
grafi 17. maj 1845) af Henrich Steffens. 

Håndværkerne arbejdede i 1965, ved begyndelsen af 1966 kun- 
ne byggesagen betragtes som afsluttet, for så vidt angik beboelses- 
arealet i hovedbygningen. Den 22. februar 1966 markeredes af- 
slutningen ved en lille festlighed på kollegiet, hvor de mange en- 
keltpersoner og institutioner, der gennem de mange år havde bi- 
draget til sagens lasning, fik mulighed for at bese resultatet af an- 
strengelserne, et kollegium, der var blevet 'smukt ... enkelt, lyst og 
med en vis akademisk tarvelighed. Det er det gamle kollegium og 
dog et  nyt', som eforen, professor K.E. Skydsgaard karakterisere- 
de det i sin velkomsttale. 

KE. Skydsgaard fratrådte som efor 1. februar 1967. Under 
hans efterfprlger, professor Svend Ellehaj, lykkedes det i 1969 at 
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skaffe midler til fornyelse af brolægningen i gården; og ved hen- 
vendelse til de Universitetet nzrtstående legater, Sonningfonden 
og Gbmand i Odense Johann og Hanne Weimann f. Seedorfs le- 
gat, blev det i 1974-75 omsider muligt også at gennemrestaurere 
de to pavilloner, der havde mistet deres funktion, da bad og toilet- 
ter i 1960 blev flyttet til hovedbygningen, og at få bragt havemu- 
ren mod Skindergade i forsvarlig stand; nu var det arkitektfirmaet 
Koppel, Koppel, Edstrand og Thyrring, der med Nils Koppel 
som kgl. bygningsinspektar stod for arbejderne. Af havehusene 
blev stort set kun ydermurene stående; alt andet blev fornyet. Pa- 
villonen mod a a  blev, ved kollegiets (fiscus'), Elersianersamfun- 
dets og Universitetets opofrelse, indrettet som sauna; den anden 
('Trekroner') blev til opholdsrum (fjernsynsstue). 

Dermed var, 25 år efter Kaj Gottlobs farste offentliggjorte plan 
for en ombygning og restaurering af Elers kollegium, planen om- 
sider fart til ende, ikke i sin oprindelige form, knap nok i den re- 
ducerede skikkelse, den havde antaget i efteråret 1964 (endnu 
manglede, og mangler, en istandszttelse af astflajens kælderrum). 
Elersianersamfundet markerede byggesagens definitive afslutning 
ved i portrummet at lade ophaenge en mindetavle, der - som rig- 
tigt er - kun fremhæver de positive resultater af det kringlede, 
ustyrede, frustrerende og fremfor alt utrættelige arbejde, som efo- 
rer, alumner, arkitekter og Universitet gjorde i det 20. århundre- 
des tredje fjerdedel for at bringe den gamle bygning i en stand, 
som både svarede til tidens agede krav til boligstandard og ydede 
dens arkitektoniske kvaliteter retfzrdighed: 

Elers Kollegium stifedes 1691 afJsrgen Elers. Hovedbygningen opfartes 
1702-05 af?. C. Emst. Den udbrændte 1728, men genopfrtes i uæn- 
dret skikkelse af?. C. k'l-egel: Det indre ombyggedes 1837 afJ. H. Koch. 
Efter mindre ændringer 1878, 1907 og 1936 udfrtes en gennem- 
gribende restaurering og ombygning 1959-60 og 1965-66 af K Gottlob. 
Midler stilledes til rådighed af Bikuben, Elersianersamfundet, Egmont 
H. Petersens Fond, Sonningfonden og Heinrich Wulfs Mindelegat. 
Havehuse og Havemur opfartes 1719-20 og istandsattes 1974-75 af 
Nils Koppel med st0tteJTa Sonningl5onden og Weimanns Legat. 
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De seneste år 

Sven 'Praxt' Christensen (1 354, 71 - 74) 

Coll. i en brydningstid 1971-74 

Studenteropraret i 1968 skabte danninger i hele den akademiske 
verden og dermed også i den lille krog deraf, som hedder de gam- 
le kollegier. Kort sagt studenteropraret indvarslede privilegiernes 
forfald. Stadigvæk i 1971, da undertegnede flyttede ind på Coll., 
var det et  privilegium at blive alumne; man flyttede ind til husleje- 
frihed, til rengaring på værelset samt opvask af allehånde brugte 
genstande, Men det skulle kun vare kort, universitetets kurator 
havde fæstnet sit sparelystne blik på de gamle kollegier, farst rag 
fru Olsen, en rar og ikke mindst trivelig dame, der sargede for at 
alumnerne ikke skulle afholde sig fra studierne foranlediget af 
verdslige garemål såsom rengaring og opvask. Det var en sorgens 
dag for alle alumner, der endnu mere falte deres retmæssige privi- 
legier smuldre bort, da det allerfæleste spagelse i hele Coll.'s hi- 
storie stak sit ækle fjæs frem i form af krav fra universitetet om 
huslejebetaling. Da kom b~lgerne til at gå endog særdeles hajt, 
der var ingen grænser for de fantasifulde forslag til aktioner, der 
blev luftet på lectoriet ud på de små timer; men - ak og ve - det 
tog var hrt,  hvorved alumnerne måtte indse, at nok et privilegie 
var raget. Det skal dog retfærdigvis nævnes, at den indfarte hus- 
leje-sum blev særdeles rimelig - set i forhold til den leje, der blev 
afkrævet på de nye kollegier. 

En mands-bastions fald 

1972 blev et  skæbneår for Coll. og dermed for alle de gamle kolle- 
gier. En verden brad simpelthen sammen og gik under. Atter fra 
oven af kom krav om, at kvindelige studerende kunne blive alum- 
ner. Hidtil havde kvinder bestemt ikke været noget fremmedele- 
ment på Coll., men deres plads var som alumners veninder og kæ- 
rester uden prat-privilegier. Som sagt den gamle verdensorden 
sank i grus. Egentlig var det nok tiden inden de farste piger flyt- 
tede ind, der oplevedes værst. Det blev frygtet, at lectorie-livet 
ville gå i stå, at den mands-typiske omgangstone både indbyrdes 
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Den store trappe i portrummet, plydet af Hanne Birgit 
Elmelund Andersen, den firste kvindelige inspector collegii. 

og i prat ville lide et alvorligt knæk. Så galt kom det nu ikke til at 
gå, omend den allerfarste kvindelige alumne 10b skrigende bort, 
og hun nåede end ikke at flytte rigtigt ind. De næstfalgende gled 
naturligt og godt ind i det collegiale fællesliv. 

Fester og festlighed 

Kvindeindmarchen matte nadvendigvis få konsekvenser for Co1l.s 
fest-traditioner. Hidindtil havde været en af dir. soc.'s vigtigste 
funktioner - udover at sarge for arrangementet naturligvis - at 
skaffe damer til de alumner, der ikke var selvforsynende dermed. 
Dir. soc. var desårsag altid i diplomatisk forbindelse med Kvinde- 
regensen, kollegiet Blanche samt Rigshospitalets sygeplejeskole. 
Festerne blev til åbne fester, hver alumne måtte invitere et antal 
gaester af begge b n .  Det blev festerne bestemt ikke mindre fest- 
lige af og mangen nærkontakt blev grundlagt som falge deraf. 

Lectorie-liv i lyst og n0d 

Lectorielivet har alle dage været Co1l.s livsnerve. Det daglige eller 
rettere det natlige liv dersteds står for mangen alumne som kolle- 
gielivets hajdepunkt. I parentes bemærket har en stor del af stu- 
diegælden for mange fået krop og fylde ved den nadvendige skyl- 
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len-efter ovenpå de dybsindige betragtninger som nattesæderne 
lagde op til. Bemærkelsesværdigt var tillige, at i formiddagstimer- 
ne var lectoriet menneskeforladt, velvillige sjæle formoder vel, at 
dette skyldes alumnernes flittige studier; men den virkelige forkla- 
ring skal nok soges under alumnernes dyner. En god nyskabelse i 
de år var bolle-bagningen serndag aften, der altid medferrte en god 
afrunding af alumnernes weekendoplevelser. Lectorie-diskussio- 
neme på den tid beskzftigede sig dels med Co1l.s mikrokosmiske 
virkelighed: indfarslen af huslejebetaling etc. etc., men ellers var 
det Watergate, abortlov og den slags, der kunne bringe sindene i 
kog. Hvorom alting er, lectorielivet var aldrig kedeligt. 

Uden mad og drikke 

Det har utvivlsomt altid været et særkende for Elers' alumner, at 
de har evnet at forene det nyttige med det behagelige og så tillige 
gare det fornajeligt. En sådan nyttig, behagelig og fornojelig for- 
anstaltning var madklubben. Den begyndte farst i det små, på det 
mellemste bkken; men avancerede siden og flyttede op i de over- 
ste regioner med deltagelse af et flertal af alumnerne med diverse 
gzster. Hvervet som chéf collegii gik p5 daglig omgang. Delta- 
gerne havde at påmonstre inden kl. 16.00 dagligt ved opslag på 
lectoriet, på hvilket tidspunkt dagens kok kunne påbegynde ind- 
b b e n e  og forberedelserne i m i g t .  De skiftende kokke ydede ef- 
ter evne, og de sultne alumner nod i haj grad efter behov. Efter 
erindringen var gennemsnitsprisen pr. måltid den Qrstelige sum 5 
4,50. Hver måned gjordes regnskabet op af den dertil udpegede. 
Alt i alt var denne i egentligste forstand 'kommunale' spisning en 
fortræffelig foranstaltning. 

Lidt rrarstrramskhed 

Det er en ejendommelig oplevelse således at skulle skue indtil tyve 
år tilbage i tiden. Coll. er utvivlsomt en stærk erindring i de fleste 
alumners sind. En livsperiode, omend kort, der fik stor betydning 
for de fleste. Her blev grundlagt venskaber af livsvarig karakter; 
kontakter blev knyttet, der har dannet grundlag for utallige 
alumnen karrierer. L e n e  på Coll. var i hvert fald ikke de ringeste 
i en alumnes liv. Nu Qlder Elers Kollegium 300 år, og hvilke 300 
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år! Utallige alumner har trådt deres akademiske barnesko, inden 
de er blevet kastet ud på forskellige poster i det danske samfund. 
Må det fortsat være sådan, at Coll. skræller skallerne bort, så ker- 
nen kan komme til sin egentlige ret. 

Claus Oldenburg (1 3 57, 71 - 76) 

Sammenlignende alumnologi 
- eller dengang der kom piger p% Coll. 

I tidernes morgen - dvs. i S07erne - befandt pigerne sig bag en 
råglasrude og når vi skulle passere gennem pigernes skolegård fo- 
regik det under eskorte: en lærer for, en lærer bag. Da jeg siden 
kom på munkeskolen Herlufsholnl eksisterede pigerne slet ikke. 
Der var kun enkelte af kvindekran og de var af svimlende alder. Og 
så var der nogle gangpiger, hvis væsentligste kvalifikation man 
mente var grimhed, så gymnasieeleverne ikke skulle fristes til at 
lade fråden gå ud over dem. I hæren i 6O'erne skulle man ikke blot 
være lovformeligt gift, men ens kone skulle også have meget dår- 
lige nerver, hvis man ville gare sig håb om at få lov at bo uden for 
kaserneområdet. Da jeg langt senere fik et bijob som fængsels- 
præst, fik jeg endnu engang mandeharmen i næsen og genople- 
vede den lidt triste regelrethed, som harer mandemiljaerne til. 
Men selv fængslerne har bajet sig: kvindelige betjente på mands- 
afdelinger. Kvinderne har en lige så dulmende indflydelse som 
sprut og hash. Efterhånden er der vel kun logerne tilbage, hvor 
mænd kan najes med at være mænd. 

Da jeg i 1970 blev alumne på Coll., trådte jeg ind i en mandsver- 
den. Fru Andersen vaskede op efter alurnnerne og mugede ud un- 
der dem. På den måde fik de tid til at fare deres vanvittigt intellig- 
ente diskussioner på lectoriet (læser! bemærk latiniseringens arv!) 
ved nattetide. 

På det tidspunkt var der kvindelige grise til, men de levede et 
skyggeliv på idiotens nåde og barmhjertighed. Dermed udvikledes 
en hel speciel smuk kvindetype, der elskede Coll. hajere end sine 
elskere og således overlevede dem alle. 

Men tiden var ved at skifte. Samtidig med, at fm Andersens op- 
vask blev sparet væk, blev de farste kvindelige studenter ophajede 
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til alumner. Den forste var hurtigt ude af porten igen. Enten blev 
hun skræmt væk, eller også gad hun bare ikke. 

Den anden var Hanne Birgit. Med sit stride gulerodsfarvede 
hår og ifort tidens hårdtslående meninger torpederede hun tonen 
på lectoriet. Det lykkedes hende at udråbe merste etage til 'befriet 
område' og dermed var lectoriets og pråts status alvorligt truet. 
Det blev ikke bedre af, at visse alumner blev udsat for særlig kvin- 
delig omsorg. En beromt matematiker skulie partout vaskes, hvil- 
ket var udmærket set ud fra en kollektiv betragtning, men jeg tviv- 
ler på, at manden brod sig om det og hans integritet synes truet. 
Han fik også under henvisning til sine eminente evner for teoret- 
isk matematik og i den almindelige socialiserings navn ved et 
kvindeligt paladskup, overdraget alregnskabet. Det hjalp nu ikke 
på min olregning. 

Svend Elleh@ og 'eforina' til eftermiddag i efteråret 1974. 
0verste rdkke: Bergfinnur Durhuus, Ida Fabricius, Peter Hansen, Inge 
Fredenslund, Bent Mgller, Peter Engberg. Mellemste: Ole Bjwn Jensen, 
Niels Henrik Olesen, Margit Warburg, Peter Weis Benaon, Else 
Kzppelgaard, Marita Akh0j Olsen, Gunner Lind. Nederste: Patrick 
Ki-agelund, Bj0m Yoigt, Hanne Birgit Elmelund Andersen, Svend 
Elkh@, Vivi Elleh@, Claus Oldenburg. 
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Det blev brydsomme tider på Coll. Når det var nedvendigt, 
forsonede Hanne Birgit og jeg os ved at blive meget fulde og 
snakke meget norsk og således skiftede Col1.-ånden ud - fra den 
gammelstudentikose ralintellektualismes stortalenhed til 70'ernes 
falsomme bofællesskab i fnistrationernes tegn. 

Men de mandlige rester på Coll. fik et rigtig chok, da Margit duk- 
kede op. Da hun var dybt engageret i ekstrem social adfærd - hun 
læste religionssociologi - mente hun, at Coll.'s gamle mandlige 
hakkeorden måtte være et selvstudium værd. Og med hende duk- 
kede det moderne fænomen op, at kvindelige og niandlige res- 
sourcer bytter plads - kort fortalt sådan, at faren går til fdsels- 
forberedelse og moren bliver major. Ved fra ferste færd villigt at 
underkaste sig det mandlige regelsæt blev Margit en stor stette for 
de gamle principper på Coll., bare i omvendt form. For efterhån- 
den som hun steg i graderne, farte hun sig med den strrrste selv- 
felgelighed stærkere og stærkere frem som femme fatale og hen- 
des larmende latter og store hatte lagde sig ud over lectoriet og 
gamle Coll. 

~ e k e  pompese kraft rokkede ved huset. Margit indferte den f ~ r -  
ste mandlige gris i kvindearme. Alle vidste, at der i århundreder 
havde været mandlige grise, hvilket ikke var udtryk for besseri, 
men for boligmangel blandt studenterne. Nu introducerede Mar- 
git 'tante Agathe', der lige præcis indgik i den rolle, som havde 
kendetegnet de kvindelige grise, siden det fra farst i 60'erne stod 
klart, at bedstemedrene, Gbenhavns Kommune og Folkekirken 
havde overgivet sig og ladet de unge mennesker offentligt flytte 
sammen uden vielsesattest. Tante Agathe bar alkasser, lavede 
glimrende mad, hyggede og udviklede en stærk kærlighed til Coll. 
- og så var han utrolig omgængelig. På den måde forsvandt min 
barndoms råglasnide mellem bnnene og blev erstattet af det an- 
drogyne. 

Det var hede dage på Coll. Men det'er den slags jo altid i erin- 
dringen. Siden har jeg hert, at der er blevet kedeligt på lectoriet og 
at studenterne passer deres studier. Men det er niåske bare en selv- 
bekræftelse for en gammel alumne, der gik i frivillig-t, pastoralt eksil 
i det +ske for i disse år atter jævnligt at passere gennem St. Kan- 
nikestræde og skotte op til Coll. uden at fortryde noget som helst. 
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Hanne Birgit Elmelund-Garn (1 362, 72-77) 

At være blandt de  farste kvindelige 
alumner p4 Elers Collegium 

Der 'rag' endnu en tradition, da den farste 'rigtige' kvindelige 
alumne flyttede ind på Coll. i 1972. man vide mere om, hvor- 
dan diskussionerne balgede, er Pråt den bedste kilde. Vi andre 
erindrer og husker kun det bedste. 

Det var slet ikke Elers, men Borch jeg sagte. Som student fra 
Ribe Katedralskole var Borch jo en oplagt mulighed. Men da jeg 
så gaden og huset, ja så var jeg med det samme overbevist om, at 
Elers var stedet. 

Portrummet, historien på de radmalede vægge, Steffens, der på 
vej ind til lectoriet manede til sammenhæng og enhed i tilværel- 
sen, haven med Tro, Håb og Grlighed samt de små pavilloner. 
Og så gik enkelte af de mandlige alumner, der midt om formidda- 
gen gik rundt i slåbrok. Alt det talte til min fantasi. Jeg sagdeja. 

Eforen, professor Svend Ellehaj, fortalte, inden jeg flyttede 
ind, at der på Coll. var delte meninger om de nye tider. Men han 
mente ikke, at det skulle være så svært at klare.. . 

Jeg husker tydeligt den farste aften på Coll., hvor jeg blev invi- 
teret til en, tror jeg nok, improviseret velkomstfest hos Svend 
Præst. Bjarn Voigt (1 3 3 7,68-73) og Niels Hjort (1 347,69-72) un- 
derholdt mig med alskens historier om, hvordan de havde tænkt 
sig, at den farste rigtige kvindelige alumne skulle behandles, og 
jeg skulle bare komme til dem, hvis der blev noget.. . Siden blev vi 
gode venner. 

Inspector Collegii, Fiscus, Inspector dit, Inspector dat, et  helt 
nyt omgangssprog skulle læres, og her var Pråt jo oplagt til at 
fortælle én om tonen på Coll., og om de forskellige grupperinger, 
der var. 

Nogle var med i madklubben, andre ikke. Nogle f3 spiste deres 
varme mad hos fm  Rosenkål på Regensen. Mad og f~llesskab, det 
var madklubben, selv med et skrabet budget på 5 kr. pr. middag, 
men heldigvis blev det til andet end spaghettisovs. Det var ikke så- 
dan, at andre var udelukkede. Coll. var tilpas lille til, at der var 
plads til alle. 

Der skulle jo også studeres, det var meningen med at bo på 
Coll. Jeg husker, at jeg på et tidspunkt fandt ud af, at jeg ikke hav- 
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de været på Universitetet i 14 dage og heller ikke havde savnet 
det. Der skete hele tiden noget på Coll., måske ikke så meget i de 
tidligste timer som om aftenen og i de sene nattetimer. 

Alumner fra andre fag med andre opfattelser af mål og metoder 
gjorde tilgangen til mine fag, dansk og engelsk, mere nuanceret, 
og har i mange andre sammenhænge præget min tilværelse. Nucle- 
os non putamina er Coll.'~ valgsprog og på lectoriet blev der knæk- 
ket mange nadder under det slidte egerns trætte opmærksomhed. 
Egernet forblev vist lige hungrende, men for os var det en god 
akademisk melse. 

Man fulgte hinandens liv. Det var ikke altid lige sjovt, hvis f.eks. 
nogle af de andre alumner kom med kommentarer om valg af kæ- 
reste, men det blev ofte livligt diskuteret på lectoriet og i P d t .  
Man vidste også, at der var trast og gode råd, når der var behov. 

Jeg blev den farste kvindelige inspector, inspectrice kaldte Sche- 
pelern mig i 1974. At det som sådan skulle være noget særligt at 
være kvinde og s3 inspector på samme tid, syntes jeg ikke. Det var 
en meget spændende tid, hvor tankerne om enhedskollegiet be- 
gyndte at tage form, og hvor vi fik restaureret murene og istandsat 
de 2 pavilloner. I den ene blev der installeret sauna og den anden 
blev ophajet fra retirade til fjernsynsstue. Den gamle organisation 
med inspectores fungerede. Stort set trivedes alle alumnirne, det 
gjorde - det gjorde jeg. 

På side 13 1 i festskriftet, udgivet i anledning af Collegiets 2 50- 
Aars jubilæum, den 29. november 1941, står der: 

Tusinde blev de, ,som du skcnked Glcde 
Venskab og Fred, 
da i de Kilnnikers cldgamle Strcde 
du lagde ned 
Gmnd til det Hus, som altid vi vil kalde 
Hjem for vor Ungdoms glade, sk0nne Aar, 
Aldrig skal den falde, 
Elm din Gaard. 

Måtte andre også i fremtiden kunne nikke genkendende til dette 
vers. 
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Rumindretning midt i 1970'emze. Flere bgger, men mindre pr~estegårds- 
idyl. Sammenling side 61. 
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Margit Warburg (1 367, 73-77) 

Jeg gik p3 Ingrid Jespersens Skole fra 1. klasse til 3. g, og det var 
dengang en pigeskole, s5 selv om jeg tog l. del, inden jeg flyttede 
ind på Coll., så var det egentlig begrænset, hvad jeg kendte til det 
andet kan. Jeg regnede vel simpelthen med, at de var ligesom os 
andre. 

N u  ville tilfældet, at jeg sammen med Hanne Birgit og Marita 
(1366,72-76) blev blandt de farste piger, der flyttede ind til et 
rent mandesamfund. Overraskende nok tænkte jeg ikke så meget 
på det, der var så mange andre mærkelige ting: Klokken, der rin- 
gede i mit ram, sandagsthe og pråt, sære latinske erhverv og min 
egen usle status nederst i hierarkiet. 

Men det er klart, at jeg hurtigt opdagede, at de var lidt sippede. 
Voigt havde længe overvejet, om han også efter der kom piger sta- 
dig kunne spise morgenmad i slåbrok, og selv var jeg nadt til at 
anskaffe mig en, for det var tydeligvis ikke passende med selv et 
stort håndklæde, når man skulle i brusebad. Men udover det sip- 
pede var der såmænd ikke så stor forskel. 

Der var en masse musikglade mennesker i den periode. Der var 
flere violiner, et Maver, en kontrabas, flere flajter, mange sang- 
glade og/eller operalyttende alumner. Det var helt karakteristisk, 
at der var en halvstor gruppe, som efter at have fulgt et folkeuni- 
versitetskursus om Ringen, kabte billetter sammen og fulgtes ad 
til Det kongelige Teater aften efter aften for også at hare og se 
den. Men vi sang også selv. Især var Maller (1374,74-77) glad for 
Bellmann, og vi brugte Elersianersangbogen mange aftener og 
havde det fælles og godt, når vi sang, og kunne nu glæde os over, 
at vi bade havde mands- og kvindestemmer. 

Vi lavede også en lille privat filmklub. En af familien - nej kla- 
nen - Engberg (1370,73-78), læste film, og fremskaffede film, 
som få af os havde hart om. Han var ivrig og engageret, og der var 
altid en 4-5 alumner, der var parate til at diskutere tolkningerne af 
filmen til de lyse timer. 

Samme Engberg var i det hele taget meget kunstnerisk. En- 
gang til en majfest havde han kreeret en ganske særlig majstang, 
en 2,s meter haj superpenis, ca. 60 cm. i diameter og omviklet 
med lysegrant crepepapir. Den skulle vi alle danse rundt om til 
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majfesten. Det var også ham, der i forbindelse med en sommer- 
fest, havde været ude hos smeden på Christiania for at lave to 
mammut smedejernsriste, som skulle placeres på croquetbanen 
som grill. Vi stegte 60 T-bone steaks på dem, og to af de mandlige 
alumner stod svedende som Valunds svende i bar overkrop og 
vendte hver T-bone. Og det var der nok ikke nogen af de kvinde- 
lige alumner, der havde gjort. 

Og nu vi er ved alt det nagne, så var det også, mens jeg boede 
der, at vi lavede sauna i en af pavillonerne. Mandag, onsdag og 
fredag for herrer og tirsdag, torsdag og lardag for damerne. Men i 
m i g t  kunne man skrive i prat, når man gik derned. 

En forskel fra pigeskolen (eller er det en forskel på 60'erne og 
70'erne?) var den megen politiske diskussion. Både Hanne Birgit 
og jeg tog til Kina, Engberg til Cuba. Og alle diskuterede vi ti- 
dens emner, fra Glistrup over radstrampebevægelsen til spargs- 
målet om fremmedgarelse i et borgerligt-senkapitalistisk samfund. 
Vel var vi revolutionære, men vi var også tro mod værdierne i 
samme borgerlige samfund. Og karakteristisk for diskussionernes 
indhold var det, at de let blev historiske. Vi jonglerede med paral- 
leller til de tidlige kristne menigheder, til romernes slaveakonomi, 
eller til bondefrihedskrige i det 16. århundrede. Karakteristisk for 
formen var det, at alle uden smålige hensyn til km eller tankens 
klarhed udtalte sig i munden på hinanden, mens tobakstågerne i 
lectoriet blev tættere, de tomme olflasker blev flere, og timerne 
blev små. 
På trods af al samværet var vi i al almindelighed ret flittige. Om 
dagen sås vi ikke szrlig meget, især ikke om vinteren. Enten sov 
eller læste vi, selv om vi selvfolgelig kunne mades omkring frokost 
og diskutere Informations kronik eller Ekstra Bladets side 9. Efter 
den fzlles middag i madklubben gik vi hvert til sit og læste, indtil 
vi dukkede op på lectoriet ved halv tolv tiden. Fliden dokumenter- 
edes bl.a. ved, at der var flere alumner (og næsten-alumner), der 
fik universitetets guldmedalje i den periode. Det siger sig selv, at 
der var nogle, der indleverede under mottoet 'Nucleos non puta- 
mina'. 

Men vi havde også starre eller mindre udflugter udenfor Coll. 
Vi besagte Hjorth (1347,69-72), som var blevet præst på Samsa, 
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efter at han var flyttet fra Coll. Vi var på Fåmp Sommerland, sorn 
Patricks (1357,72-77) far og bror havde startet, men den mest ek- 
sotiske oplevelse var det for 12-13 af os, der tog til karneval i 
Bonn, hvor Oldes (13 57,7 1-76) forældre tog imod os med en 
overvældende gæstfrihed. Oldes mor havde på forhånd bestemt, ae 
vi skulle klæde os ud efter H. C. Andersens eventyr 'Elverhaj', så 
vi havde syet og limet og klippet i lang tid inden. Blandt os havde 
vi nisser, lygtemænd, havfolk og en enkelt natteravn; forældrene 
selv var selvfalgelig elverkongen og -dronningen, sannen var 
Dovregubben klædt i langhåret sengeforligger, uredt hår og bare 
knæ, selv var jeg Gravsoen og derfor have jeg fået påsyet overdi- 
mensionerede, meget lyser~rde - og i det Bonn'ske selskab tilsyne- 
ladende noget frivole grisepatter i to raekker ned ad den sorte 
kjole. 

Tante Agathe 
Uanset det noget puritanske liv, vi rent faktisk farte på Coll., så 
havde pigernes indtog dog betydet, at der i hvert fald skulle tages 
stilling til et presserende ~roblem: Skulle vi gå ind for exoganii el- 
ler endogami? Der blev fremfart mange fascinerende argumenter, 
hvor ikke mindst fortrinsretten for familieberettigede Lmne ind- 
drages fra både den ene og den anden flaj. Begge synspunkter blev 
afprsvet i praksis og diskuteret i et omfang, som kunne gare en- 
kelte alumner tilbageholdne med at videregive oplysninger om alt, 
hvad de foretog sig. 

Sådan havde jeg det selv, og da jeg et &r ved juletid skulle p5 
herrebesag udenfor murene, meddelte jeg blot, at jeg skulle Le- 
sage tante Agathe. Lectorie-rotterne forstod selvfalgelig straks, 
hvad det var for en tante, men det vidste jeg jo ikke. En aften rin- 
gede min bror Jacob for at tale med mig, og den lidt naive alum- 
ne, der tog telefonen, spurgte ud i lectoriet, hvor jeg var. Alle be- 
dyrede, at jeg besagte tante Agathe. Min bror, som godt nok al- 
drig havde været helt stiv i alle familiens tanter og onkler, bad 
Crone om at sparge igen. Da alumnerne harte, hvem der var i te- 
lefonen, blev de om muligt endnu mere sikre på mit opholdssted, 
Og des usikrere blev Jacob. For hvem kan nu stå helt fast, når de 
andre var så overbeviste. Til sidst troede han på det. 
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Efter et helt år i stqi og st0v forsvandt bag- og sidehus hos naboen på 
Skindergade-siden. I ef2eråret 1976 var den h@e mur blevet til en udsigt. 

Tante Agathe flyttede senere ind på Coll. og blev den farste 
mandlige gris, og så snart andre fik grise, igen uden smålige hen- 
syn til kan, udråbte han sig til prim. porc. Som kandidat skulle han 
betale dobbelt Coll. skat, og da det viste sig, at han opfarte sig li- 
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gesom alle de andre alumner, drak 01 og lavede mad, diskuterede 
og var social, blev han hurtigt accepteret - et år blev han faktisk 
valgt som membrum. Ingen kaldte ham andet end Agathe, og da 
han var stor og stærk og har fuldskæg, så var det jo også oplagt. 

Kollektiverne efter Coll. 

Blandt den gruppe af alumner, som især frekventerede lectoriet, 
var der flere, som med bange anelser så hen til den dag, hvor de 
måtte im~dese  en tilværelse uden det intense sociale samvær, som 
de var vænnet til efter flere års alumnetid. I pagt med tiden b b t e  
Voigt, Moe, Bryndom (1 3 5 3,7 1-74) og Hannah samt H q r u p  
(1342,69-72) og Karen derfor sammen en kæmpekasse af et hus 
på Enighedsvej i Charlottenlund, og da tiden udrandt for de næ- 
ste, besluttede Patrick, Bentzon (1363, 72-77), Maller, Ninna 
(1378,74-74), Agathe og jeg selv ligeledes at viderefrare Col1.-livet 
i et kollektiv. 

Efter nogen sargen fandt vores kollektiv, som af skattetekniske 
årsager benævnte sig selv som 'Andelsforeningen af 27/4 1977', en 
herskabslejlighed på Narrebrogade ved sraerne. Madklub og 
dagligstuesnak skulle binde sammen, men nissen flytter ikke altid 
med, og man er ikke alumne udenfor Coll., så efter et par år drev 
vi i hver sin retning til hvert sit liv. 

Gunner Lind (1 377, 74-77) 

En af mine lærere fra dengang fortalte mig for ikke længe siden 
om sine indtryk. Blandt andet huskede han mig for at gabe kraf- 
tigt og tit i hans timer. Det tror jeg gerne; for Coll.'s d0gn var 
dengang ikke på helt god fod med universitetets timeplan. der var 
to faste tider: madklub kl. 6, og lectoriet som vagnede til liv om- 
kring 10 eller l l om aftenen, et liv der varede adskillige timer. 
Det var altså muligt at stå op omkring 4 eller 5 om eftermiddagen 
og stadig være en fuldt funktionsdygtig og ikke på mindste måde 
opsigtsvzkkende alumne. Kun f3 benyttede sig af den mulighed, 
og kun i perioder. Men at det overhovedet var muligt viser styrken 
i Co1l.k egen rytme. 
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Humlefesten den 29. oktober 1977 står der ved dette billede. Til sam- 
menligning somme$esten i 1945 sidt 65. 

Denne rytme var kun ét af flere ydre tegn på en indre kulturel 
sammenhæng. Det er overdrevet at kalde den lukket, for der var 
ingen mangel på interesse for hvad der foregik. Men de indre be- 
givenheder~ store relevans fik de små ydre ting til at formindskes. 

Ovenstående er ikke så lidt af en fiktion. Der var en Col1.- kul- 
tur med disse to omdrejningspunkter. Den var bare ikke altomfat- 
tende. Der var ikke helt Et, som kun deltog betinget, og mangfol- 
digheden under den fælles hat var stor. 

I virkeligheden var Coll. så broget som Hovedbanegårdens an- 
komsthal. Der indgik urgamle skillelinjer i brogetheden, ikke 
mindst den mellem teologerne og den m i g e  menneskehed. Men 
det var også en spejling af, at studenterne var et mere spraglet fol- 
kefærd end de længe havde været, hvis det havde været det nogen- 
sinde. Det gamle dominerende fag, teologien, var forlængst blevet 
en lille klub. Det dominerende kan havde for nylig måttet slippe 
tajlerne. Den dominerende klasse var væk: akademikerb~rnene 
var ganske vist de fleste på Coll., ikke mindst takket være slægts- 
berettigelsen. Men de var det langt fra på universitetet som hel- 
hed, og der var slet ingen falelse af, at andre var en undtagelse. 
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Måske var det mest centrale ved mangfoldigheden netop fprlelsen 
af, at det var den, der havde legitimiteten på sin side. 

De kultursammenst0d, som er lettest at beskrive med ord, var 
af gammelkendt art. Der var for eksempel den aften, hvor den ene 
alumne (1376,74-76) kogte det lcekre skærpekerd, som lige var 
hjemkommet fra Fcerprerne. Duften (hvis det er ordet) bredte sig 
overalt. Den anden, ejer af kollegiets eneste kat, gik frustreret 
rundt og kiggede bag alle dprre og mprbler. Til sidst kom det arrigt 
fra katteejeren: 'Nu har jeg set over det hele, men jeg kan altså 
ikke finde det sted, hvor katten har pisset!' 

Når det er svaert at beskrive mangfoldigheden, er det fordi de 
vzsentlige skel var af diffus art. De hang næsten ikke, eller slet 
ikke, sammen med alder, fag, kern, herkomst og andre håndfaste 
ting. De væsentligste udslag var heller ikke de grupperinger, man 
kunne ane, når Col1.-m~det skred til afstemning eller polemikken 
brad ud. Hvad der mest af alt farvede tilhprrsforhold var den en- 
keltes rytme i brugen af Coll., en rytme i tid og sted. Hvor var 

Et heroiskfodboldhold 1977, som angiveligt opnåede det smukke resultat 
1-2. Deltagerne: Peter Engberg, Mogens T Levinsen, Ida Engberg Lind, 
Anders Kildemes, Peter Hansen, Jakob Bohl; Ingolf Thuesen, Jesper 
Tvevad, Jean Charles Baudoin @U.), Peter Weis Bentzon, Klaus Hansen. 
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man hvornår? Det bestemte også, hvem man var sammen med, 
men som en falge, ikke en hovedsag. 

Najagtig på samme måde forholdt - og forholder - det sig na- 
turligvis med alumnerne og kollegiet som sådan. De harer sam- 
men fordi de er på dette sted på samme tid. Hele kollegiet har dog 
noget som savnes i de små sammenhænge: embedsmænd, ordens- 
og kroketregler, en kasse og en fundats. Kort sag-t, både en struk- 
tur og en ånd. Det var på én gang et samlende og skillende punkt. 
På den ene side var det den ramme, som gjorde det muligt for 
mangfoldigheden at trives på en forbavsende gnidningsfri måde. 
På den anden side var Coll.'~ ånd (med mere) bade et stridsvåben 
og et stridens æble. Der var så at sige en ortodoks måde at være 
alumne på. Den var blandt andet karakteriseret ved den dagnryt- 
me som blev omtalt far, og ved den robuste kollektivisme, der 
harte med til den. Her herskede der ikke enighed. Nogle havde 
en rytme, der passede til, andre ikke. Mangfoldigheden gav sig på 
den måde udtryk i en vis spænding mellem på den ene side de or- 
todokse, som virkeligt levede i den bedst tænkelige af alle verde- 
ner, og resten, som godt kunne tænke sig et og andet anderledes. 

Kare Engberg Lind (1 402, 78-84) 

Elers drejende om et bngsel1980-85 

At gå ind igennem porten på Elers, ind i den periode, hvor jeg var 
alumne, er at opleve, hvorledes omverdenen kaster et skiftende lys 
med ind bag kollegiets tykke mure. Men det er også at opleve, 
hvorledes porten lukker sig tungt bag én: Borte er nu Gbmager- 
gades lysende ruder, folks skiftende moder, omverdenens flimren- 
de masker. 

o er for farst: Lad os her kun lade porten falde i bag os. Mens d0- 
ren låses med sit trygge klik, går vi ind i kollegiet i perioden 1980- 
85, idet vi håber, at det ikke er abenhavns karneval, der larmer 
udenfor -et fænomen, der netop starter i denne periode - for er 
det det, må vi straks komme op på tå: En s0 har nemlig bredt sig 
over hele portrummet, og det er ikke vand, selvom det er en rzk- 
ke vandladere foran porten, der har forårsaget den. 
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E t  stadigt genkommende karnevalsproblem var nemlig dette, 
indtil losningen opstod i form af et skilt: Portpissere kastreres uden 
varsel! Sådan noget hjælper. 

For man må jo beskytte sig mod omverdenen og mod skiftende ti- 
ders karneval. Og det g0r kollegiet pertentligt, idet man stadig 
holder fast i kollegiets vanlige usamtidighed. For eksempel igen- 
nem de traditionelle fester: 

Som nu den tilstundendefodboldfest (hvis det nu er om foråret, 
vi har sneget os ind på Elers): Ud af det eksamens(s)lumre kolle- 
gieværelse kommer alumnen med plirrende ajne. I farverigt 
sportstaj, ud på Fælledparkens lysende granmær: Man spiller mod 
de andre småkollegier; og Elers g0r sit til, at et årligt nederlag kan 
blive tradition. Kun ved festen om aftenen sejrer kollegiet. 

Senere, efter eksamen, kommer så sommerfesten, der dog i erin- 
dringen~ tåger svnmmer ud i en s0 af druk, sommermorgen og ly- 
segranne blade. 

For ogsa naturen i Elers' have holder fast i en vis usamtidighed 
og gentagen struktur. Hvert år kan man i lysende lilla og orange 
krokus se en forlzngst 'bortgangen' alumnes initialer pirre op af 
gransværen. Og hvert år - lidt senere end byens andre trzer - an- 
strenger træerne på Elers sig med at sætte nye småbitte blade og 
med at symbolisere det afsondrede, gentagne og usamtidige. Fre- 
den i storbyen. 

Om efteråret: Humlefest og gåsegilde. Humlefesten starter med, 
at allet bliver båret ind. Mere er jeg dog ikke i stand til at huske 
om denne fest. Senere så det besynderlige gåsegilde: en kold no- 
vemberaften flokkes de i Store Kannikestrzde: Pingvinenie. Det 
er de ældre, gamle og skindade alumni elersiani, der ifart gebis og 
dannelseskultur går igen. Og dog må man bestemt ikke se på disse 
agtværdige herrer med Scherfigs briller, tykke af ironi. For der er 
bestemt ikke noget forsamt forar ved dem. Tværtimod. Inden 
middagen har alle kollegiets kvinder modtaget ægteskabstilbud, 
og vi forlader nu festen klokken tre om natten, mens en i Eler- 
sianersamfundet bekendt lille dr. phil. med guldbriller og urkzde 
glad danser rundt til Nina Hagen punk-band. Rideau. 

... hovsa, det er allerede blevet december. Elers' rade mure står 
godt til sneen, ogjulefesten er over os. Den stille fest. Med julega- 
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ver og -boller +Idte med hygge, hjemlighed og 'familien Elers'. 
Man samler kræfter til de to sidste fester: 1Yarneval og nytårs- 
fest. Karnevallet hopper vi hurtigt igennem, da der her allerede er 
blevet snakket nok om karneval, men nytårsfesten skal vi gå med 
til, da det er en fest, der i perioden lider af voldsomt vokseværk og 
udvider sig med tivolifjmzrkeri, flere undrende mennesker og en 
marcipandame, der liggende i et skumbadsbadekar bliver hejst ned 
fra loftet. 

Om marcipandamen - eller rettere om badekarret - er falgen- 
de at berette: Nogle alumner havde af en fælles kammerat fået lov 
til at anvende nogle fliser fra et renoveringsklart badevaerelse for 
at kunne konstruere damens badekar. Badevzrelset var i en gam- 
mel lejlighed på asterbro, og de glade badekarsbyggere havde fået 
opgivet husnummer, opgang og etage p i  lejligheden. Naglen kun- 
ne de selv finde under måtten. Som aftalt, så gjort: man tager hur- 
tigt ud til lejligheden, finder nagle, lejlighed og badeværelse, tager 
fliserne ned, klzber et  badekar sammen til den smukke dame, og 
om aftenen: smukt vajer hun i sit skumbad ned fra loftet. 

Det er farst et par dage efter, at problemer opstår, da en ophid- 
set person ringer og skaber sig over, at man er brudt ind i hans lej- 
lighed og har fjernet fliserne i hans nydelige badeværelse. 
Kammeratens nabo på 0sterbro lægger aldrig mere naglen under 
daren. 

Ja, således havde alumnerne et slidsomt liv. Verden var lagt i faste 
og krævende rammer. Oftest indespzrret bag de tykke mure, af- 
sondret fra omverdenen måtte studenten leve op til de mange 
pligter. Farst skulle der arrangeres. Senere ryddes op. 

Porten var i 1980-85 lukket ud til omverdenen. 

Og dog. Passer nu det, tznker den kritiske h e r .  Var den tykke 
port på Elers dog så lukket? Viste tidens stramninger sig slet ikke 
på kollegiet? Har vi måske ikke allerede hart, hvorledes stramme 
fra omverdenen i hvert fald kom piblende ind under porten? 

Og hertil kan kun svares: Jo skam! Omverdenens skiftende 
stramninger og odeurs får også elersianske udtryk: 

Som for eksempel det tidstypisk store antal kvinder. 
Kollegieporten har nu længe - også officielt - stået på vid gab for 
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studiner. Og i 1980-85 hersker endog en stærk kvindeteologisk 
fraktion. Det er studiner, der trækker i mange af kollegiets tråde, 
og som - idet de vistnok dyrker Den Hellige Edderkoppekvinde - 
danner centrum i et forgrenet netværk. 

Der er også den 68-ilanddrevne munkemarxist, der dog hygger 
sig ganske godt med portvinen og med at satte andre alumni i ar- 
bejde. 

Og også tidens musikalske stramninger kommer til udtryk på 
det gamle kollegium: Det er altid langt ud på natten. Hvor alt er 
så stille. Kun den tynde nymåne sender gennem havens krogede 
grene et  gråblegt lys ned i lectoriet og oplyser panden på Henrik 
Steffens i sit relief. Ja, alt så stille. Bag kollegievarelserne anes de 
sovende alumners serdmefulde åndedrag; kun en enkelt person er 
endnu oppe; stående ved sin grammofon leder han efter knappen 
med on - for så: 

FULDE H0RM PA D E  FEDE H 0 J T a E R E  
... en anden kollegianer: 'Nu! Hvor er man? Alt er kaos! Det 

må vzre ryggen man har slået, da lyden slyngede én ud på værel- 
sesgulvet! Det underligt vibrerende, gyngende gulv! Der m2 være 
noget, der ikke vibrerer, noget man kan holde fast i. Et  eller an- 
det. Man må igennem muren af lyd. Ja, lyden, lyden, lyden, hvor 
kommer den fra? Den fylder rummet trods det nedfaldende puds. 
Lyden, lyden, lyden! Messinghåndtaget til daren er radgladende, 
det er gnidningsmodstanden fra lyden - åh, endelig: der er de: De 
andre i natskjorte og underbukser, fortvivlet trækkende nathuerne 
ned over errerne. Ligesom de næppe kan stå oprejst, kan man 
næppe herre deres knoers ynkelige bank mod den låste dar, hvorfra 
lyden, lyden, lyden. Tidens stramninger! Strerm på tiden! Holder 
det dog aldrig op!' 

Ferrst næste morgen: 'Her så stille på kollegiet. Solens stråler 
falder så fredfyldt på Steffens. Katharsis. Kollegiets mure står der 
foryngede endnu.' 

Imidlertid. .. Også på mere håndfast manér angriber man kolle- 
giets mure i perioden 80-85: Med boremaskiner og hakker går 
man til den. Gennem porten har listige håndværkere sneget sig 
ind. De kalder det renovering eller fornyelse. Men - ak, hvor for- 
andret - de smukt mugne vægge i kalderen bliver nu ensfarvede. 
De brun- og sortlakerede gulvplanker - farvede af tidligere alum- 
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ners madige skidt og sorte tæer - bliver afhavlede. Alt lysner. Nye 
tider. Nye pust fra omverdenen: Således også i fortællerens eget 
værelse: Nye friske pust mærkes gennem halvandet år igennem et 
hul i væggen ud til haven. På grund af svie og smerte får de stak- 
kels alumner forlænget deres kollegietid med et halvt år. Et sådant 
fornyelseschok kræver tilvænning. 

Ja, således forandres kollegiet alligevel i 1980-85. Nogle dare 
går i og andre op. 'Forfald over hele linjen', siger den konservative 
læser: 'Har nu bare, hvad der sker med den mandige krig imod 
modparten på den anden side af Store Kannikestræde, imod det 
såkaldte 'kollegium', som denne bog bestemt er for god til at 
nævne navnet på. Forfald! Ikke forrige tiders heltegerninger! 
Hvad bliver det til for kollegianerne? Nogle fakkeltogsslukninger, 
en sætten brandalarmen igang, da Dronningen er på besag på det 
unævnelige samt en bortfarelse af deres fjernsyn (et dog mere 
'dræbende stad') af elersianere forklædt som TV-reparatarer. Men 
ellers, hvad Elers? 

Krigen imod R... går i årene 80-85 tydeligvis i sin mor igen.. . 
så man ikke kan lade være med at tænke, om det ikke er det 
usundt store antal af kvindelige alumnae, der har bortsmeltet den 
oprindelige, sunde aggression, pubertet og frustation? 

Og ikke nok hermed: Ikke bare forfald i traditionel 
kollegiemaskulinitet. Men også moderne bureaukratisering, 
anonymisering og nivellering oplever man på Collegium 
Elersianum: Udelukkende af bureaukratiske Arsager slår kollegiet 
- som om alt var ligegyldigt - sig sammen med fjenden på den an- 
den side af gaden og med de andre små kollgier og danner det så- 
kaldte 'Enhedskollegium'! Et fuldstzndig traditionstomt og an- 
onymt navn! Den yngste alumne skal ej heller mere tage tele- 
fonen. 

Stipendiaten mister retten til at vælge værelse og må med alle 
bagerne og den tykke afhandling klemme sig ind i Hundehullet. 

Og selv de familiemaessige bånd - familieberettigelsen - retter 
man angreb på!' 
For tiden drejer om et hængsel: Det nittende århundrede er på vej 
ud af Elers, da årstallet er på vej ind i det enogtyvende. 

Mere studenterlokalt befinder vi os i perioden, hvor unge 
fremadstræbere ikke så meget mere far medieopmærksomhed og 
markerer afstand til de lidt ældre ved forbrug af radikal-social- 
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isme. Men i en tid, hvor unge fremadstræbere er på vej til at gare 
noget lignende igennem radikal-liberalisme. En ny, mere galvani- 
seret og haardere tid for studenten. 

Dog, Elers Kollegium tilharer i årene 1980-85, hverken den nye 
eller den gamle tid. Kollegiet hænger og dingler p% et hængsel. 
Det er en tid, hvor porten er åben og dog lukket. 

Det er den tid, hvor gamle magter er i forfald og nye ikke har 
konstitueret sig. Måske den lykkeligste tid? 

Hvor Kabenhavns Universitet forlængst er blevet anonymt og 
specialiseret, da er Elers Kollegium det sande universitet - 
universitas - rummende det hele. Elers er enhedskultur og mang- 
foldighed: 

Hvor byens mange moder og trends flimrer distanceret forbi 
derude på Kabmagergade, da holder Elers selv sit eget, mere nære 
karneval: Flere perioder - og alumner med rod i flere tider - blan- 
der sig. Ligesom da Oehlenschlæger blev 'befmgtet af den tyske 
ånd' på Elers af Steffens - dér stod min seng - så sker der stadige 
åndelige sammenstad på Elers. Man holder fagligt-fmgtbart kar- 
neval: Hvad jeg ved om transportsystemer i epitheliale 
membraner, landskabslovene og nordnorske sild - det ved jeg i 
kraft af Elers Kollegium. 

Som antydet er det imidlertid ikke kun fagvidenskabelige dare, 
alumnen kan åbne: 

En for fortælleren bekendt alumne erindrer: Lyset, der falder 
ind på gulvet, laber hen til sengen, glider hen over lagenet, smy- 
ger sig op ad hår og hud: Dame. 

Alt efter hvor meget gennemtræk, der var i den enkelte, blev 
nemlig ikke kun videnskabelige, men også erotiske d ~ r e  åbnet - 
eller blev smækket hårdt i! Derfor var de fleste klogere, når de 
forlod Elers, end da de farste gang gik ind. 

Dog. Da vi nu er kommet helt hen til den enkelte alumnes 
intime værelsesdar, bar vi som besagende nok være lidt diskrete 
og standse her. 

S% lad os bare luske af. Vi kan jo altid komme igen. Porten ind 
til Elers Kollegium kan jo stadig åbnes. Både den i St. Kannike- 
stræde og den i hjerterne på de fleste af denne bogs læsere. 
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Igor Gr0nning Simonsen 

Fznornenet at vz re  nyankommen p3 Elers Collegiurn 

Meget kan sikkert siges, og jeg er overbevist om, at mange erfa- 
ringer er blevet gjort. Det farste indtryk jeg gjorde mig var, at 
elersianere måtte være det mest tænksomme folkefærd under sol- 
en. (Dette er dog senere blevet afkræftet). Der gik nemlig 1 1/2 
måned over tid, far jeg fik besked om, at min dunkle person var 
accepteret som fremtidig beboer på Elers. 

Men om ikke tznksomme, så da hjertens gode mennesker. Ja, for 
tro det eller ej, de kære elersianere havde i ordets bogstaveligste 
forstand taget mig fra kulden og ind i varmen; min elersianske 
karriere startede i 'Hundehullet', stedet der ville kunne sazlge i et- 
hvert Spies rejsekatalog: 'Vi garanterer 30 grader hver eneste dag7. 
I sandhed hvad jeg kalder en ilddåb. Men selvferlgelig skal Elers 
have en *kælder, og hvorfor så ikke placere den på sådan en må- 
de, at den samtidig kan koge de ny-arriverede alumner på den 
mest effektive facon - elementær logik! 

Jeg fik mig sagar en kaleskabsplads, en af de farste dage jeg var 
her. 'Lykken stiir dig bi', tænkte jeg. Men ak, den farste tanke jeg 
fik om at  rykke mit beskedne sengeleje ind i bleskabet, måtte 
straks opgives. Starrelsen af min hylde i dette 'afkalingsmon- 
strum' mindede i den grad om en brevsprzkke, at jeg op til gen- 
tagne gange, som ren refleks, havde frankeret mine madvarer. 

En tredie fascinerende ting ved Elers er den elersianske em- 
bedsmandsstand , som udgar ca. 19 personer ud af 20. Et  system 
der med garanti har skabt misundelse hos det davmende asttyske 
magthierarki. Heller ikke her fik jeg lov at slippe, selv om min ef- 
terhånden 'solskolede' krop godt kunne trænge til et  hvil. Direc- 
tor Societas - her lå min grumme fremtidige skæbne begravet på 
Elers. Mange ville hertil blot tilfaje et 'Snik-snak'. Men en sådan 
bemærkning kunne da kun fremsiges af en totalt sindsforvirret ig- 
norant, i betragtning af det nzrt  forestående 300 års jubilæum, for 
tro mig, sådan en 'olding' er, trods sin uhyre charme, en tung 
herre at danse rundt med. 

Efter denne grufulde skæbne undrede man sig endda over min 
hastigt stigende regning i vor kære alkælder. Den farste forklaring 
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Elers Kollegiums beboere september 1991. Stående: Helle Hentzer, Inge 
Pilegaard Rasmussen fiemlejer), Lars Mikkelsen, Jens Christian l@, 
Lars Paskjq Lars Hoj%zann Christensen, Swen Porsborg, Anders 
Martin Jensen, Rasmus Ndgaard, Igor Grsnning Simonsen. Siddende 
Helle Bagger, Heidi Sophia Kyhl, Sine Ssrensen, Camilla Udren, Rikke 
Slivsgaard. 

der faldt her p& stedet var: 'N3 ja, han er jo en af de Sorte' (ord- 
forklaring: Sorte = teolog). Denne min eneste trast i livet, skal den 
nu også anfzegtes? Hovedrystende sparger jeg, hvem ville ikke ty 
til alkoholens befriende dråber, med en sådan byrde på sine spink- 
le skuldre? 

P% nuværende tidspunkt ville du, kære læser, sikkert vzre rystet 
i dine grundvolde, og tro at Elers Collegium er det rene helvede 
på jord. Hertil kan jeg kun tilfaje: ' Vågn dog op lille blinde men- 
neske, for dette sted er intet mindre end karakteropbyggende og 
sjælsforsbnnende. Dette er stedet hvor grimme ællinger bliver til 
svaner'. 

Tillykke med de 300 år, dzc gamle! 
Igoz 



%benhavns Universitets 

Elers Kollegium kunne i 1891 fejre sit 200 års jubilzum som en 
respektabelt selvstændig, om end ikke szrlig velhavende institu- 
tion: kollegiet besad en gældfri bygning og en lille formue i obli- 
gationer, hvis afkast dog kun med nad og næppe rakte til at bestri- 
de de allermest nadvendige udgifter i forbindelse med driften af 
kollegiet som fribolig for en snes studenterkandidater. I realiteten 
havde dog inflation og prisstigninger så godt som borteroderet 
grundlaget for kollegiets selvstændighed; i det pressede driftsbud- 
get var der ikke plads til hverken en forsvarlig vedligeholdelse af 
bygningen, hovedistandsættelser eller starre anskaffelser. 

De andre små kollegier i tilknytning til Kabenhavns Universi- 
tet (Borchs, Hassagers og Valkendorfs kollegier) befandt sig i en 
tilsvarende eller endnu mere alvorlig situation. I 1906 gjorde pro- 
fessor i klinisk medicin Knud Eaber Universitetet opmærksom på 
den overhængende fare for forslumning af disse små stiftelser, som 
Universitetet havde et overordnet ansvar for; og et flerårigt ud- 
redningsarbejde vedr. kollegiernes 'hygiejniske og sociale forhold' 
(dvs. deres bygningsmæssige tilstand og akonomi) farte til, at der 
på Kommunitetets bekostning blev gennemfart omfattende gen- 
opretningsarbejder af kollegierne, og at de fra og med finansåret 
1914/15 blev optaget på finansloven med et fast årligt tilskud på 
godt 12 .O00 kr., i de farste år (1914/15 - 1920/2 1) under Kommu- 
nitetet~ budget, derefter under Universitetets. Statstilskuddet, der 
gjorde det muligt at opretholde de små kollegiers status som fri- 
boliger, blev over årene foraget og reguleret i takt med prisudvik- 
lingen og blev efterhånden det bærende grundlag for kollegiernes 
akonomi, medens renteindtægterne af kollegiernes egenformuer 
blev af mere og mere marginal betydning. Det var for så vidt en 
logisk konsekvens af den stedfundne zndring i den akonomiske 
struktur og i m i g t  efter omstzndighederne en nadvendighed, at 
Elers Kollegium i 1959 kastede sig helt i armene p5 staten og in- 
vesterede sin tilbageværende obligationsformue (hvis afkast efter- 
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hånden kun dækkede ca. 1/8 af det rå driftsbudget, ekskl. vedlige- 
holdelse og henlæggelser) i en ombygning mod lafte om en fora- 
gelse af det årlige statstilskud med et (konjunkturreguleret) belab, 
der svarede til renteindtægten af obligationerne. 

Det statslige sikkerhedsnet under de små kollegiers drift som 
friboliger holdt i 57 år, men i efteråret 1970 brast det: som led i en 
række spareforanstaltninger besluttede regeringen at fjerne stats- 
tilskuddet til kollegier (i alt 654.800 kr., hvoraf Borchs, Elers og 
Valkendorfs kollegier tegnede sig for 130.500 kr.) fra forslaget til 
finanslov for 197 1/72. Undervisningsministeriet, Universitetet og 
kollegierne iværksatte naturligvis energiske og hektiske bestræbe- 
lser på at f3 beslutningen ændret, men opnåede kun en, efterfal- 
gende bevilget, forlaengelse af tilskudsordningen med et halvt år. 
Dermed var de tre små kollegier kastet ud i en dyb akonomisk 
krise: de tilbagevaerende ressourcer, kollegiernes egne renteind- 
tægter og en (ikke ganske ubetydelig) indirekte statte fra Univer- 
sitetet var hverken helt eller halvt nok til at viderefare kollegierne 
som kollegier. 

E t  var Mart nok: med statstilskuddets bortfald var de små kolle- 
giers æra som friboliger afsluttet. Regeringen havde meldt Mart 
ud: staten var ikke længere akonomisk garant for de i stiftelsemes 
fundatser indeholdte bestemmelser om fribolig; og selv med op- 
bydelse af den mest kreative fantasi var det umuligt at forestille sig 
en ny realistisk akonomisk struktur, som ikke i vzsentlig grad 
byggede på beboerhusleje: betaling for ydelser som rengaring, en- 
ergi, vand, renovation, vedligeholdelse osv. Konsistoriums budget 
og forretningsudvalg besluttede den 26. april 1972 at indfare hus- 
leje (185-200 kr. mdtl.) på Borchs, Elers og Valkendorfs kollegier 
fra og med 1. april 1972, og efter et års huslejeboykot bed alum- 
neme i det sure æble og begyndte at betale husleje fra l. april 
1973. 

Dermed var etableret en interimsakonomi, som imidlertid 
hverken var tilstrækkelig eller stabil: trods besparelsesforanstalt- 
ninger, især vedr. rengaring og vedligeholdelse, agedes de tre kol- 
legier~ underskud år for år, medens den bygningsmæssige stan- 
dard forringedes; og et centralt element i akonomien, Universite- 
tets statte, var af Mart midlertidig karakter og kom kun til udbeta- 
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ling i forventning om, at der snart ville blive etableret en bære- 
dygtig lasning uden om Universitetets konti. 

En bæredygtig lasning måtte efter Universitetets opfattelse in- 
volvere Kommunitetet, og dermed det fjerde af de gamle kolle- 
gier: Regensen. Kommunitetet, Frederik den Andens oprindelig 
gigantiske studiefond (ved stiftelsen i 1569: 1 SO bandergårde + 
kongetienden af 92 sogne), var - selv efter århundreders inflation, 
slet formuepleje og anvendelse af midlerne til fundatsfremmede 
formål - en ganske anselig fond. Inden for sit hovedformål, 'at un- 
derstatte trængende Studenter til deres Studiers Gennemfarelse' 
(anm. til finansloven for 1920/2 1) skulle fonden, i henhold til en 
1958/59 gennemfart 'sanering', dække Regensens driftsudgifter, 
betale kommunitetsstipendier til regensianerne (1.800 kr. om året 
pr. beboer) og udrede enkelte andre understattelser til studerende; 
men nu, ved indgangen til 1970erne, var indtægterne i realiteten 
ikke længere store nok til at opfjdde selv disse begrænsede formål, 
og behovet for en ny 'sanering' tegnede sig tydeligt. 

Hovedlinjerne i en plan for en helhedslasning for de fire gamle 
kollegier blev aftalt mellem Universitetet og Undervisningsmini- 
steriet den 6. juli 1972: bortfald af kommunitetsstipendierne, ind- 
farelse af husleje på Regensen, reservering af en tilstrækkelig stor 
del af Kommunitetets formue til sikring af Regensens vedligehol- 
delse og drift samt statte til de ældre universitetskollegier af de 
frigjorte midler. Med det udgangspunkt udarbejdedes i de falgen- 
de år en skitse til en ny akonomisMadministrativ struktur for de 
fire gamle kollegier: en akonomisk paraplyorganisation, der med 
det fulde akonomiske ansvar for kollegiernes drift, men i avrigt 
uden at gribe ind i deres autonomi skulle forvalte husleje og ren- 
teindtægterne af Kommunitetets og de tre små kollegiers ejen- 
domme og kapitaler; for så vidt angik huslejeindtægterne, var det 
forudsat, at der skulle opkræves samme husleje på alle fire kolle- 
gier. Skitsen var færdig fra Universitetets side ved årsskiftet 19751 
76, men på grund af kompakt modstand og trusler om sagsanlæg 
fra Regensens (og Regensianersamfundets) side afstod Undervis- 
ningsministeriet indtil videre fra at sætte den i kraft.Tmslen om 
sagsanlæg tabte i styrke i 1979/80, da Justitsministeriet afslog 
Regensianersamfundets anmodning om fri proces; på det tids- 
punkt var det imidlertid blevet synligt, at 1970ernes interimsako- 



nomi havde efterladt to kolossale problemer, der blokerede for 
oprettelsen af det påtænkte akonomiske samvirke mellem de fire 
kollegier: det akkumulerede driftsunderskud for alle fire kollegier 
nærmede sig betænkeligt millionen, og de gennem lang tid for- 
sramte kollegiebygninger havde behov for omfattende hoved- 
istandsættelser: efter en opgarelse (januar 198 l), der sidenhen 
skulle vise sig at være alt for nrajsom, drejede det sig om et belab 
på 6,4 millioner kroner. 

Pengene blev skaffet til veje, fra Undervisningsministeriet 
(Tipsfonden), Kabenhavns Kommune, Egmont-Fonden og frem- 
for alt Boligministeriet: i 1982 var der skaffet sikkerhed for ca. 
otte millioner kroner, heraf trekvart million til udligning af under- 
skuddet, resten til istandsættelser. Til statsmidlerne var knyttet 
den forudsætning, at kollegiernes drift fremover skulle kunne 
hvile i sig selv (hvilket sbnnedes muligt med en beboerhusleje p5 
600 kr. mdl. (juni 198 1 prisniveau) pr. alumne), og at de fire kolle- 
gier fremover skulle have fzlles driftsakonomi. Med de fire kolle- 
giers mere eller mindre modstræbende afgivne tilsagn om at ac- 
ceptere disse vilkår igangsatte Universitetet de planlagte genop- 
retningsarbejder, og kollegierne færdigforhandlede 198 1-82 en 
statuttekst for det planlagte kollegiesamvirke og en aftale om spil- 
lereglerne for den rakonomiske politik, det skulle udme. Statut og 
aftale blev godkendt af Konsistorium den 28. april 1982. 

Det rakonomiske samvirke, der fik navnet 'Kabenhavns Univep- 
sitets Kollegiesamvirke af 1983', begyndte at fungere i maj/juni 
1983 (nedsættelse af bestyrelse, underskrivelse af statut og aftale), 
udarbejdede i labet af efteråret 1983 budget for 1984 og overtog 
den 1. januar 1984 det rakonomiske ansvar for Regensen samt 
Borchs, Elers og Valkendorfs kollegier. Med nyrestaurerede byg- 
ninger, der forudsattes at vzre i forsvarlig stand, med adgang til at 
disponere over Kommunitetets indtægter og renterne af Borchs 
og Valkendorfs kollegiers formuer (alt i alt ca. en million kroner 
om året), med tilsagn om fritagelse for kommunale ejendomsskat- 
ter og med en husleje i starrelsesordenen 600 kr. mdl./alumne var 
det herefter Samvirkets opgave at bestride udgifterne til bygnin- 
gernes daglige drift og deres ordinzre vedligeholdelse og at hen- 
lægge de tilstrækkelige belab til fremtidige hovedistandsættelser 
og starre anskaffelser. 
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'Haven i sne' har mange generationer oplevet og prmet at fastholde. 
Her ifebruar 1975, med de gcestende dansk-engelske statuer Tro, H ib  
og Kerlighed. 

En væsentlig forudsætning i konstruktionen var imidlertid ikke 
opfyldt: de modtagne bygninger var ikke i forsvarlig stand. Den 
oversigt over nadvendige genopretningsarbejder, der lå til grund 
for de store statsbevillinger 1981-82, var udarbejdet ud fra meget 
skrabede budgetforventninger og åbenlyst utilstrækkelig; tilmed 
måtte på grund af fordyrelser visse arbejder udskydes fra planen. 
Der resterede stadig præcist identificerede, nadvendige genopret- 
ningsarbejder på de fire kollegier til en samlet portefalje af godt 
tre millioner kroner; derudover var det klart, at en fornyet gen- 
nemgang af Regensens bygningsmæssige tilstand, specielt mht. 
fundering, var påkrzvet. 

Mht. det farste problem kunne Kollegiesamvirket nzre be- 
grundet optimisme: Egmont-Fonden havde allerede i efteråret 
1983 tilbudt sin hjzlp, p i  visse nærmere angivne betingelser, som 
Kollegiesamvirket var i stand til at opfylde i foråret 1984. Med 
2.500.000 kr. fra Egmont-Fonden, 200.000 kr. fra Sonningfonden, 
knap 100.000 kr. fra Weimanns legat og 620.000 kr. af Kommu- 
nitetsformuen kunne det nyetablerede Samvirke gennemfare de 
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supplerende arbejder, som skulle til, for at i det mindste de tre 
små kollegier kunne erklæres for modtaget i forsvarlig bygnings- 
mæssig stand. Elers Kollegium hvor livet i 1981 gik sin gang 'bag 
de mare mure, over de rådne gulve, under de dryssende lofter og 
ved de hensmuldrende paneler' (ICs årsberetning) var ved udgan- 
gen af 1986 blevet gennemrestaureret fra kalder til tag for et sam- 
let belab af ca. 2,s millioner kroner. 

Det andet problem, Regensen, var tungere. Efter langvarige 
forhandlinger, der begyndte efteråret 1983, lod Boligministeriet 
og Undervisningsministeriet i l985 foretage en ny, grundig tek- 
nisk unders~gelse af bygningen. Forventningen var, at der skulle 
skaffes statsmidler til et nyt genopretningsprojekt her, men resul- 
tatet af arkitektens og ingeniarens undersagelse måtte i farste om- 
gang virke lammende på sådanne forestillinger: listen over n0d- 
vendige arbejder var lang, og udgifterne skannedes at ville andra- 
ge i alt 15,s millioner kroner. Efter et års tavshed blev under dra- 
matiske forhandlingsomstændigheder forelagt en plan for finans- 
iering af disse arbejder ved en samlet aktion fra Boligministeriet 
(9.000.000 kr.), Miljaministeriet (500.000 kr.), Finansministeriet 
(3.000.000 kr.) og Undervisningsministeriet (op til 3.000.000 kr.). 
Til planen, som blev tiltrådt af Finansudvalget 10. december 
1986, var kædet en beslutning om, at staten (mod en kontant 
kompensation på to millioner kroner) skulle overtage ejendoms- 
retten til Kommunitetets ejendom Narregade 10, der fra gammel 
tid havde været benyttet af Universitetet, siden 192 1 mod betaling 
af husleje. Efter at hovedparten af de planlagte arbejder var ud- 
fart, i foråret 1988, erklaerede Folketingets Ombudsmand den til- 
kædede beslutning orn overdragelse af Kommunitetsbygningen 
for ugyldig; ud fra den opfattelse, at en vasentlig forudsaetning for 
planen dermed var bristet, satte Undervisningsministeriet arbejdet 
i bero kort far fuldendelsen. Endnu i efteråret 1991 har spargsmå- 
let om Kommunitetsbygningen ikke fundet sin lasning, og de af- 
sluttende arbejder i planen for Regensens genopretning er ikke sat 
i gang: materielt er den afgarende forudsætning, hvorunder Kol- 
legiesamvirket i 1983/84 begyndte sin virksomhed en overtagelse 
af de gamle kollegiebygninger i forsvarlig stand endnu ikke op- 
Qldt fuldt ud. 

Dette uanset har 'Gbenhavns Universitets Kollegiesamvirke af 
1983' nu fwigeret i otte år i henhold til sin 23.6. 1983 
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underskrevne og 2 1.9. 1983 kongeligt konfirmerede statut og den 
dertil knyttede aftale om principperne for den årlige budgetlæg- 
ning. 

Kollegiesamvirket er en okonomisk overbygning for de fire 
gamle kollegier, der er knyttet til Gbenhavns Universitet: Regen- 
sen samt Borchs, Elers og Valkendorfs kollegier. Dets formål er at 
bevare kollegierne og derigennem at sikre billige boligfaciliteter 
for studerende. Til at opqlde dette formål råder Samvirket ud 
over de så godt som ubehzftede bygninger over afkastet af de fire 
kollegiers (NB ikke sammenlagte) formuer Kommunitetets, 
Borchs og Valkendorfs obligationer samt Kommunitetsbygningen 
Narregade 10 (for hvilken Universitetet i mange år har betalt 
220.000 kr. om året i husleje; en forhojelse af lejen til markeds- 
niveau er varslet i 1990) og beboerhuslejen, der i 1990 nåede op 
på 900 kr. mdl. pr. beboer (150 % af det i 1981 forudsatte belob). 
Kollegiesamvirket fordeler okonomiske ressourcer til kollegierne 
og oparbejder sin egen kapital med henblik på fremtidige starre 
samlede udgifter, men berarer i m i g t  ikke de enkelte kollegiers 
autonomi og forhold til abenhavns Universitet; findatser og an- 
dre bestemmelser bevarer deres gyldighed, i det omfang de ikke 
strider mod Kollegiesamvirkets statut: udpegning af alumner og 
eforer samt styrelsen af livets gang på kollegierne er områder, der 
ligger uden for Kollegiesamvirkets beslutningskompetence. 

Kollegiesamvirket og de enkelte kollegier har fortsat et nært og 
påskannet samarbejde med Universitetets konsistorialkontor og 
stipendiekontor. Andre bånd til Universitetet er i lobet af Samvir- 
k e t ~  korte historie blevet revet over, uden at hverken Universitet 
eller Samvirke har onsket det. Kollegiesamvirket kunne i sine for- 
ste år stotte sig til Universitetets regnskabskontor (regnskaber, 
formueforvaltning), ejendomskontor (huslejeopkraevning) og per- 
sonalekontor (lonninger). Den her modtagne effektive, venlige og 
konstruktive service som tilmed var gratis måtte Samvirket fra og 
med 1989 give afkald på som folge af bestemmelserne i Bekendt- 
garelse om Statens Regnskabmzsen (1984); i de sidste par år har 
Samvirkets formuer og regnskaber været forvaltet af en privat 
forvaltningsafdeling, hvis service ikke har været mindre effektiv, 
venlig og konstruktiv, men til gengzld koster, hvad den slags ko- 
ster. Overgået til privat forvaltning er også de mange små legater, 
der var knyttet til kollegierne; det enkelte kollegiums legater blev 
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far overgangen sammenlagt til en 'studenterfond' med sin egen 
fondsbestyrelse. Fondslovgivningen (i henhold til hvilken Kolle- 
giesamvirket er en fond, reg. nr. 3544) har, gennem sin entydige 
placering af det akonomiske ansvar hos fondsbestyrelserne, fjernet 
grundlaget for den status som appelinstans, Universitetet indtager 
i Kollegiesamvirkets statut; endnu har Universitetet og Samvirket 
dog ikke draget de statutmæssige konsekvenser heraf. 

Kollegiesamvirket blev til under ugunstige auspicier, og den 
ufrivillige frigarelse fra &benhavns Universitet 197 1-1983 var 
turbulent: for den, der kom ind i sagen i dens sidste fase, frembad 
processen slående strukturelle ligheder med det, der sker, når et 
hidtil kolonistyret stammesamfund bliver til selvstændig stat. 
Samvirkets otteårige liv har ofte dramatisk nok været præget af 
kamp mod overgreb udefra og kamp for at skaffe ressourcer. Sam- 
virkets interne forvaltning og den årlige budgetlægning (inkl. hus- 
lejefastsættelse) er til gengæld foregået aldeles udramatisk og (med 
en enkelt undtagelse, vedr. et overgangsproblem, i efteråret 1983) 
i fuld enighed. Den fra farste færd etablerede fordelings og bud- 
getreguleringspolitik og balance mellem central og lokal budget- 
styring har vist sig at fungere hensigtsmæssigt i forhold til de 
snævre okonomiske rammer, hvorunder Samvirket må fungere. 

Staten har, ved i labet af 1980erne at bekoste genopretnings- 
arbejder til et samlet belab af henved 25 millioner kroner, ved- 
kendt sig et overordnet ansvar for bevarelsen af den del af den 
danske kulturarv, som kollegiebygningerne og den til dem knyt- 
tede, gennem 300-400 år ubrudte tradition for et kreativt og 
studiefremmende akademisk samliv repræsenterer. Selv om væ- 
sentlige elementer af fundatorernes gode omsorg for de studeren- 
de har mattet opgives, formentlig for bestandig, og selv om den 
okonomiske konstruktion, hvorpå Kollegiesamvirket bygger, klart 
nok ikke er for evigheden, har Samvirket, ved at overtage det 
umiddelbare ansvar for opretholdelsen af kollegiebygningerne, i 
hvert fald for en tid kunnet sikre viderefarelsen i en acceptabel 
form af de ydre rammer omkring Frederik den Andens, Christof- 
fer Valckendorffs, Oluff Borcks og Jargen Elers stiftelser, quattuor 
splendida Collegia, som Ludvig Holberg i 1737 så rigtigt benævn- 
te dem. 



Elersianersamfundet 
Noget om Elersianersamjbndet, af en tidligere fonnand 

For min indflytning på Coll. i 1933 havde eforen, professor Kuhr 
venligst fortalt mig lidt om kollegielivet og bl.a. nzvnt Elersianer- 
samfisndet, 'hvis hovedopgave er at afholde et årligt gåsegilde'. 
Dette var endnu i min ungdom årets starste, omend ikke eneste 
'mandesold', afsluttet med et punchesold, som gennemfartes 
strengt efter de hævdvundne traditioner fra den Hostnip'ske tid 
for over hundrede år siden. Forst så sent som i 1960'erne blev de 
genstand for kritik, men herom senere. 

'Skal vi hænge os i realiteter, bliver vi jo aldrig færdige', er et af 
de gamle elersianske citater, som 'telefonaren' ved en eller anden 
lejlighed lancerede, men en enkelt realitet bar dog fastslås, nemlig 
at Elersianersamfundets stiftelsesdag er 19. december 1905. Dets 
love tryktes fa %r efier; de nævner ikke ordet 'gåsegilde', men fast- 
slår i formålsparagraffen, at det skal 'danne et bindeled mellem 
forhenværende og nuværende elersianere, dels ved at afholde sel- 
skabelige sammenkomster, dels ved på anden måde at virke til 
gavn for kollegiet og dets beboere'. Den stadig gældende formåls- 
paragraf har samme indhold. 

Stiftelsen fandt sted på månedsdagen for en pompas fest med 
deltagelse af reldre og yngre elersianere, diverse dignitarer mm., 
afholdt p% 200-arsdagen for bygningens indvielse i 1705. En skil- 
dring af denne fest savnes desvazrre i de ellers så qldige 'alumne- 
erindringer', som findes i festskriftet fra 1941. Heri omtales til 
gengæld (p.129 f., p. 242 f.) 200-års festen for fundatsens opret- 
telse 2 9. november 169 1, der foranledigede udgivelsen af R.R. 
Vestergaards kollegiehistorie. 

Gennem 1900-tallet har Coll. således haft to fadselsdage, som 
kan markeres med 25 eller 50 års mellemrum. I 1930,225-året for 
indvielsen, omtaltes gåsegildet som 'mindeværdigt' (1941, p. 297) 
med deltagelse af Rector Magnificus, dekaner og denominatorer. 
Den historiske jubilæumsfest i 1941 skildres i nærværende skrift af 
Georg Langkjær. I 1955 holdtes festmiddag i Universitetets gobe- 
linsal. Nu forbereder vi iiihilawt i 1 99 1 U X > . ~ J A  J D* CL- : 
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Er  gåsegildet ikke Elersianersamfundets hovedopgave, så har 
det dog gennem mange år været betegnelsen for den årlige selska- 
belige sammenkomst sidst i november, der danner det faste binde- 
led mellem forhenværende og nuværende elersianere. 

Hverken navnet eller selve begrebet er dog skabt af samfundet. 
I 1888 omtales (1941, p.126) et gåsegilde 10. november, altså mor- 
tensaften, og endnu omkring 1920 nævnes (1 94 1, p.2 82) de årlige 
'fadselsdagsfester' ikke som gåsegilde. 

Elersianersamfundet er et ægte barn af vort eget organisations- 
glade århundrede. Det har en bestyrelsesprotokol, og der forelig- 
ger årlige regnskaber, så dets velmente stræben efter at virke til 
gavn for kollegiet og dets beboere kunne vel dokumenteres. Men 
det har ikke, som de fundatsmassigt udpegede denominatorer, 
nogen officiel status eller besluttende myndighed vedrarende kol- 
legiets anliggender, ytrer dog gerne sin mening, når det bliver 
spurgt, men blander sig ikke i coll.'s hverdag. Denne kan falges 
gennem alumneerindringerne samt gennem det rige, men for 
udenforstående utilgængelige, materiale i 'prat' - ofte staerkt kryd- 
deri, uegnet til portionsanretning. 

Enkelte af samfundets aktiviteter inden for det sidste halve Ar- 
hundrede skal dog kort omtales. Det stod bag udgivelsen af fest- 
skriftet i 1941 og Gunnar Olsens lille skrift om besættelsestiden, 
der findes genoptrykt i nzrvaerende bog. Det udgav 'Telefonaren' 
(J.C. Christensen)'~ reviderede alumnefortegnelse for perioden 
189 1- 1949 (fortsat med '220 elersianere 1941 - 1974') og en ny ud- 
gave af sangbogen 'Cantica Elersiana', trykt 1957, efter at der i 
195 1 på alumneinitiativ var kommet et maskinskrevet supplement. 
Den drivende kraft bag nyudgaven var, som 20 år tidligere, A.G. 
Drachmam, men samarbejdet med alumnerne gik noget mere 
trægt, sA sangbogsudvalget sad i hele fem år. Resultatet blev 
smukt, idet farsteudgavens udstyr bibeholdtes, navnlig vignetter- 
ne, tegnet af grafikeren Marcel Rasmussen (191 3-64), der i 
30'erne havde vzret vor hyppige gæst. =l en fest i 1936 skrev 
han sangen 'Vi færdes, hvor fzdrene skued' og betragtedes nzr- 
mest som en ekstern alumne på Coll., hvor der boede flere af hans 
skolekammerater fra Birkerad kostskole. Den store ombygning 
1959-66 fulgte samfundet med levende interesse, mest markant 
gennem en indsamling blandt alle de gamle elersianere. Den ind- 
bragte 25.000 kroner, indbefattet et starre bidrag fra en enkelt in- 



'Telefniw-en' og A. G. Drachmann, to af Elersianersamj5ndets gamle 
kdmper, fotograferet ved kollegiets genindvielse efter ombygningen. 

stitution, hvor en ældre eks-alumne havde kunnet gare sin indfly- 
delse gældende. En mindeplade for ombygningen blev senere op- 
sat i porten, efter at arbejdets fuldendelse var blevet fejret ved en 
officiel sammenkomst 4. november 1966. 

Imidlertid var medlemstilgangen i besættelsesårene 1940-45 
nzsten ophart. I 1945 var der kun 47 betalende og 41 livsvarige 
medlemmer. Efter en hvervekampagne steg antallet stat og var i 
1964 oppe på 91 betalende og 58 livsvarige. Deltagelsen i gåsegil- 
derne var upåklagelig, og for så vidt tegnede fremtiden sig i lyse 
farver. Men noget var i gzre. De 'gode gamle dage' var forbi. 

Formålsparagraffens hovedpunkt, forholdet mellem unge og 
gamle elersianere, var ved at blive et problem for Elersianersam- 
fundet, i hvis bestyrelse endnu i begyndelsen af 1960'erne sad tre 
medlemmer af det berammelige, i 1919 stiftede, 'saltkompagni' 
(1941 ,p.23 3), nemlig 'Nilaus' (103 4, Niels Nielsen, 19 17-2 1) som 
formand, 'telefonaren' (999 & 1026, J.C. Christensen, 191 1-14 og 
1916-18) som kasserer, samt A.G. Drachmann (993, 1910-15). De 
repræsenterede alle den gamle opfattelse, at bestyrelsesposter i 
små private foreninger var livsvarige. Endnu for os halvgamle f0l- 
tes de i kraft af deres fortjenester som ur~lrlige og var blevet vore 
personlige venner, allerede dengang man ikke uden videre blev 
dus med de gamle. På den måde blev min f~lrste indermand Kaj 
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'Nilaus', Elersianersamfundets fomzar~d 1932-64, 
fimaner Gdsegildet 1975 

Lyngbo (1 1 17, 1932-3 7 )  bestyrelsesmedlem allerede omkring 
1940 og jeg selv i 1949. 

Nilaus havde været formand siden 1940 og havde gjort udmzr- 
ket fjddest under beszttelsen i kraft af sin stilling som universi- 
tetsprofessor. I 1963 Qldte han 70 og opfordrede mig til a t  lade 
mig foreslå som sin efterferlger. Det var med taven, at jeg sagde ja, 
da han samtidigt antydede begyndende vanskeligheder mellem 
universitetet og studenterne, samt rabede alvorlig bekymring for 
de små kollegiers fortsatte eksistens. Han udtrådte af bestyrelsen 
og viste sig ret sjældent i de seneste år far sin dad i 198 1. I besty- 
relsen efterfulgtes han af sin elev N. Kingo Jacobsen (1226, 1948- 
53). 



Elersianersam ficndet 14fi 

De farste år efter min tiltrædelse blev ikke så lette at håndtere 
(se Skovenborgs artikel), og hertil kom en uventet dramatisk begi- 
venhed, idet telefonaren under selve gåsegildet i 1966 blev ramt af 
en blodprop i hjernen. Nogen tid var han bermet talens brug, 
men kom sig nogenlunde og dade farst i 197 1. Som kasserer ef- 
terfulgtes han af Lyngbo, der virkede til 198 1, derefter som revi- 
sor indtil 1987, da han aflastes af Gustav Leunbach (1 2 3 7, 1949- 
54). 

Endnu en stabiliserende faktor bortfaldt med eforen, K.E. 
Skydsgaard. Han havde ofret megen tid på problemerne omkriig 
ombygningen. Nu var det hvervet som observatar ved det andet 
vatikankoncilium, der lagde beslag på ham. I 1965 deltog den 
konstituerede efor, professor Svend Holm-Nielsen, i gåsegildet, 
og med udgangen af 1966 måtte 'Skysse' lade sig aflase af histori- 
keren Svend Ellehaj som efor. 

Skydsgaard blev ved en sammenkomst 8. februar 1967 udnævnt 
til samfundets æresmedlem og deltog ofte i gåsegildet indtil de 
sidste år far sin dad i 1990. Æresmedlem blev ogsa A.G. Drach- 
mann, efter at han i 1972 havde meddelt, at han ikke anskede gen- 
valg til bestyrelsen. Han levede til 1979, åndsfrisk til det sidste og 
utrolig engageret i coll.'~ indre og ydre anliggender. 

På Coll. mades fortid og fremtid. Her skal refereres en lille 
episode, der ikke fandt sted i selve huset, men i min privatbolig på 
Frederiksborg, få måneder efter min tiltrædelse som formand. 
Min kone og jeg havde inviteret den samlede bestyrelse, en alum- 
nerepræsentant indbefattet, til gule zrter. Alumnerepræsentanten 
kom, da vi havde sat os tilbords - det var faktisk svaert at frnde min 
bolig, og jeg burde have instrueret ham bedre. Imidlertid måtte 
han indkassere en skarp tilrettevisning, ikke af mig som formand 
og dagens vært, men af Drachmann som zldste tilstedeværende 
alumne. Jeg husker ikke, hvem vedkommende var, men hvis han 
læser dette, skal han herved modtage en undskyldning for den 
ugæstmilde velkomst. Men det var den gamle tone, og den var det 
i hvert fald ikke min agt at lade leve videre. Selv min kone var for- 
blaffet, s b n t  hun kendte og værdsatte Drachmann og havde nu et  
halvtredsårigt kendskab til mos Elersianus, påbegyndt nytårsaften 
1940/41. 

Efter ombygningen og kontubernalsystemets ophar måtte dag- 
liglivet finde nye former. De nye bkkener og det stigende akono- 
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miske niveau medfarte, at kogekunsten fik friere spillemm, ja dyr- 
kedes på ret hajt plan. De tider var forbi, hvor de gamle og vel- 
bjergede kunne vente taknemmelighed ved at skaffe de fattige stu- 
denter i hvert fald én glad aften om året. Vi gamle måtte lære, at 
det nu var os, som fik lov til at træffe hinanden, og vi nad gerne 
gås eller and serveret med raffinementer, som forhen var uset. 
Stort set lærte vi også i hvert fald at finde os i den friere tone. Ved 
punchesoldet havde man fundet på en ny tradition, talen for gås- 
en, holdt af en udvalgt alumne. Til at begynde med var den kryd- 
ret af ofte vellykket vid, år for år mere direkte mantet på 'de gam- 
le gad. Det kunne nærme sig mobning, men det var dog kun et 
enkelt Ar, at situationen udviklede sig til det pinlige. En gik for- 
nærmet sin vej, og som formand modtog jeg bagefter vrede breve 
fra gamle venner, der truede med udmeldelse af samfundet. I disse 
år husker jeg gåsegilderne som en slags årlig terrænmelse uden 
kort og kompas. Egentlige fjendtlige mod hinanden var parterne 
ikke, men det var aldrig til at forudse, hvad der kunne ske, og ke- 
deligt var det aldrig. Sagens kerne var vel, at Collegieliv (med 
stort C) ligesom så meget andet gammel-studentikost var i stabe- 
skeen. 

Med en passende blanding af erindringsoptimisme og efterra- 
tionalisering ser jeg imidlertid nu uden bitterhed på denne tid, 
hvori Elersianersamfundet blev fornyet, idet alumnerne nu falte 
sig som særdeles aktive medlemmer. Ved talrigt fremmade på ge- 
neralforsamlingen kunne de gennemfare adskilligt ved almindelig 
flertalsbesluming. Kritiske forslag fik madet til at trække i lang- 
drag. Hvad man ville tillivs, var tydeligvis det selvsupplerende 
gammelmandsvælde - ligesom 'professorvældet' ved Universitetet. 
En række yngre sad få år ad gangen i bestyrelsen. Formand og 
kasserer lod man klogeligt blive siddende. Kollegielivet var så le- 
vende som nogensinde, gåsegilderne afholdtes med god tilslut- 
ning, og Elersianersamfundet lå ikke på dadslejet. Men den noget 
uafklarede situation kunne abenbart kun ordnes gennem en eller 
anden form for eksplosion. Den indtraf i 197 1, da I.C. straks ved 
begyndelsen af det som sædvanlig yppige måltid holdt en kort 
tale, der endte med ordene: 'Dette er det sidse gåsegilde, der af- 
holdes på coll.'. Det er nok lidt efterrationaliseret, når jeg tillæg- 
ger mig selv den lakoniske svarreplik: 'Så skal det også blive alle 



tiders bedste!' Og det tror jeg, at det blev. Jeg husker med tak den 
opbakning, jeg ved denne og mange andre lejligheder fik fra flere, 
der trofast madte hvert år: Lyngbo, Zeuthen Aagaard (1 108, 1930 
-34), Viggo Hansen (1 194, 1943-48), Rarskou (1201,1944-48), 
Kingo (1226, 1948-53), Leunbach (1237, 1949-54) m.fl. Heller 
ikke fra alumnerne manglede der opmuntringer, og nu syntes vi, 
at tidspunktet var kommet, hvor vi måtte tale ud om sagerne. 

1.6. 1972 deltog medlemmer af Elersianersamfundets besty- 
relse i en eforkaffe, hvor alumnerne så godt som alle var tilstede. 
Under Ellehajs besindige forsæde fik vi gennemdraftet de egent- 
lige problemer. Tonen var alt andet end krigerisk. En afskaffelse af 
gåsegildet måtte fsre til samfundets oplasning, som slet ikke kom 
på tale. Den egentlige anst~rdssten var punchesoldet. Når man 
havde siddet pænt tilbords ved middagen og derefter haft en un- 
dertiden langtrukken generalforsamling, var man ked af at skul- 
le sidde pænt tilbords igen,'man ville hellere sludre med gamle og 
nye venner. Det var der i forrige tider god lejlighed til, når man 
samledes rundt på 'råmmene' (som vzrelserne altid hed i min tid), 
medens punchen tilberedtes. Ved middagen havde taler og sange 
været bandlyst. De gamle ville have madro. Ved punchesoldet blev 
sangbsgerne omdelt - mange medbragte eget eksemplar - og så 
skulle alt helst forlabe som i salig Hostrups tid. Men den genud- 
givne sangbog havde sandt at sige i farste omgang kun haft en 
kortvarig betydning. I en længere årrække blev der slet ikke sun- 
get, idet alumnerne ikke sang med. Efterhånden omdeltes ingen 
sangbager, en kendsgerning, som måtte bidrage til at gare Eler- 
sianersamfundet forhandlingsvenligt over for mulige 'ritualaen- 
dringer' . 

Fra Elersianersamfundets side måtte vi påpege vore forpligtel- 
ser over for eks-alumnerne. Det gjaldt såvel de nu for hvert i r  
mere fatallige virkelig gamle som os halvgamle. Men også de sta- 
dig talstærkere reprsentanter for noget yngre årgange helt op til 
den nærmeste fortid. De  havde, nar de kom til gåsegilde, et rime- 
ligt krav på genoplevelse under former, som de selv nogenlunde 
huskede dem. Vi skiltes i god forståelse, stiltiende enige om, at 
gåsegilderne skulle fortsætte. 

Ved hin mindeværdige eforkaffe fik vi vor egen 'glasnost', 
mange år far ordet kom fra Sovjetunionen. Den rolige udvikling 
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er fortsat. Det er  hændt, at I.C.'S årsberetning er mundet ud i en 
hjertelig velkomst til Elersianersamfundet. Glade var vi den dag, 
da der atter lå sangbager fremme. De bruges nu med *d og 
klem. Nogle af de ivrigste aktivister fra oprarsårene er nu samfun- 
dets statter. 

Det må stærkt understreges, at vor 'glasnost' ikke var en di- 
rekte falge af de kvindelige alumners deltagelse. De kan nok i hi- 
storisk perspektiv engang blive opfattet som symbol på de nye ti- 
der, men da de farste rykkede ind i 1972, var vor indre krise over- 
stået. De ritualændringer, som efterhånden indfartes, både far og 
efter at jeg i 1978 aflestes af Ole Engberg (1 190, 1942-46), kan 
bedst aflæses ved en skildring af gåsegildets nuværende forlab. 
Næste slægtled vil rimeligvis hævde, at det er 'som vi altid har 
gjort det': Nu  mades man allerede kl. 18.15 på lectoriet og begyn- 
der med generalforsamlingen, som i de senere år ikke har beslag- 
lagt mere tid end der kræves til op5ldelse af de formalia, som lov- 
ene foreskriver. Imens forberedes måltidet, ikke altid gås eller and, 
men altid yppigt. Bordet er dækket i det nye trapperum på anden 
sal, hvor den officielle del af festen foregår kl. ca 19-23. Sangba- 
gerne er lagt frem, og under ledelse af magister bibendi (som tid- 
ligere farst valgtes ved punchesoldets begyndelse) veksler sange 
med officielle og uofficielle taler. Det er en selvfalge, at alle er dus 
med alle. Efterhånden som middagen ebber ud, samles man til 
kaffe mm. på det gamle lectorium, som har været vidne til så me- 
get. Enkelte gange har der været opstillet et langtfra stajfrit mu- 
sikanlæg (til stor glæde for hele St. Kannikestræde) og dansen er 
gået livligt. Det gamle 'mandesold' er ifalge sagens natur en saga 
blott, men en fyldt punchebolle er som regel sat frem til gradvis, 
dog helt uceremoniel, tamning. Der er ingen, som går til midter- 
buen eller i Store Strandstræde. 

Elersianersamfundet opfjdder fremdeles sin formålsparagraf, 
men har som enhver selskabelig forening en indbygget tendens til 
at ende som en gammelmandsforening, hvor alt skal geres 'som vi 
altid har gjort det'. Traditioner kan stivne, men de kan aldrig få el- 
ler have haft navn af tradition, hvis de ikke har haft en levende 
blomstringstid, far de må ændres. En elersianers officielle leveal- 
der er fem år, den maksimale alumnetid. Den grå oldtid, som kun 
de gamle kan huske, ligger da undertiden kun et enkelt eller nogle 
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fa årtier tilbage. Sammenspisningen, som er et af formålene med 
det hele, afsætter naturligt en kerne af gamle, som trofast mader 
op hvert år. Som en af disse Tordenskjolds soldater gennem mere 
end 50 ar tar jeg hævde, at Elersianersamfundet er så lykkeligt 
dels at have mange medlemmer, der kommer ret ofte, om ikke 
hvert år, dels andre, som efter mange års fravær dukker op påny 
og glider ind i kredsen. Sker det et år, hv6r der danses, vil man 
måske undre sig. Enkelte kan savne punchesoldet. Men nogle af 
mine bedste gåsegildeminder er fra de senere år, når vi til langt ud 
på de små timer står i grupper eller sidder to eller flere sammen 
og farer samtaler, ofte af haj kvalitet. Det er virkelig et  bindeled 
mellem forhenværende og nuværende elersianere. 

Jo zldre man selv bliver, desto yngre bliver de unge. Nogle er 
efterhånden ret gamle nu. Det er længe siden, man selv var en lat- 
terlig ung alumne, og måske allerede nu temmelig længe siden 
man begyndte at blive en latterlig gammel alumne, som raber sin 
latterlighed i dette tidlase milja, hvor fortid og fremtid m~des .  
Men le blot. Det gjorde vi også, da vi var unge. 

H. D. Schepelem 
(1 123 1 178,1933-37 & 1940-41) 

formand for Elersianersamfindet 
1964- 78, m-esmedlem 1985 





Elersianersamfundets 
aeresmedlemmer 

Professor, dr. phil. Victor Kuhr, 
f. 21.9. 1882; d. 15. 12. 1948. Efor 1923-48. 

Bibliotekar, dr. phil. Aage Gerhard Drachmann, 
f. 22. 10. 1891; d. 9.4. 1980. 
Aktiv deltager i (næsten) alle Elersianersamfundets 
moder i 65 år. 

Professor, dr. phil. Niels Nielsen ('Nilaus'), 
f. 3. 10. 1893; d. 15.9. 1981. 
Formand for Elersianersamfundet 1932 -64. 

Forstander, cand. mag. Axel Brandlund, 
f. 10.7. 1895;d. 18.3. 1974. 
Kom dagligt på Coll., fra alumnetidens slutning til sin d0d. 

Professor, dr. phil. K. E. Skydsgaard, 
f. 15, 11. 1902; d. 9.2. 1990. Efor 1949-66. 

Museumsoverinspekt~r, dr. phil. Henrik Ditlev Schepelern, 
f. 19.4. 1912. Formand for Elersianersamfundet 1964-78. 





Inspectores Collegii 

Georg Langicjer (1 163), stud.theol. 
Povl Olaf Kayser (1 173) stud.polyt. 
Ole Carl Valdemar Koch (1 183), stud.mag. 
Ole Hieronyms Engberg (1 190), stud.polyt. 
Niels Erik Rud Haagensen (1 19 l), stud.med. 
Henning RaMg Rarskou (1201), stud.theo1. 
Helge Haystrup (1205), stud.theo1. 
Christian Fr. Georg Rardam (1208), stud.jur. 
Knud Thygesen Halken (1223), stud.polyt. 
Otto Chr. Lawaetz Thygesen (1 2 13), stud.med. 
Paul Gerhardt 0rberg (12 1 S), stud.mag. 
Axel Engberg Pallesen (1 228), stud.med. 
Erling Skov (1249), stud.theo1. 
Holger L. Engberg (1242), stud.polit. 
Niels Skovgaard Danielsen (1261), stud.mag. 
Terkel Engberg (1269), stud.mag. 
Jens Glebe Maller (1267), stud.theol. 
Henning Engberg (1 276), stud.med. 
Niels Skodshaj Thomsen (1289), stud.med. 
Henrik Martens (1299), stud.med. 
Henrik Carl Albert Thrane (1 302), mag.art. 
= 185 
Boye Johannes Bruun (13 14), stud.theo1. 
Otto Christian Schepelern (1 3 1 O), stud.mag. 
Jan Peder Nargaard (13 19), mag.scient. 
Jan Niels Engberg (1324), stud.scient. 
John Jakobsen (133 l), stud.jur. 
Bo Tore Bergishagen Jessen (1335), stud.mag. 
Mogens Moe (1344), cand.jur. 
F i m  Diderichsen (1 341), stud.med. 
Claus Erik Oldenburg (1357), stud.theo1. 
Hanne Birgit Elmelund Andersen (1 362), stud.mag. 
Peter Weis Bentzon (1360), stud.med. 
Bent Maller (1 3 74), cand.mag. 
Inge Fredenslund (13 79), stud.theo1. 
Jesper Tvevad (1 389), stud.mag. 
Carl Erik Bay (1400), mag.art. 
Ole Robert Hiiden (1395), stud.mag. 
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Jakob Bohr (1394)) stud.polyt. 
Britta Olrik Frederiksen (1 397)) mag.art. 
Anders Hay-Schmidt (1415), stud.scient. 
Margrethe Tranberg (1419)) stud.theo1. 
Martin Ejler Fabricius (1409), stud.med. 
Dorrit Mikkelsen (1428), stud.theo1. 
Merete Wessel Larsen (1427)) stud.mag. 
Lene Skov (1435), stud.theo1. 
Sine S~rensen (leK)), stud.theo1. 
Anders Martin Jensen (1448)) stud.jur. 
Lars Mikkelsen (1456), stud.polyt. 
Heidi Sophia Kyh1(1458), stud.med. 
Camilla Udsen (1459), stud.polyt. 



Denominatorer og eforer 

Denominatorer til Elers Kollegium 
Af Jsrgen Elers' s&: 
Arkivar Poul Bredo Grandjean 14. 2. 1940 
Bibliotekar Aage Gerhardt Drachmann 12.12. 1957 
Overlege, dr.med. Povl Andreas Wimpffen Bræstrup 13.12. 197 1 
Kontorchef Henrik Bardenfleth 17. 6. 1981 
Sognepræst Thomas Reventlow Bruuri 22. 2. 1989 

Af Anna Margrethe Wandalls s&: 
Fængselsinspekterr Johan Christian Heugh Wandall 5.12. 193 4 
Direktrar Torkel Matthias Wad 28. 9. 1946 
Direktrar Jens Rudolph Norup Dahl 23. 1. 1950 
Direkterr H.C. Orsted januar 1951 
Direktrar, dr.med. Hans Heugh Wanda11 19. 6. 1963 

Eforer for Elers Kollegium 
Professor, dr.theol. James Victor Kuhr 25. 4. 1923 
Professor, dr.theol. Kristen Ejner Buh1 Skydsgaard 4. 2. 1949 
Professor, dr.phil. Svend Aage Jensen Ellehraj 1. 2. 1967 
Lektor Thorkil Damsgaard Olsen 1. 7. 1981 





Alumner 1941-1991 

1161 Brejl, SankeyAdolf; 1.11.38- 
1.2.41, f. 19.8.05, d. 72, 
dim. 24, cand.mag. 40, lektor, 
Maribo. 

1 162 Kiarup, Johannes Ove Christian, 
1.11.38 - 30.1.42, f. 28.12.16, 
d. 81, &m. 35, cand.jur. 42, 
retsassessor. 

1163 Lang&, Georg, 1.3.39- 
1.10.43, f. 28.1.16, dim. 37, 
cand.theol., provst. 

t 164 Engbwg, Jergen Harald kssee, 
1.3.39 - 1.4.44, f. 23.1.19, 
dim. 38, mag.art. 44, program- 
sekretær ved Danmarks Radio. 

1 165 Scherrebeck, Thomas Peter, 
1.4.39 - 27.6.41, f. 17.12.12, 
d. 41, &m. 36, stud.theo1. 

1166 Lorensen, Erik, 1.6.39 - 6.4.41, 
f. 7.2.18, d. 79, dim. 35, 
cand.mag. 41, rektor. B1.B. 
1979. 

1167 Westh, Folmer, 1.9.39 - 1.5.43, 
f. 19.5.16, &m. 35, cand.polit. 
43, kontorchef, Monopoltilsy- 
net. 

i 168 Kronborg, Peder BnX, 1.9.39 - 
1.4.44, f. 5.2.19, d. 85, dim. 37, 
cand.theol. 44, sogneprst, 
Ryde-Handbjerg sogn. 

l 169 Rudkj~bing, Mogens Hegelund, 
1.10.39 - 1.10.44 (C), f. 6.9.15, 
dim. 33, cand.mag., dr.phil, 
professor, &hus Universitet. 
B1.B. 

l 170 Larsen, Jens Rasmus Povl, 
1.10.39 - 1.10.42, f. 21.1.16, 
d. 83, &m. 35, cand.med. 42, 
læge, Sakskabing. 

1 17 1 El&&, PodJensen, 1.10.36 - 
30.4.41, (C), f. 18.4.14, dim. 33, 
cand.mag. 41, lektor, Nyborg. 

1 1 72 Zeuthen, Mogens Hieronymur, 
1.11.39- 1.11.44, f. 19.1.21, 
dim. 39, cand.theol. 46, sogne- 
pmst, Pederstrup sogn. 

1173 Kiyser, PovlOlaf; 1.3.40 - 
1.4.45, f. 15.9.21, dim. 39, 
cand.polyt., civilingeniar. 

1174 Yde,Jens, 1.3.40-4.7.41, 
f. 28.1.19, d. 84, dim. 37, cand. 
theol. 43, sognepræst, Vissen- 
bjerg sogn. 

1 175 Engberg-Pedersen, Holger, 1.4.40 
- 1.5.46,f. 26.5.21, dim. 39, 
cand.polyt., civilingeniar. 

1 176 Mortensen, Knud Kristian, 1 .S .40 
- 1.3.45, f. 11.12.16, d. 82, 
dim. 37, cand.mag.45, rektor, 
Mulernes Legatskole, Odense. 
B1.B. 1982. 

1 177 Skjoldborg (Kristensen), Poul An- 
ker, 1.6.40 - 1.1.45, f. 18.2.20, 
d. 90, &m. 38, cand.theol. 45, 
cand.pæd., lektor, Jelling Stats- 
sem. 

1 178 Schepelern, Henrik Ditlev, 1. .4.3 3 
- 31.3.37(1123)0g 1.9.40- 
31.8.41 (C), f. 19.4.12, dim. 30, 
cand. mag. 37, dr.phil., overin- 
spekmr og slotsforvalter p3 
Rosenborg. B1.B. 

1 179 Pedersen, J'rgen Erik, 1.10.40 - 
1.11.46,f. 27.7.19, dim. 38, 
dr.theol.h.c., lektor, &ben- 
havns Universitet. 

1 180 Damm, Rikard Julius Ingemann, 
1.11.40 - 1.3.44, f. 10.1.15, 
d. 91, dim. 37, cand.theol. 43, 
lektor, Esbjerg Seminarium. 
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1 18 1 Gjadesen, Mogens, 1.4.3 7 - 
7.5.40 og 1.12.40 - 1.12.42 (C), 
f. 15.7.15, d. 89,dim. 33, 
mag.art. 40, museumsdirektar 
v. Ny Carlsberg Glyptotek. 
B1.B. (Nr.1153) 

1182 Ro-Poulsen, Arne, 1.3.41 - 
5.9.43,f. 6.1.16,d.63,dim. 34, 
cand.mag. 43, lektor, Svend- 
borg Gymnasium. 

1 183 Kocb, Ole Carl Valdemar, 1 5.41 
- 1.6.46, f. 14.4.20, d. 90, 
dim. 38, cand.mag. 46, Biblio- 
teksinspektar ved Biblioteks- 
tilsynet. B1.B. 

l 184 Ssndergaurd, Nieh El&m, 
1.5.41 - 21.6.42, f. 6.6.17, 
d. 80, dim. 34, cand.psych. 58, 
forskningskonsulent. 

1 185 Vkrge, Gudmund, 1.9.41 - 
1.5.44, f. 20.8.19, dim. 39, 
cand.theol. 46, sognepræst, 
Nr.Næri, Sem.lektor, Jelling. 

1186 Zeutben, Erik, 1.3.36 - 1.3.40 
(1142) og 1.10.41 - 1.11.42 
(C), f, 15.11.14, d. 80, dim. 33, 
dr.phil., professor. B1.B. 

1 187 Krirtenren, T b o d  Peter, 
1.10.41 - 1.4.44, f. 17.9.13, 
d. 86, dim. 3 8, cand.theol. 44, 
sognepræst, Hersom, Bjerre- 
grav og Klejtrup sogne. 

1 1 88 Lange, Ludvig Henrik fiarup, 
1.11.41 - 1.11.46, f. 12.10.22, 
dim. 41, cand.mag. 49, rektor. 
B1.B. 

1 189 Terkiidsen, Tyge Bent, 1.3.42 - 
11.11.46, f.6.1.21,d. 72, 
dim. 39, cand.jur. 46, lands- 
retsdommer. B1.B. 

1 190 Engberg, Ole Hieronymus, 
1.10.42 - 11.11.46, f. 19.2.22, 
dim. 41, cand.polyt. 47, lektor, 
Danmarks Ingeni~arakademi. 

1 19 1 Haagensen, Niels Erik Rud, 
1.10.42 - 1.10.46, f. 19.3.21, 
dim. 39, cand.med., dr.med., 
overlæge. B1.B. 

1 192 Lautrup (Christiansen), Eilert, 
1.11.42 - 30.1.47, f. 9.5.19, 
d. 47, dim. 37, cand.med. 47. 

1 193 Olsen, Niels Gunnar, 1.1 1.42 - 
1.1.46 (C), f. 14.1.10, d. 62, 
dim. 28, cand.mag.40, dr.phil., 
landsarkivar, Viborg. B1.B. 

1 194 Hansen, Viggo Olav, 1.1.43 - 
1.2.48 (C), f. 9.8.13, d. 89, 
dim. 32, cand.mag. 38, dr.phil., 
professor, Ihbenhavns Uni- 

Z versitet. B1.B. 
1 195 Birkmose, Kurt Anders Huebel, 

1.4.43 - 1.1 1.44, f. 19.7.20, 
d. 79, dim. 39, cand.polit. 47, 
Direktar. 

1 196 Munk, Anders Nielsen, 1.4.43 - 
1.12.43, f. 8.4.22, d. 89, 
dim. 40, cand.mag. 46, dr.phil., 
professor, Danmarks Lærer- 
hajskole. 

1 197 Zeutben, Niels, 1.10.43 - 
1.11.48, f. 4.4.24, dim. 43, 
cand.theol. 50, sognepræst, 
Taastrup Nykirke sogn. 

1 198 Greve, Hans Ove, 1.2.44 - 
1.4.46, f. 11.5.23, d. 85, 
dim. 41, cand.mag. 5 1, lektor. 

1199 Brygmann, Hanr, 1.3.44 - 
1.4.49, f. 23.8.23, dim. 42, 
cand.theol. 50, Bibliotekar, 
Roskilde. 

1200 Engberg, Johannes, 1.4.44 - 
1.8.45, f. 12.6.20, dim. 39, 
cand.mag. 49, Forstander for 
Biring Hajskole, undervis- 
ningsinspektar. B1.B. 

1201 Rifrskou (Mortensen), Henning 
Rsmig, 1.4.44 - 1.10.48, 
f. 30.3.21, d. 84, dim. 41, 
cand.theol. 48, Res. kapellan, 
Holmens Kirke. 
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1 202 Kroghd-Hansen (Hansen), Egon 
Arne, 1.6.44 - 1.7.47, f. 9.7.21, 
dim. 41, cand.theol. 47, Pastor 
Emeritus. 

1203 Pedersen, Knud Erik, 1.6.44 - 
19.8.49, f. 17.6.24, d. 83, 
dim. 42, cand.jur. 55, fuldmæg- 
tig. 

12 04 Bech, Gunnar, 1.3.45 - 1.1 1.46 
(C), f. 23.3.20, d. 81, dim. 39, 
mag.art.45, dr.phil., professor, 
abenhavns Universitet. B1.B. 

1 2 05 Haystrup (Petersen), Helge, 
1.7.45 - 1.7.49, f. 8.3.24, 
dim. 42, cand.theol., lic.theol., 
sogneprast, Hellevad og Egvad 
sogne. 

1206 Zeuthen, Henrik Christian, 
1.1.45 - 1.5.48, f. 14.12.25, 
dim. 43, cand.polyt. 48, civil- 
ingeniar. 

1207 Jordt, HanrJsrgen, 1.10.45 - 
1.4.48, f. 4.12.22, dim. 41, 
cand.mag. 48, studielektor, 
Rende Gymnasium. 

1208 Wdam, Christian Frederik Ge- 
org, 1.10.45 - 18.5.49, 
f. 11.5.21, dim.40,cand.jur., 
fuldmzgtig. 

1 2 09 Thygesen, Jsrgen Clausen, 
1.10.45 - 1.9.46, f. 28.7.25, 
dim. 44, candxheol., direktar, 
chef f. tolketj., Europaparla- 
mentet. B1.B. 

12 10 Johannsen, Wilhelm Albert Erik, 
1.1.46- 1.11.50, f. 16.11.22, 
dim. 41, cand.mag., ansat v. 
Odense Universitetsbibliotek. 

12 1 1 N i e h ,  Helge Peter Vandborg, 
1.1.46 - 1.1 1.46 (C), f. 4.2.18, 
dim. 36, cand.mag. 44, overbi- 
bliotekar, Danmarks Veteri- 
nær- og Jordbrugsbibliotek. 
B1.B. 

1 2 12 firkegaard, Jsrgen Bagger, 
1.3.46 - 1.10.47, f. 18.11.20, 
dim. 39, cand.mag. 47, 
dr.scient, universitetslektor. 

1 2 13 Thyg~~en, Om Christian 
Lawaetz, 1.5.46 - 27.9.51, 
f. 30.9.26, dim. 45, cand.polyt. 
5 5, sektorchef, Forsvarsmini- 
steriet. 

1214 Marott, Mogens, 1.6.46 - 
1.12.48, f. 15.6.19, d. 84, 
dim. 38, cand.mag.48, lektor. 

12 1 5 arberg, Paul Gerhardt, 1.1 0.46 
- 1.9.51, f. 25.1.23, dim. 42, 
cand.mag.5 l ,  arkivar, Lands- 
arkivet for Narrejylland. 

1 2 16 Engehoft, Frans Henrik, 
1.10.46 - 30.1.52, f. 6.11.27, 
dim. 46, cand.med., læge. 

12 17 Pallesen, Frede Johan Engberg, 
1.10.46 - 1.2.52, f. 23.4.26, 
dim. 46, cand.theol., lærer. 

1218 Bygmann, E d ,  1.11.46- 
7.3.52, f. 27.2.27, dirn. 45, 
cand.theol. 54, hajskolelærer, 
Biring M~jskole. 

1 2 19 Bjarnadal, Sigurd Erling, 
1.12.45 - 9.3.52, f. 4.6.25, 
dim. 44, stud.mag., korrektar. 
Berlingske Tidende. 

1220 Jespersen, Poul Helveg, 1.12.46 - 
16.8.50 (C), f. 16.5.22, d. 50, 
dim. 41, mag.scient. 45. 

12 2 1 Ssrmen, Helmuth Edwrd, 
" 1.12.46 - 14.8.49 (C), 

f. 15.1.20, dim. 39, cand.mag. 
47, rektor, Greve Gymnasium. 
B1.B. 

1222 Eriksen, Peter Viggo, 1.5.47 - 
31.8.49,f. 11.3.21, dim. 40, 
cand.med. 49, praktiserende 
læge. 

1223 Halken, Knvd Thygesen, 1.4.47 - 
30.6.50, f. 13.4.24, dim. 44, 
cand.polyt. 5 1, direktar, 
Jernvirke Faborg A/S. 



1 60 Elers' Kollegium 1941 - 199 1 

1224 Mortensen, Carlo Laurits, l .7.47 
- 6.7.50, f. 30.7.22, dim. 45, 
cand.theol. 50, sognepræst 
Tjareby-Alsernderup 

1225 Brygmunn, Axel Victor, 1.10.47 
- 1.3.53, f. 19.7;28, dim. 46, 
cand.mag., studielektor, Silke- 
borg Amtsgymnasium. 

1226 Jacobsen, Nieh Kingo, 1.3.48 - 
1.4.53 (C), f. 13.6.21, dim. 39, 
dr.phil., professor.Bl.B. 

1227 Dahl, Knud Theodor, 1 S.48 - 
1 1.5.52, dim. 45, cand.polyt. 
52, lektor, &borg Universitets- 
center. 

1 2 2 8 Pallesen, AxeI Engberg, 1.10.48 - 
1.10.53, dim. 46, cand.med. 54, 
praktiserende læge, lektor i al- 
men medicin, Kabenhavns 
Universitet. 

1 229 Wam'ng, Jsrgen Frederik Bjrrrn, 
1.10.48 - 1.10.52, f. 3.7.26, 
dim. 45, cand.theol., sogne- 
præst. 

1230 Wiberg, Bertil, 1.12.48 - 1.1.53, 
f. 18.6.27, dim. 46, cand.theol. 
52, biskop over Roskilde Stift. 
B1.B. 

12 3 1 Ottosen, Jsrgen Erik, 1.4.49 - 
23.2.52, f. 14.1.28, dim. 49, 
cand.theol. 53, sognepræst, 
Skt. Povls Kirke, Korsar. 

1232 Kiohn, Ham Volmer, 1.9.49 - 
12.2.52, f. 20.3.24, dim. 45, 
cand.theol., sognepræst. 

12 3 3 Hesselager (Kixnensen), Erik, 
1.9.49 - 1.7.53, f. 7.10.17, 
dim. 47, cand.theol. 53, sogne- 
præst, Solbjerg-Dragstrup- 
Skailerup sogne. 

1 2 34 Elming, Svend Vitus Benenng, 
1.9.49 - 1.9.52 og 1.9.52 - 
1.7.53 (C), f. 12.2.27, dim. 46, 
cand.jur. 52, landsdommer. 
B1.B. 

12 3 5 Christiansen, Poul Verner, 
1.9.49 - 8.9.53, f. 20.3.28, 
dim. 47, cand.mag. 54, rektor 
for Langkær Gymnasium, 
&hus. B1.B. 

1236 Johanmen, Peter Boie Erik, 
1.9.49 - 1.7.53, f. 30.3.27, 
d. 77, dim. 45, cand.med. 53, 
læge, Frederiaa. 

12 3 7 Leunbach, Gustav Hsegh, 
1.10.49 - 3.1 1.54 (C), 
f. 16.7.21, dim. 39, cand.act. & 
magart., afdelingsleder ved 
Danmarks pzdagogiske 
Institut. 

12 38 Zeuthen, Jsrgen, 1.9.50 - 
11.5.53, f. 9.3.29, dim. 48, 
cand.polyt., avilingenirar. 

1 2 3 9 Laursen, Aage Richard 
Fauerskov, 1.11.50 - 1.1.52 (C), 
f. 7.2.23, dim. 41, cand.mag.50, 
lektor ved Abenri Gymnasium 
og HF. 

1 2 40 Olesen, Immanuel, 1 .l  1 .S0 - 
11.1.55,f. 31.5.28, dim. 47, 
cand.theol., sognepræst. 

1241 Holthor, Gert, 1.2.51 - 1.10.53, 
f. 19.12.27, dim. 46, 
cand.theol., sognepræst. 

1242 Engberg, Holger L., 1.9.5 1 - 
15.8.55, f. 17.7.30, dim. 49, 
cand.polit. Ph.D., professor, 
Stern School of Business, New 
York University. 

1243 Hagedorn, PerHenrik, 1.11.51 - 
1.2.55, f. 12.8.30, dim. 49, 
cand.polit. 54, Ministerrid, 
Udenrigsministeriet. 

1244 Lundberg, Rud Gudmund, 
1.11.51 - 1.3.55,f.7.11.24, 
dim. 44, cand.med. 55, over- 
læge v. Skolepsykiatrisk Kon- , 

sultation. 
1245 Busck-Jensen, LeifJohannes, 

1.11.51 - 1.11.55, f. 16.6.25, 
d. 56, dim. 44, stud.polit. 
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1 2 46 Jargensen, f i t i a n  Iversen, 
1.1.52 - 1.12.55, f. 14.6.26, 
dim. 46, cand.theol. 54, sogne- 
pmst, Vivild-Vejlby pastorat. 

1247 Skovguard-Petersen, Vagn, 
1.4.52 - 56, f. 31.5.31, dirn. 49, 
cand.mag. 58, dr-pæd., profes- 
sor ved Danmarks Lærerhpij- 
skole. B1.B. 

1 248 Zinkentagel, Peter, 1.4.52 - 
2.8.56 (C), f. 3.4.21, dim. 44, 
stud., dr.phil., lektor, h b e n -  
havns Universitet. 

1249 Skov, Erling, 1.4.52 - 1.10.53, 
f. 16.4.23, &m. 50, 
cand.theol. 56, pastor emeritus. 

1250 Olesen, Canten Balslev, 1.5.52 - 
15.11.52, f. 15.6.31, dim. 50, 
cand.polyt., civilingeniar. 

12 5 1 Heegh-Gzcidberg, Hans Jacob, 
1.9.52 - 1.10.55, f. 5.3.32, 
dim. 50, stud.polit. 

1252 Christensen, Bent, 1.11.52- 
1.2.53, f. 22.8.30, dim. 49, 
dr.phil., professor. B1.B. 

12 53 Ahlmann @ensen), Jacob Chri- 
stian, 1.11.52 - 1.1.58,f. 7.4.31, 
dim. 50, cand.theol., sogne- 
præst. 

1254 Schialer, Aage Gerh, 1.12.52 - 
1.8.55, f. 3.4.32, dim. 50, 
cand.theol., sognepræst. 

12 5 5 Kallenbach (Pedersen.), HaraM 
Carl Wilhelm, 1.3.53 - 1.3.57, 
f. 12.3.33, &m. 51, cand.polyt. 
57, civilingeniar, abenhavns 
Amt. 

1256 Petersen, Aage, 1.4.53 - 15.2.56 
(C), f. 7.1 1.27, dr.phil. 

1257,1288 Ramnussen, Leif; 1.4.53 - 
1.4.58 og 1.5.58 - 25.9.60 (C), 
f. 20.7.3 1, dim. 50, 
cand.mag.58, dr.phil., profes- 
sor, Odense universitet. B1.B. 

1258, 1277 Hag, Erik, 1.4.53 - 1.5.56 
(C), f. 17.6.32, dim. 50, 
cand.scient., dr.scient., lektor, 
Kabenhavns Universitet. 

1259 Nielsen, Ib, 1.5.53 - 1.5.58, 
cand.mag., adjunkt. 

1260 hfudsen, Karl Aage, 1.9.53 - 
1.7.56, f. 17.6.31, dim. 51, 
cand.theol. 57, provst, Morse 
provsti, sognepræst, Nybbing 
Mors. 

1 2 6 1 Danieh,  Niels Skovguard, 
4.10.53 - 1.4.59, f. 20.5.33, 
d. 87, dim. 5 1, cand.mag. 62, 
dr.phil., professor, Odense 
Universitet. B1.B. 

12 62 Rasmussen, Rasmzrs Peter, 
20.10.53 - 1.7.56, f. 13.6.27, 
dim. 50, cand.theol. 57, sogne- 
præst Langii-Thorup. 

1263 Pallesen, Gunner Engberg, 
1.2.54 - 1.9.58, f. 2 1.1.34, 
dim. 52, cand.polyt., civil- 
ingenipir. 

1264 Jensen, Tage Skov, 2.2.54 - 
18.2.54, f. 7.6.30, dim.49, 
cand.med., overlæge. 

1265 Petersen, Q Erik, 1.3.54 - 
15.7.56,f. 3.8.30, dim. 49, 
cand.med., lzge. 

1266 Hansen, Preben, 1.6.54 - 
20.12.58, f. 8.3.33,dim. 52, 
cand.theol. 58, sognepræst, 
Aagemp-Kirkerup-Vedstrup 
pastorat. 

1267 Maller, Jens Glebe, 1.10.54 - 
5.7.59, f. 21.8.33,dim. 52, 
cand.theol. 59, dr.theol., 
professor, Kabenhavns 
Universitet. B1.B. 

1268 Wehberg, Leo Daniel, 1.12.54 - 
1.7.58, f, 12.4.23, d. 90, 
dim. 44, cand.mag. 

1269 Engberg, Terkel, 1.2.55 - 1.9.57, 
f. 16.2.33, dim. 52, cand.mag. 
60, lektor, Rpidovre Gymn. 
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1270 Clawen, Ove f i t i a n ,  1.2.55 - 
15.2.60, f. 5.11.31, dim. 50, 
cand.mag., Amanuensis. 

1271 algaard, BentHwsIund, 1.2.55 - 
2.7.59,f. 19.3.33, dim.52, 
cand.theol. 59, mag.art.@syk), 
kngselsprmt, Statskngslet i 
VridslPrselille og anstalten i 
Herstedvester. 

1272 Hermansen, Leif; 1.6.55 - 
22.1.60, f. 31.10.34, dim. 53, 
cand.med., overlæge. 

1 2 73 Mortensen, Morten Nicolai, 
1.11.55 - 1.7.58,f.4.12.31, 
dim. 50, cand.med. 62, over- 
lzge, Centralsygehuset 
HillerPrd. 

1 2 74 arsted, G n n a r  Frederik, 
1.11.55 - 1.3.61, f. 18.5.37, 
dim. 55, stud.theol., oplands- 
bibliotekar, Viborg Central- 
bibl. 

1275 Stiegel, Ole, 15.11.55 - 20.6.60, 
f. 14.4.35, &m. 54, cand.jur., 
statsadvokat. B1.B. 

1276 Engberg, Henning, 3.9.56 - 
1.5.62, f. 26.5.36, dim. 55, 
cand.med. 63, Amerikansk 
ECFMG, overlæge, Malung, 
Dalama, Sverige. 

1277 se 1258. 
1278 Arevad, Kristian, 12.10.56 - 

1.6.57 (C), f. 21.1.32, cand. 
mag., vidensk.assistent. 

1279 Olsen, Svend Olaf; 15.10.56 - 
20.6.60, f. 6.7.32, d. 91, 
dim. 53, cand.theol. 60, sogne- 
præst, Flade-Gærum sogn. 

1280 Niehen, Hans, 15.10.56- 
1.5.62, f. 19.6.35, dim. 54, 
cand.mag. & saent, lektor, 
%benhavns Universitet. 

1281 Wandall, HamPeter, 15.10.57- 
9.3.58, f. 1.1.35, dim. 54, 
cand.theol. 61, sognepræst 
Sdr.Sogn Roskilde. 

1282 Bahla,, Erik, 1.4.57 -20.7.59, 
f. 27.9.35, dim. 53, cand.mag., 
Ph.D., professor, USA. B1.B. 

1 2 83 Helms, HansJsrgen 
Adengreen, 1.6.57 - 3 1.12.60 
(C), f. 9.8.3 1, dim. 49, cand. 
mag. 55, DirektPrr, EF-kom- 
missionen, Det Fzlles Forsk- 
ningscenter. B1.B. 

1284 FeMbdk, Ole, 15.7.57 - 12.2.63, 
f. 22.7.36, dim. 55, mag.art. 64, 
dr.phil., professor, Ihbenhavns 
Universitet. B1.B. 

1 2 85 Scbjaming, Henning, 1.1.5 8 - 
10.12.61, f. 19.6.37, dim. 57, 
cand.theol. 64, sognepræst, 
Korshzrsprmt, Sct.Pauls 
Kirke. 

1286 Heuckendo* Jsrgen William, 
1.1.58 - 1.5.59, f. 2.11.37, 
diin. 56, cand.mag., Lzrer. 

1287 Krarup, Hans Holten, 1.4.58 - 
25.7.61, f. 28.6.36, dim. 55, 
cand.mag.65, lektor, Haslev 
Gymnasium, organist v. Haslev 
Kirke. 

1288 se 1257. 
1 2 89 Thomsen, Niels Skodrh8j, 1.5.5 8 

- 15.3.62, f. 13.2.36, d. 90, 
dim. 56, cand.theol., rektor for 
Præsteh~rjskolen. B1.B. 

1290 Foss, Erling, 1.5.58 - 1.8.63, 
f. 4.7.36, dim. 55, cand.mag.63, 
lektor, Fredericia gymnasium. 

1291 Andersen, Poul Otto, 1.8.58 - 
15.6.59 (C), f. 27.7.30, dim. 49, 
cand.mag., lektor. 

1292 Engberg,Jem, 1.11.58- 1.7.61, 
f. 7.4.36, &m. 55, mag.art. 65, 
dr.phil., professor, &hus Uni- 
versitet.Bl.B. 

1293 Bom, Ole Brummer, 15.3.59 - 
15.6.64, f. 28.4.39, dim. 58, 
cand.mag., studielektor. 

1294 Ostenfld, Erik Nis, 1.10.59- 
15.2.64, f. 14.1.40, dim. 58, 
cand.mag.67, m.litt. (Oxford), 
dr, lektor, &hus Universitet. 
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1295 Ring, Poul, 1.10.60 - 1.8.61 (C), 
f. 10.1.27, lektor. 

1296 Thaysen, PerJfirgen, 1.10.60 - 
20.10.61, f. 12.9.36, dim. 56, 
cand. theol. 65, studielektor, 
Vordingborg Statsseminarium. 

1297 Engberg, Jakob S a m ,  l. 10.60 - 
2.2.64, f. 16.6.36, dim. 55, 
cand.polyt. 64, M.S.E.E., lek- 
tor, &borg Universitetscenter. 

1298, 1322 Sperber (Olsen), Ole Gert, 
1.11.60 - 1.11.65 og 1.12.65 - 
1.4.66 (C), f. 12.8.47, dim. 57, 
seminarieadjunkt. 

1299 Martem, Henrik, 1.1 1.60 - 
1.12.65, f. 28.8.37, dim. 56, 
cand.med. 67, læge. 

13 00 Meidahl, Christian, 1.1 1.60 - 
27.6.63, f. 17.3.40, dim. 58, 
cand.theol. 65, so epræst ved 
Vor Frue Kirke, &org. 

1301 Jessen, Carl Chrirtian, 10.4.61 - 
1.8.66, f. 17.12.24, dim. 59, 
cand.theol. 67, sogneprast, 
Skagen. 

13 02 Thrane, Henrik Carl Albm 
1.3.61 - 1.7.64(C), f. 6.8.34, 
dim. 52, dr.phil., Museumsin- 
spekmr, Fyns Oldtid, Holluf- 
gård. B1.B. 

13 03 Schepelm (Pedersen), Jens Otto, 
1.6.60 - 1.8.65, f. 14.8.39, 
dim. 58, cand.mag., adjunkt, 
borgmester. 

13 04 Breitenrtein, Thorkild Vilhelm, 
1.6.61 - 1.8.65 (C), f. 23.10.36, 
d. 86, dim. 55, dr.phil., lektor, 
Krabenhavns Universitet. 

1305 Arnfred, Terkel, 15.1.62 - 
15.10.65, f. 12.7.40, dim. 59, 
cand.scient., kemiker, &borg 
Sygehus. 

1306 Zeutben,Jesper, 15.1.62 - 
1.10.65, f. 1.5.40, dim. 59, 
cand.jur., fuldmægtig. 

1307 Pilgaard, U$ 15.4.62 - 15.5.67, 
f. 15.1 1 .40, dim. 59, skuespil- 
ler. B1.B. 

1308 Skouenborg, Ole, 15.4.62 - 
25.6.66, f. 3.8.34, dim. 52, 
cand.theol. 66, sognepræst. 

1309 Engberg, Peter Samsfi, 15.1 0.62 
- 15.4.67, f. 24.7.43, dim. 61, 
cand.polyt. 67, direktar, Bigum 
& Steenfos. 

1 3 10 Schepelern, Otto Christian, 
15.10.62 - 1.9.67, f. 22.1.43, 
dirn. 6 1, cand.phil. 7 1, arkivar, 
Udenrigsministeriet. 

13 1 1 Engberg (Rarmussen), Peter An- 
dreas, 15.10.62 - 1.8.69, 
f. 26.12.42, dim. 61, cand. 
med. 69, praktiserende læge, 
Hjarring. 

1 3 12 Jensen, Lars Ilanguaq Sakm, 
15.10.62 - 28.8.68, f. 8.6.39, 
dim. 61, cand.theol. 67, provst, 
FolkekirkenKirken i Gran- 
land. 

13 13 Waage, Per Eskil, 1.6.63 - 
1.10.66, f. 4.5.40, dim. 58, 
cand.jur. 

1314 Bmun, BoyeJohannes, 15.10.63 
- 1.12.67, f. 13.7.39, &m. 61, 
cand.theol. 67, provst, Skive- 
Fjends provsti. 

13 15 Zeuthen, Steffen, 1.3.64 - 
1.2.67, f. 8.2.43, dim. 62, cand. 
polyt. 67, dr.ing., ingeni~r, 
Spine AIS, Norge. 

1316 Alkjdr, Thms ,  1.6.64- 1.9.66, 
f. 26.3.42, dim. 60, cand.mag., 
adjunkt. 

13 17 Schepelern, Hans Ulrik, 15.9.65 
- 30.9.67, f. 8.8.44, dim. 62, 
cand.jur. 73. 

1318 Brql, Erik, 15.9.65 - 1.8.69, 
f. 15.2.43, dim. 62, cand.scient. 

1319 Nmgaard,Jan Peder, 15.9.65 - 
1.1.71 (C), f. 22.8.38, dim. 57, 
mag.scient. 64, lektor, DIA-M, 
Lyngby. 
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1320 13enaon, kkrl-Henrik, 1 .l 1.65 - 13 32 Trabwg (Smidt), Jeppe, 23.5.67 
1.9.68, f. 14.9.42, dim. 61, - 1.1.71,f. 5.5.46, dim. 64, 
cand.mag. 72, lektor, &ben- cand.polyt., universitetslektor. 
havns Universitet og konsu- 1333 Rosenberg, Finn, 1.6.67 - 1.6.69, 
lent, Danmarks Radio. f. 18.10.44, dim. 63, cand. 

13 2 1 Kappelg~rd, Finn Gsrtz, theol. 69, sognepræst, Kundby 
1.12.65 - 15.1.71, f. 19.2.45, sogn. 
dim. 64, cand.theol. 74, sogne- 1334 Engberg (Andersen), Poul, 1.6.67 
præst Nekse. - 1.2.72, f. 23.8.44, dim. 62, 

1322 se 1298. cand.med., læge. 
1323 Blegvad,Nieb,1.3.66-1.7.68, 1335 Jessen,BoToreBergishagen, 

f. 18.6.46, &m. 65, cand.med., 1.12.67 - 1.8.72, f. 5.7.43, 
læge. dim. 62, cand.mag., lektor. 

13 24 Engbwg, Jan Niels, 1.3.66 - 1 3 36 Boile (Nielsen), Peter, 1.1.68 - 
1.9.70, f. 17.6.44, dim. 63, 1.5.72, &m. 65, cand.mag.,lek- 
cand.scient. 70, dr.scient., pro- tor. 
fessor, Danmarks Farmaceuti- 1337 Voigt, Bj0m, 1.5.68 - 1.1.75 
ske Hrajskole. (C),f. 25.5.44, d. 80, dim. 62, 

1325 Bwck, Klaw Gnni, 1.3.66- cand.scient. 68,lic.scient.) lek- 
1.2.68, f. 4.6.43, dim. 62, tor, Ksbenhavns Universitet. 
cand.polyt. 68, civilingenier, 13 38 Andersen, Niels Hessel, 1 S.68 - 
Monberg & Thorsen. 1.8.72, f. 2.8.45, dim. 64, cand. 

13 26 Westergaard, Ole, 1.6.66 - scient. 72,lic.saent., senior- 
1.1.68 (C), f. 23.7.40, dim. 59, forsker, Forskningscenter Rise. 
magsaent., lektor. 1 3 39 Engberg-Pedersen, Troels, 1.5.68 

1327 S& @zsen), Erik, 1.9.66 - - 1.5.73,f.22.12.48,diin.67, 
15.5.70, f. 18.10.43, dim. 62, cand.mag., dr.phil., lektor, 
cand.theol., sognepræst. Kobenhavns Universitet. 

13 28 Blegvad, Michael, 1.9.66 - 1340 Kock, LeifChrIStian, 1.9.68 - 
1.7.68, f. 25.9.44, dim. 63, 1.8.70,f. 11.1.42,dim.61, 
mag.art. 77, Redaktrar v. cand.theol. & mag., lektor, 
Erhvervskartoteket, Radet Haderslev Katedralskole. 
for Uddannelses- og Erhvervs- 1341 Diderichsen, Finn, 1.1.69 - 
vejledning. 1.7.73, f. 1.1.47,dim. 66, 

1 3 29 Nielsen, Nielsyohan Aagaard, cand.med. 73, dr.med., profes- 
15.11.66 - 15.11.71, sor, Karolinska Institutet, 
f. 18.11.45, dim. 64, cand. Stockholm. 
mag.72, lektor, Borupgaard 13 42 Hsymp, Niels Henning, 1.1.69 - 
Amtsgymnasium. 1.2.74, f. 30.3.46, dim. 66, 

1330 Juul, ChristianAsger, 15.11.66 cand.jur., sekremr. 
-1.1.68,f.19.10.45,dim.64, 1343 Wandall,JohanHeugh1.3.69- 
cand.mag., lektor. 1.2.72, f. 11.6.72, dim. 65, 

13 3 1 Jakobsen, John, 15.4.67 - cand.med., dr.med., l .reserve- 
15.7.71,f.2.1.42,dim.63, læge, Rigshospitalet. 
cand.jur. 71, partner i advokat- 1344 Moe, Mogens, 1.4.69 - 1.3.74 
firmaet Kromann & Miinter. (C), f. 13.3.44, dim. 59, 

cand.jur. 68,lic.jur., kontor- 
chef, Miljestyrelsen. 



1345 Soelberg Wieh), Nik, 1.9.69 - 
15.10.69 (C), f. 28.7.40, 
dim. 58, cand.mag., lektor, 
Kabenhavns Universitet. 

1346 Eyermann, Lars, 1.9.69 - 1.8.70, 
f. 5.12.43, &m. 63, cand.theol. 
73, sognepræst, Narresundby 
sogn. 

1347 Hjortb, ~iekAge, 1.11.69- 
1.12.72, f. 19.3.46, dim. 65, 
cand.theol. 73, sognepræst, 
Nordby pastorat, Samsa. 

1348 G~rtz,JesperVakiemar, 1.3.70- 
15.10.71, f. 1.9.48,dim. 67, 
cand.saent., civilingeniar. 

1349 Stobbe, Ejnar ihkten, 1.9.70 - 
1.9.73, f. 12.4.48, dim. 67, 
cand.theol. 76, sognepræst, 
Kragelund og Funder sogne. 

13 50 Gjesng, Jm Christian, 1.9.70 - 
15.10.71, f. 27.6.48, dim. 67, 
cand.mag.76, lektor, Haderslev 
Katedralskole. 

13 5 1 Nygård (Pedersen), Bent, 1.9.70 
- 1.3.73,f.23.11.48,dim.68, 
cand.theol. 75, sognepræst, 
Sions Kirken, Kabenhavn. 

1353 Byndum, Lun, 1.3.71 - 
15.10.74, f, 2.8.49, cand.polyt., 
avilingeniar. 

1354 Christensen, Sven, 1.5.71 - 
1.6.74, f. 24.12.44, diin. 63, 
cand.theol. 73, sognepræst, 
Heje Taastrup sogn. 

1355 Gaw Jergen, 1.5.71 - 1.2.75, 
f. 2.2.48, dim. 67, cand.med., 
læge. 

13 56 Krarup, Mikael Christian, 
1.5.71 - 1.8.73, f. 12.12.46, 
dim. 65, cand.mag.73, lektor, 
Vestfyns Gymnasium, Glams- 
bjerg. 

13 57 Okienhrg, Claw Erik, 1.10.7 1 - 
1.9.76,f. 12.11.48, dim. 65, 
cand.theol. 76, sognepræst, 
Garnisonskirken, Krmbenhavn. 

1 3 5 8 Kragelund, Patrick Steffen, 
1.10.71 - 1.9.77, dim. 69, 
cand.mag., lic.phil., forsknings- 
stipendiat, &hus. 

1 3 59 Levinren, Mogens Tweddell, 
1.1.72 - 1.6.78 (C), f. 10.12.41, 
dim. 6 1, cand.scient. 69, 
lic.saent., lektor, Krmbenhavns 
Universitet. 

1360 Benaon, Peter Weis, 1.4.72 - 
1.4.77, f. 22.9.47, dim. 66, 
cand.med. 87, reservelzge, 
Amtssygehuset i Stege. 

1361 Faaborg, Susanne, 1.4.72 - 
1.7.72, f. 16.9.47, dim. 67, 
stud.mag. 

1362 Gam Gf: Andersen), Hanne Birgit 
Elmelund, 1.9.72 - 1.9.77, 
f. 24.1 1.49, dim. 69, cand.phil., 
uddannelseskoordinator, 
Udenrigsministeriet. 

1363 Crone, Cbrimpher, 1.9.72 - 77, 
f. 19.7.49, dim. 69, cand.scient. 

1 3 64 Grove, Anders Michael, 1.9.72 - 
1.2.74, f. 26.3.51, stud.mag. 

1 3 65 Sparre- Ulrich, Henrik 
Wilimes, 1.9.72 - 1.9.77, 
f. 14.10.48, dim. 68, cand. 
saent.pol.88, fuldmægtig, 
Storstams Amtskommune. 

1 3 66 Nieken, Anne Maritu Akhd 
1.10.72 - 1.4.76, f. 20.8.51, 
dim. 70, cand.theol. & mag., 
Redakter ved Gammel Dansk 
Ordbog. 

13 67 Warburg, Margit, 1.4.73 - 
1.9.77, f. 15.2.52, dim. 70, 
mag.art. 79, lektor, 
Kabenhavns Universitet. 

1368 Hansen, Peter, 1.7.73 - 1.10.78, 
f. 17.6.52, &m. 70, cand.mag. 
& art. 82, Præst for harehæm- 
mede ast for Storebæit. 

1369 Hansen, Dorthe Friis, 1.9.73 - 
1.2.74, f. 20.3.50, dim. 69, 
cand.theol. 76, sognepræst, 
Skovby sogn. 
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1370 Engberg, Peter, 1.9.73 - 1.9.78, 
f. 29.6.50, &m. 70, cand.mag., 
adjunkt, Blaagaard Statssem. 
og Kobenhavns kommunes 
Forberedelseskursus. 

13 7 1 Lind 6 Fabinus), Ida Lykke, 
1.10.73 - 1.2.77, f. 1.4.53, 
dim. 7 1, cand.scient. 8 1, 
lic.techn., lektor, Danmarks 
Tekniske Hajskole. 

1 3 72 Lundneen gensen), Ole 
1.3.74 - 1.9.76, f. 1.2.48, 
dim. 69, bibliotekar, leder af 
Sankt Andreas Bibl., Det katol- 
ske Bispedemmes teologiske 
bibliotek. 

1373 Olesen, NieEsHenrik, 1.3.74- 
1.4.77, f. 27.3.48, dim. 67, 
cand.theol. 

1374 M0ller, Bent, 1.3.74 - 1.10.77 
(C), f. 27.4.47, dim. 66, 
cand.mag.74, konsulent, 
Statens Information. 

13 75 kkppelgaard, Else G0m, 1.3.74 
- 1.2.76, f. 1.7.47, dim. 66, 
cand.med. 76, praktiserende 
Izge. 

1 3 76 Llurbuus, BergFnnur Jogvan, 
1.9.74 - 1.9.76, f. 4.12.50, 
&m. 70, cand.scient., lic. 
scient., lektor, abenhavns 
Universitet. 

1377 Lind, Gunner Engberg, 1.9.74 - 
1.2.77, f. 31.12.53, dim. 72, 
mag.art. 8 1, adjunkt, 
Ihbenhavns Universitet. 

1 3 78 Jergmen, Ninna, 1.9.74 - 
1.10.74,f. 11.6.51, dim. 70, 
cand.theol. 80,lic.theol., ad- 
junkt, Kobenhavns Universitet. 

13 79 Fredenslund Levinsen, Inge, 
1.10.74 - 1.6.77, f. 15.2.55, 
dim. 73, cand.theol. 83, sogne- 
przst, Karise-Alster pastorat. 

1380 Oh,JensHenrik, 1.3.75 - 
1.10.75 (C), mag.art. 

1381 HeiIskm, LineGreta, 1.10.75- 
1.5.79, f. 28.5.54, cand.scient., 
dyrlæge, Mozambique. 

13 82 Hansen, Dag Steen, 1.10.75 - 
1.10.76, f. 25.4.50, mag.art. 

1383 Wwer, Ulla Margrethe, 1.3.76 
- 1.11.77, f. 7.12.53, 
cand.med. 80, dr.med., lektor, 
abenhavns Universitet. 

1 3 84 Baudoin df: Chl-istiansen), Mer- 
ete, 1.4.76 - 1.4.80, f. 5.1.52, 
cand.theol. 

13 85 Fabricius, Claus Vibekm, 1.9.76 
- 1.3.81, f. 23.8.54, dim. 73, 
cand.scient. 80,lic.scient., ad- 
junkt, Kabenhavns Universitet. 

1386 fitiansen, &istian, 1.9.76 - 
1.9.77 (C), mag.art., kontor- 
chef, Miljeministeriet. 

1387 Jensen, fiistian, 15.9.76 - 
1.9.81, f. 26.10.54, dim. 74, 
cand.mag.82, dr.phil., bibliote- 
kar i Oxford, Bodleian Library. 

1388 CarEsen, Elna, 1.12.76- 1.1.82, 
f. 22.7.50, cand.theol., sogne- 
pmst. 

1389 Tvevad,_7esper, 1.3.77 - 1.3.82, 
f. 23.5.57, &m. 75, cand.mag. 
88, forskningsmedarb. ved Inst. 
de Relaciones Europeo- 
Latinoamericanas, Madrid. 

1390 Hansen, Klaus, 1.4.77 - 1.7.80, 
f. 29.3.54, dim. 72, 
cand.med. 8 1, rese~elzge, 
Rigshospitalet. 

1391 Glinsvad, Mette, 1.4.77 - 1.8.80, 
f. 1 1.8.55, cand.theol. 

1392 Kiidemoes, Anders, 1.9.77 - 
1.8.80, f. 22.3.54, dim. 73, 
cand.scient.82, afdelingsshef, 
A/S Mortalin, Haslev. 

1393 Lind, Ida Engberg, 1.9.77 - 
1.9.83, f. 27.12.55, dim. 74, 
cand.mag.84. 
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1394 Bobr,Jakob, 1.9.77 - 1.2.81, 
f. 17.2.57, cand.polyt. 80, 
lic.techn., dr.scient., 
forskningsprofessor, 
Forskningscenter Risa. 

1 3 95 Hilden, Ole Robert, l .9.77 - 
1.9.82, f. 16.9.50, stud.mag. 

1396 Wandall, Marietta, 1.9.77 - 
1.10.79,f. 21.11.56, dim. 75, 
stud.mag., pianist, musikpæda- 
gog. 

1 3 97 Frederiksen, Britta Olrik, 
f. 5.12.47, dim. 66, mag.an.77, 
lektor ved Det 
arnamagnæanske Institut. 

1398 Tbuesen, Ingolf; 1.10.77 - 
1.9.81, f. 3.11.52, dim. 71, 
mag.art.8 1, lic.phil., 
forskningsstipendiat, Gben-  
havns Universitet. 

1 3 99 Rex (iyieken), Hanne Hilmer, 
1.11.77 - 1.7.78, cand.med., 
læge, Nykabing F. 

1400 Bay, CarjErik, 1.6.78 - 1.8.82 
(C), f. 3.10.44, mag.art., forsk- 
ningsbibliotekar, 
Kgl.Bibliotek. 

1401 Jensen, Anette, 1.6.78 - 1.12.79, 
f. 1 1.4.55, dim. 74, 
cand.theol.84, sogne- 
pmst. 

1402 Lind, KJre Engberg, 1.9.78 - 
1.3.84, f. 2.5.58,dim. 77, 
mag.art. 85, hajskolelærer, 
Marielyst. 

1403 Kaneke, Mikael, 1.9.78 - 1.9.79, 
f. 25.5.55, stud.mag. 

1404 Triw, Hans, 1.9.78 - 1.9.81, 
f. 24.2.56, dim. 74, cand.med. 
8 1, embedslægeassistent, 
Roskilde Amt. 

1405 Winter, Anatol, f. 27.8.46, 
dim. 64, cand.polyt. 73, lic. 
techn., projektieder, Danmarks 
Geologiske Undersagelse. 

1406 Skak, ClazcrJannik, 1.12.79 - 
1.8.80, f. 4.3.58, dim. 77, 
cand.med. 86, reservelæge, 
Glostrup sygehus. 

1407 Dam-Jensen, Torsten, 1 .12.79 - 
1.8.85, f. 5.7.56, dim. 76, 
cand.theol. 85, sognepræst, 
Osted-Allerslev pastorat. 

1408 Blondeau 6 Broholm), Elisabeth, 
1.3.80 - 1.10.81, f. 10.3.59, 
stud.mag., Paris. 

1409 Fabriciw, Martin Ejler, 1.8.80 - 
1.7.85, f. 23.7.60, dim. 78, 
cand.ined. 85, forsknings- 
stipendiat, Gbenhavns 
Universitet. 

1410 Trap, Lise, 1.8.80 - 1.5.83, 
f. 22.4.58, dim. 77, cand.theol. 
84, fzengselspræst, Statsfæng- 
slet i Jyderup. 

141 1 Pedersen, Smen Anker, 1.9.80 - 
1.10.85, f. 24.6.56, cand.saent. 
50, forsker ved Grenlands 
Fiskeriundersagelser. 

1412a Thorup, Helene, 1.9.80 - 
1.12.80, f. 9.9.59, stud.theol., 
p.t. USA. 

1412b Pedersen, Liselotte, 1.1 1.80 - 
1.8.81, f. 31.5.57, stud.mag. 

1413 Skov, Birgitte, 1.3.81 - 1.3.82, 
f. 9.5.54, stud.theo1. 

1414 Mortensen,Jens, 1.3.81 - 1.9.83, 
f. 19.3.59, dim. 77, cand.polyt. 
84, Edb-revisor ved DSB. 

1415 Hay-Scbmidt, Anders, 1.3.81 - 
1.9.86, f. 17.6.60, dim. 79, 
cand.saent. 86,lic.scient., 
biolog, Rigshospitalet. 

141 6 Pallesen, Marianne Engberg, 
1.9.81 - 1.9.84, f. 30.4.55, 
dim. 74, cand.med. 84, reserve- 
lzge, Slagelse Centralsygehus. 

1417 Wiegandt, Pete7; 1.9.81 - 
1.7.87, f. 3.2.61, dim. 79, 
stud.mag. 



1418 firsting, Pernille, 1.9.8 1 - 
1.7.87, f. 21.9.58, dim. 77, 
cand.mag. 88, kandidatstip., 
&benhavns Universitet. 

1419 Tranberg, Margrethe, 1.2.81 - 
16.12.87, f. 4.11.59, dim. 79, 
cand.theol. 87, sognepræst ved 
Timotheuskirken i Valby. 

1420 Regnar, Birgitte, 1.2.82 - 1.6.87, 
f. 24.3.58, stud.mag. 

142 1 Snell, Iben Merete, 1.2.82 - 
15.2.86, f. 28.8.58, dim. 77, 
cand.theol. 86, præst f. den 
danske menighed i Rendsborg. 

142 2 Lindhardt, Bjarne 0rskov) 
1.3.82 - 1.6.82 (C), f. 6.2.55, 
cand.med. 82, reservelæge, G- 
benhavns Kommunes Hospital. 

1423 Hardw, Thomas Michael, 1.4.82 
- 1.5.87, f. 30.12.59, dim. 78, 
cand.mag.87, oversætter. 

1424 Andersen, f i t i a n  Sparre, 
1.4.82 - 15.8.87, f. 6.4.60, 
cand.polit, fuldmægtig. 

1425 Schisler, Jakob, 15.9.82 - 1.9.85, 
f. 2.3.61, &m. 80, cand.jur.85. 

1426 Willumren, Niels, f. 14.5.54, 
dim. 73, cand.scient., lic. 
scient., adjunkt, abenhavns 
Universitet. 

1427 Larsen, Merete Wessel, 15.12.82 
- 21.7.88, f. 28.7.58, mag.art. 

1428 Mikkehen, Domet, 1.6.83 - 
1.6.88, f. 20.2.58, cand.theol. 
91. 

1429 N i e h ,  Jacob, 1.9.83 - 1.9.85, 
f. 28.2.61, dim. 79, cand.scient. 
86, adjunkt, Slagelse Gymna- 
sium. 

1430 Vasby, SteffeB, 1.10.83 - 
1 5.3.87, exam.art., stud.theo1. 

1431 Freltoft, Torsten, f. 19.3.58, 
dim. 77, cand.polyt. 83, 
lic.saent., chefingeninir, NKT 
Research Center. 

1432 Hjahted, Barbara, 1.4.84 - 
1.2.90, f. 9.10.61, dim. 79, 
cand.med. 88, læge, Holbzk 
Central Sygehus. 

1433 Holm, Jonas Winkel, 1.9.84 - 
1.7.89, f. 4.9.62, dim. 81, 
cand.med., læge, Bispebjerg 
Hospital. 

1434 Ostergaard, Mikkel, 15.7.85 - 
1.8.90, f. 22.12.62, dim. 81, 
cand.med. 90, reservelæge, 
Hvidovre Hospital. 

1435 Skov, Lene, 1.8.85 - 1.8.90, 
f. 1.7.61, dim. 81, cand.theol. 
90, sognepraest, Bagsværd 
sogn. 

1436 Hansen,Jem Frederik, 1.9.85 - 
1.2.90, f. 17.8.62, cand.jur. 90, 
Diploma of Legal Studies 
(Cambridge), advokatfuldmæg- 
tig, lektor v.Handelsh0jskolen, 
Kabenhavn. 

1437 Hamen, Michael Steen, 1.9.85 - 
1.3.90, dim. 82, cand.scient. 
89, stud.lic., Niels Bohr histi- 
tuttet og INFN Milano. 

1438 Rehof;I;arsAdam, 1.11.85 - 
3.2.87, f. 18.1.91, dim. 77, 
cand.jur., lektor, abenhavns 
Universitet. 

1439 Jeppesen, Kristine Zeuthen, 
15.11.85 - 1.8.90, f. 28.1.64, 
dim. 82, cand.scient.91. 

1440 Ssrensen, Sine, 15.2.86 -, 
stud.theo1. 

1441 Jsrgensen, Helle, 1.9.86 - 1.9.91, 
f. 5.11.60, dim. 79, stud.mag. 

1442 Wachmann, Carsten HeTtrik, 
1.10.86 - 1.2.89, f. 23.1.56, 
dim. 74, cand.scient.89, stati- 
stiker, Statens Seruminstitut. 

1443 HuM, T ~ o ~ A T ,  1.3.87 - 1.1.88 
(C), stud.lic. 

1444 Kirk,Jens, 1.5.87 -,f. 21.9.62, 
dim. 8 1, stud.theo1. 
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1445 Pedersen, Birgitte kjsller, 1.6.87 
- 1.7.91, f. 28.12.61, &m. 81, 
stud.mag., lærer v.Bornholms 
Amtsgymnasium. 

1446 Hentzer, Helk, 15.6.87 -, 
f. 4.6.64, stud.theo1. 

l 447 Bagger, Helle, 1.7.87 -, 
f. 6.6.62, &m. 81, stud.mag. 

1448 Jensen, Anders Martin, 1.9.87 -, 
stud.jur. 

1449 Wagnkilde, Hanne, 9.1 1.87 - 
15.2.88, stud.mag. 

1450 Pedersen, Henrik, 15.12.87 - 
5.1.89, stud.psyk 

145 1 Moun'tsen, Henrik, 1.2.88 - 
15.12.90 (C), f. 12.4.62, 
dim. 8 1, cand.phil. 87,lic.phil., 
forskningsstipendiat. 

1452 O b ,  Birgit, 1 S.88 -, 
f. 20.9.64, &m. 83, stud.mag. 

1453 Dahl, Merete, 1.9.88 - 3 1.8.91 
(C), f. lS.l.,dim. 79, 
cand.mag.87, stud.lic. 

1454 Rasmussen, JmJsrgen, 1.3.89 - 
15.2.91, f. 21.11.59, dim. 79, 
stud.theol., studentersekretzr i 
Kristeligt Forbund. 

1455 Tbygesen, Thomas Calb, 
15.3.89 -, stud.polit. 

1456 Mikkeh, Lars, 28.3.89 -, 
f. 17.3.66, dim. 85, stud.polyt. 

1457 Pukjaf, Lars, 1.10.89 -, 
f. 3.9.61, stud,med. 

1458 Kyhl, Heidi Sophia, 1.2.90 -, 
f. 6.1.68, &m. 87, stud.med. 

1459 Udren, Camilla, l .3.90 -, 
f. 5.9.70, dim. 88, stud.polyt. 

1460 Chhiansen, Joan, 1 5.3.90 -, 
f. 9.7.66, &m. 85, stud.mag. 

146 1 N8igaard, Rasmus, f. 2 S.68, 
dim. 87, stud.theo1. 

1462 TO#, Jens Chktian, 1 5.8.90 -, 
f. 4.10.67, dim. 86, stud.med. 

1463 Slivsgaard, Rikke Lsvborg, 
1.9.90-,f. 7.12.66,dim.86, 
studscient. 

1464 Christensen, Lars Hojhznn, 
15.2.9 1 -, stud.polyt. 

1465 Simonsen, Igor Grsnning, 
15.4.91 -,f. 30.7.67, dim. 88, 
stud.theo1. 

1466 Maegwd, ChrirtUrn, 15.9.91 -, 
f. 7.12.68, dim. 87, stud.polyt. 

1467 Porsborg, Ssren, 1.10.9 1 -, f. 
13.10.57, dim. 76, stud.mag. 

1468 b u s s e n ,  LiFe Grosen, 
15.10.91 -, f. 31.5.63, dim. 82, 
stud.mag. 

1469 Risbo,Jm, 15.11.91,f.7.1.69, 
dim. 87, stud.polyt. 

Alfabetisk nagle til alumnelisten 
Ahlmann (lensen), Jacob 

Christian 1253 
Alkjær, Thomas 1316 
Andersen, Hanne Birgit 

Elmelund 1362 
Andersen, Kristian Sparre 1424 
Andersen, Niels Hessel 1338 
Andersen, Poul Engberg 1334 
Andersen, Poul Otto 1291 
Arevad, Kristian 1278 
Arnfred, Terkel 1305 

Bagger, Helle 1447 
Balslev, Erik 1282 
Baudoin (f. Christiansen), 

Merete 1384 
Bay, Carl Erik 1400 
Bech, Gunnar 1204 
Bentzon, Karl-Henrik 1320 
Bentzon, Peter Weis 1360 
Birkmose, Kurt Anders Hveisel 1195 
Bjarnadal, Sigurd Erling 1219 
Blegvad, Michael 1328 



Blegvad, Niels 1323 
Blondeau (f. Broholm), 

Elisabeth 1408 
Bohr, Jakob 1394 
Boile (Nielsen), Peter 1336 
Bom, Ole Brummer 1293 
Breitenstein, Thorkild Vilhelm 1304 
Brejl, Erik 131 8 
Brejl, Sankey Adolf 11 61 
Broholm, Elisabeth 1408 
Bruun, Boye Johannes 1314 
Brygmann, Axel Victor 1225 
Brygmann, Erik 121 8 
Brygmann, Hans 11 99 
Bryndurn, Lars 1353 
Busck, Klaus Gunni 1325 
Busck-Jensen, Leif Johannes 1245 

Carlsen, Elna 1388 
Christensen, Bent 1252 
Christensen, Lars Hofmann 1464 
Christensen, Sven 1354 
Christiansen, Eilert Lautrup 1192 
Christiansen, Joan 1460 
Christiansen, Merete 1384 
Christiansen, Poul Verner 1235 
Clausen, Ove Kristian 1270 
Crone, Christopher 1363 

Dahi, Knud Theodor 1227 
Dahi, Merete 1453 
Dam-Jensen, Torsten 1407 
Damm, Rikard Julius 

Ingemann 1180 
Danielsen, Niels Skovgaard 1261 
Diderichsen, Finn 1341 
Durhuus, Bergfinnur Jogvan 1376 

Elkjær, Poul Jensen 11 71 
Elming, Svend Vitus Bering 1234 
Engberg (Andersen), Poul 1334 
Engberg (Rasmussen), Peter 

Andreas 131 1 , 

Engberg, Henning 1276 
Engberg, Holger L. 1242 
Engberg, Jakob Sams0 1297 
Engberg, Jan Niels 1324 

Engberg, Jens 1292 
Engberg, Johannes 1200 
Engberg, Jergen Harald 

Læss~e 1164 
Engberg, Ole Hieronyrnus 11 90 
Engberg, Peter Sams0 1309 
Engberg, Peter 1370 
Engberg, Terkel 1269 
Engberg-Pedersen, Holger 11 75 
Engberg-Pedersen, Troels 1339 
Engelstof?, Frans Henrik 121 6 
Eriksen, Peter Viggo 1222 
Eyermann, Lars 1346 

Faaborg, Susanne 1361 
Fabricius, Claus Vilhelm 1385 
Fabricius, Ida Lykke 1371 
Fabriaus, Martin Ejler 1409 
Feldbæk, Ole 1284 
Foss, Erling 1290 
Fredenslund Levinsen, Inge 1379 
Frederiksen, Britta Olrik 1397 
Freltof?, Torsten 1431 

Gam (f. Andersen), Hanne Birgit 
Elmelund 1362 

Gam, Jergen 1355 
Gjesing, Jens Christian 1350 
Gjedesen, Mogens 11 81 
Glinsvad, Mette 1391 
Greve, Hans Ove 1198 
Grove, Anders Michael 1364 
Gartz, Jesper Valdemar 1348 

Haagensen, Niels Erik Rud 1191 
Hagedorn, Per Henrik 1243 
Halken, Knud Thygesen 1223 
Hansen, Dag Steen 1382 
Hansen, Dorthe Friis 1369 
Hansen, Egon Arne 1202 
Hansen, Jens Frederik 1436 
Hansen, Klaus 1390 
Hansen, Michael Steen 1437 
Hansen, Peter 1368 
Hansen, Preben 1266 
Hansen, Viggo Olav 1194 
Harder, Thomas Michael 1423 
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Harsting, Pernille 1418 
Ilay-Schmidt, Anders 141 5 
Haystnip (Petersen), Helge 1205 
Heilskov, Line Greta 1381 
Helms, Hans Jrargen 

Aschengreen 1283 
Hentzer, Helle 144 6 
Hermansen, Leif 1272 
Hesselager (Kristensen), Erik 1233 
Heuckendorff, Jergen William 1286 
Hilden, Ole Robert 1395 
Hjalsted, Barbara 1432 
Hjorth, Niels Age 1347 
Holm, Jonas Winkel 1433 
I-Iolthor, Gert 1241 
Huld, Thomas 144 3 
Heegh-Guldberg, Hans Jacob 1251 
Hrag, Erik 1258,1277 
Hqrup,  Niels Henning 1342 

Jacobsen, Niels Kingo 1226 
Jakobsen, John 1331 
Jensen, Anders Martin 1448 
Jensen, Anette 1401 
Jensen, Erik Said 1327 
Jensen, Jacob Christian 

Ahlmann 1253 
Jensen, Kristian 1387 
Jensen, Lars Ilanguaq Sakæus 1312 
Jensen, Tage Skov 1264 
Jeppesen, Kristine Zeuthen 1439 
Jespersen, Poul Helveg 1220 
Jessen, Bo Tore Bergishagen 1335 
Jessen, Carl Christian 1301 
Johannsen, Peter Boie Erik 1236 
Johannsen, Wilhelm Albert 

Erik 1210 
Jordt, Hans Jrargen 1207 
Juul, Christian Asger 1330 
Jrargensen, Helle 144 1 
Jrargensen, Kristian Iversen 1246 
Jergensen, Ninna 1378 

Kallenbach (Pedersen), Harald Carl 
Wilhelm 1255 

Kappelgaard, Else Gertz 1375 
Kappelgaard, Finn Grartz 1321 

Kayser, Povl Olaf l 173 
Kildemoes, Anders 1392 
Kirk, Jens 1444 
Kirkegaard, Jrargen Bagger 1212 
Koch, Ole Carl Valdemar 1183 
Kock, Leif Christian 1340 
Kragelund, Patrick Steffen 1358 
Krarup, Hans Holten 1287 
Krarup, Johannes Ove 

Christian 1162 
Krarup, Mikael Christian 13F6 
Kristensen, Erik Hesselager 1233 
Kristensen, Poul Anker 

Skjoldborg 11 77 
Kristensen, Thorvald Peter 1187 
Kristiansen, Kristian 1386 
Kroghej-Hansen (Hansen), Egon 

Arne 1202 
Krohn, Hans Volmer 1232 
Kronborg, Peder Brix 1168 
Kyhl, Heidi Sophia 1458 
IOaneke, Mikael 1403 

Lange, Ludvig Henrik Krarup 1188 
Langkjer, Georg 11 63 
Larsen, Jens Rasmus Povl 11 70 
Larsen, Merete Wessel 1427 
Laursen, Aage Richard 

Fauerskov 1239 
Lautrup (Christiansen), Eilert 1192 
Leunbach, Gustav Hraegh 1237 
Levinsen, Mogens Tweddell 1359 
Lind (f. Fabricius), Ida Lykke 1371 
Lind, Gunner Engberg 1377 
Lind, Ida Engberg 1393 
Lind, Kåre Engberg 1402 
Lindhardt, Bjarne 0rskov 1422 
Lorensen, Erik 11 66 
Lundberg, Rud Gudmund 1244 
Lundsteen, Ole Bjern 1372 

 ads sen, Karl Aage 1260 
Marott, Mogens 1214 
Martens, Henrik 1299 
Meidahl, Christian 1300 
Mikkelsen, Dorrit 1428 
Mikkelsen, Lars 1456 
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Moe, Mogens 1344 
Mortensen, Carlo Laurits 1224 
Mortensen, Henning Rarvig 1201 
Mortensen, Jens 1414 
Mortensen, Knud Kristian 11 76 
Mortensen, Morten Nicolai 1273 
Mouritsen, Henrik 1451 
Munk, Anders Nielsen 1196 
Maller, Bent 1374 
Maller, Jens Glebe 1267 

Nielsen, Ib 1259 
Nielsen, Anne Marita Akhaj 1366 
Nielsen, Hanne ICilmer 1399 
Nielsen, Hans 1280 
Nielsen, Helge Peter 

Vandborg 1211 
Nielsen, Jacob 1429 
Nielsen, Peter Boile 1336 
Nielsen, Niels Johan Aagaard 1329 
Nielsen, Nils Soelberg 1345 
Nygard (Pedersen), Bent 1351 
Najgaard, Rasmus 1461 
Nargaard, Jan Peder 131 9 

Oldenburg, Claus Erik 1357 
Olesen, Carsten Balslev 1250 
Olesen, Immanuel 1240 
Olesen, Niels Henrik 1373 
Olsen, Birgit 1452 
Olsen, Jens Henrik 1380 
Olsen, Niels Gunnar 11 93 
Olsen, Ole Gert Sperber 1298, 1322 
Olsen, Svend Olaf 1279 
Ostenfeld, Erik Nis 1294 
Ottosen, Jargen Erik 1231 

Pallesen, Axel Engberg 1228 
Pallesen, Frede Johan Engberg 121 7 
Pallesen, Gunner Engberg 1263 
Pallesen, Marianne Engberg 141 6 
Paskjær, Lars 1457 
Pedersen, Bent Nygård 1351 
Pedersen, Birgitte Kjaller 1445 
Pedersen, Harald Carl 

Wilhelm 1255 
Pedersen, Henrik 1450 

Pedersen, Jens Otto Schepelern 1303 
Pedersen, Jargen Erik 11 79 
Pedersen, Knud Erik 1203 
Pedersen, Liselotte 141 26 
Pedersen, Saren Anker 141 1 
Petersen, Aage 1256 
Petersen, Helge Haystrup 1205 
Petersen, Kaj Erik 1265 
Pilgaard, Ulf 1307 

Rasmussen, Jens Jargen 1454 
Rasmussen, Leif 1257, 1288 
Rasmussen, Peter Andreas 

Engberg 1311 
Rasmussen, Rasmus Peter 1262 
Regnar, Birgitte 1420 
Rehof, Lars Adam 1438 
Rex (Nielsen), Hanne Hilmer 1399 
Ring, Poul 1295 
Ro-Poulsen, Arne 11 82 
Rosenberg, Finn 1333 
Rudkjabing, Mogens Hegelund 11 69 
Rardam, Christian Frederik 

Georg 1208 
Rarskm (Mortensen), Henning 

Rarvig 1201 

Schepelern (Pedersen), Jens 
Otto 1303 

Schepelern, Hans Ulrik 131 7 
Schepelern, Henrik Ditlev 1 178 
Schepelern, Otto Christian 1310 
Scherrebeck, Thomas Peter 11 65 
Schialer, Aage Garlsv 1254 
Schialer, Jakob 1425 
Schjarring, Henning 1285 
Simonsen, Igor Granning 1465 
Skak, Claus Jannik 1406 
Skjoldborg (Kristensen), Poul 

Anker 1177 
Skouenborg, Ole 1308 
Skov, Birgitte 141 3 
Skov, Erling 1249 
Skov, Lene 1435 
Skovgaard-Petersen, Vagn 1247 
Slivsgaard, Rikke Lavborg 1463 
Smidt, Jeppe Traberg 1332 



Alumner 1941 -1991 173 

Snell, Iben Merete 1421 
Soelberg (Nielsen), Nils 1345 
Sparre-Ulrich, Henrik 

Willemoes 1365 
Sperber (Olsen), Ole Gert 1298, 

1322 
Stiegel, Ole 1275 
Stobbe, Ejnar Kristen 1349 
Strid (lensen), Erik 1327 
Sandergaard, Niels Elkjær 11 84 
Sarensen, Helmuth Eduard 1221 
Sarensen, Sine 1440 

Terkildsen, Tyge Bent 11 89 
Thaysen, Per Jargen 1296 
Thomsen, Niels Skodshsj 1289 
Thorup, Helene 141 2a 
Thrane, Henrik Carl Albert 1302 
Thuesen, Ingolf 1398 
Thygesen, Jsrgen Clausen 1209 
Thygesen, Otto Christian 

Lawaetz 1213 
Thygesen, Thomas Calla 1455 
Toft, Jens Christian 1462 
Traberg (Smidt), Jeppe 1332 
Tranberg, Margrethe 141 9 
Trap, Lise 141 0 
Trier, Hans 1404 
Tvevad, Jesper 1389 

Udsen, Camilla 14S9 

Vasby, Steffen 1430 
Voigt, Bjarn 1337 
Værge, Gudmund 11 85 

Waage, Per Eskil 1313 
Wachmann, Carsten Henrik 1442 
Wagnkilde, Hanne 1449 
Wandall, Hans Peter 1281 
Wandall, Johan Heugh 1343 
Wandall, Marietta 1396 
Warburg, Margit 1367 
Warring, Jargen Frederik 

Bjarn 1229 
Weissberg, Leo Daniel 1268 
Westergaard, Ole 1326 
Westh, Folmer 11 67 
Wewer, Ulla Margrethe 1383 
Wiberg, Bertil 1230 
Wiegandt, Peter 141 7 
Willumsen, Niels 1426 
Winter, Anatol 1405 

Yde, Jens 11 74 

Zeuthen, Erik 1186 
Zeuthen, Henrik Christian 1206 
Zeuthen, Jesper 1306 
Zeuthen, J ~ r g e n  1238 
Zeuthen, Mogens Hieronymus 1 1 72 
Zeuthen, Niels 1197 
Zeuthen, Steffen 131 5 
Zinkernagel, Peter 1248 

Olgaard, Bent Horslund 1271 
Orberg, Paul Gerhardt 121 5 
Orsted, Gunnar Frederik 1274 
Ostergaard, Mikkel 1434 





Arets gang på Coll. 

Det forlrabne år har været præget af en voldsom fra- og indflyt- 
ning (ægteskab inden alumnetidens ophnr har været den hyppigste 
fraflyttelsesgrund). På trods af denne diskontinuitet i collegielivet 
forekommer det mig, at der i rajeblikket hersker 'gode tider' på 
Coll. 

Som et håndgribeligt udtryk for den fzllesskabsfralelse og den 
'stemning', der for tiden hersker, kan nævnes, at alumnerne i som- 
mermånederne har udfrart en række forsbnnelser af Coll.'s inven- 
tar: havemrablerne er blevet malet og istandgjort, kældemmmene 
er gjort brugbare (trarrerum o.l.), croquetbanen repareret osv. 
Endvidere har interessen for croquet været stor. Foruden croquet- 
turneringen om Ephorens vandrepokal, der i år vandtes af Finn 
Kappelgard, arrangeres der nu tillige en efterårsturnering: Pasto- 
rens Pokalturnering. S b n t  fejlslag og hidsighed har resulteret i, 
at 3 - tre - sær kraller er  slidt op, må det siges, at kvaliteten af 
dette års turneringskampe har været glimrende. Fodboldinteres- 
sen er stigende. Vi spiller i år mod Valkendorf og Borch, både om 
foråret og om efteråret. Turneringen afsluttes med en fællesfest på 
Valkendorf med pokaloverrækkelse. Elers har i år været ubesejret. 

Jan Engberg, Insp. Coll. 

Rygterne om og berettigelsen af kvindelige alumner har været di- 
skuteret meget på Coll. i den senere tid, og i sommer kom s5 de 
frarste tre piger, nemlig gudinderne for Tro, Håb og e r l i ghed ,  
der har taget opstilling i haugen ved muren mod Skindergade. 
Det er Ny Carlsberg Fondet, der har overladt Coll. de tre statuer, 
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der er udfarrt af den danske kunstner Cibber sidst i det 17. årh., og 
som indtil midten af forrige årh. har stået foran den danske kirke i 
London, senere i Glyptotekets gård. 

De syv ~vr ige  nyindflyttere har derimod ikke brudt med tradi- 
tionen, men den store dag er sikkert ikke fiern, hvor den f ~ r s t e  
alumna rykker ind på Coll. 

1969 har dog på anden vis pyntet på Coll.: Facaden mod St. 
Kannikestræde er blevet pudset op, porten er blevet restaureret, 
gården er nu endelig blevet brolagt, og det gamle cykelskur er re- 
vet ned og skal erstattes med et nyt. Indvendig har vi fået istandsat 
Lect., 3 ram og alle tre mellemgange. 

Livet på Coll. har i m i g t  som sædvanlig været en passende 
blanding af intensive studier og adspredelser. Dir. soc. har på 
m~nsterværdig måde bidraget til det sidste i form af en række 
gode phæster, og da det er en fast tradition, at nyindflytterne 
spenderer en kasse 01d på alumneme, og da udflytterne har villet 
sige farvel med manér, har det ikke skortet på selskabelighed i 
1969. 

På croquet-banen har Jan Engberg triumferet som vinder af 
turneringen om Ephorens Vandrepokal, sidste års mester, Kappel- 
gård, blev nr. 2, men tog revange i efterårsturneringen Pastorens 
Cup, hvor han i finalen besejrede mesteren. 

John Jakobsen, Insp. Coll. 

I lighed med tidligere inspectorers beretninger må der også for 
året 1970 meldes om stor fra- og tilflytning, denne gang saerligt 
for teologernes vedkommende (3 giftermål). Det er for dette år 
også ved at stå Mart, at Coll. - måske lidt bag efter det m i g e  Sam- 
fund - er inde i lidt af en omvæltnings- eller måske rettere en 
'modemiseringstid' åndeligt. Præget af 'Collegium' med stort 'C' 
er så småt ved at træde i baggmden, hvilket bl.a. ses af, at alum- 
neme har opdaget at de også ansker kvindelige alumner (de farste 
ventes i 197 l), - og af, at slips er ved at forsvinde fra festerne! Et  
andet måske mere 'sociologisk-videnskabeligt' tegn er omfornl- 
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ningen af lectorielivet, der nu ikke længere holder 'anderledes 
tænkende' ude, men som måske heller ikke helt har den samme 
interesse som tidligere. 

Af reparationer etc. er der fra statens side kun foretaget mindre 
ting. Alumnerne, derimod, har hver brugt megen tid på istandsæt- 
telse af fjernsynsrummet - der er kommet nyt gulv-, lofts- og væg- 
beklædnng samt nye lænestole. Pengene hertil blev fremskaffet 
ved 'Otto Madsens legat' og 'Elersianersamfunder'. 

Co1l.k sportsliv holder sig fint med croquet i spidsen. Efterårs- 
turneringen er netop afsluttet, hvorefter det går 10s med fodbold 
og bordtennis. En nyskabelse i sportslivet er morgenl~bet 'Rosen- 
borg have rundt'. 

Bo Jessen, Insp. Coll. 

I året 197 1 har der som tidligere vzret en stor fra- og tilflytning, 
både på grund af eksamen og på grund af zegteskab. Kollegielivet 
har dog fået en mindre udvidelse; p5 sidste kollegiem~de vedtog 
alumnerne, at kollegiebeboere (tidligere betegnelse 'Grise'), der 
har boet fast på kollegiet i 3 måneder, har samme rettigheder og 
pligter som alumnerne, dog kan de ikke vælges til I.C. Egentlige 
kvindelige alumner er endnu ikke blevet optaget, men der er nu 
formelt åbnet adgang for kvinder. 

&ets strarste sag har så afgjort været huslejesagen. Staten vil 
ikke længere betale det sædvanlige tilskud til kollegiet, og det be- 
tyder, at der indfares et helt nyt begreb: husleje. Det ser nu ud til, 
at huslejen bliver på 125 kr., for kandidater dog 250 kr. Det ser 
endvidere ud til, at denne husleje vil blive opkrævet med virkning 
fra 1. september 197 1. Nedskæringen har allerede haft den konse- 
kvens, at den ene rengaringsdame er afskediget, således at der 
ikke længere bliver gjort rent pi  vaerelserne - medmindre alum- 
neme selv g0r det. 

På den anden side er alumnernes komfort blevet raget ved in- 
stallationen af en vaskemaskine og en torretromle i kælderen. Ef- 
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ter nogle indledende vanskeligheder fungerer disse maskiner ud- 
mærket og benyttes flittigt. 

Alumnerne har vist deres sociale sindelag ved at tillade 
Studenterrådets vuggestue at benytte haven et par timer om form- 
iddagen på hverdage. Vuggestuen har ikke misbrugt denne ad- 

gang. 
Croquet dominerer stadig Coll.'s sportsliv, men også bordten- 

nis og fodbold spiller en rolle. Morgenlrabet i Rosenborg have har 
på baggrund af den stigende kondibevidsthed fået betydelig til- 
slutning. 

Mogens Moe, Inspector Collegii Elersiani 

Medlemmer af det svage kan gjorde i 1972 alvor af deres trusler 
om at flytte ind på Coll., uden dog at nogen af de mange dystre 
spådomme og bekymringer for Col1.-livet gik i opfjddelse af den 
grund. Tværtimod har denne omskiftelse været med til at betyde, 
at man mangen en s ~ n d a g  aften har kunnet samles på lectoriet og 
nyde hjemmebag og dampende thevand. 

Nej, om noget har forplantet sig dybt ned i Coll.'s massive 
grundvold, så er det Dir. Soc.'s umådelige række af fester. Ofte 
startende omkring bilet med den helstegte kalv ude på croquet- 
banen, og siden hen udviklende sig på en måde, som har sat sit 
præg på gadelivet i St. Kannikestræde de aftener. 

Trods en stor udskiftning blandt alumnerne, som tager 
embedseksaminer ogleller gifter sig som aldrig f ~ r ,  udfolder det 
traditionelle Col1.-sportsliv sig som vanlig. Tidlig på morgenen 
kaster de få tapre sig ud på en lrabetur omkring Rosenborg. Ud på 
dagen begynder den festlige klang af croquetbller at brede sig ud 
under trækronerne, nar alumnerne dyster om trofæerne. Om af- 
tenen kaster de energiske sig over bordtennisspillet i h lderen 

Hvad der optager sindene ved middagsbordet er naturligvis 
nok 'huslejesagen', som nu, stadig uafklaret, går ind i sit tredie år. 
Grundet budgetrninisterens sparebestræbelser tegner der sig nu 
det noget dystre perspektiv, at det meget vel kan blive således, at 



vi i det kommende år kommer til at betale hele kollegiets drift 
uden noget tilskud fra Universitetet, hvilket betyder en husleje af 
en smrrelse, som den man fmder på det frie boligmarked. Forela- 
big har alumnerne dog nægtet at betale far sagen har opnået en ri- 
melig afklaring, hvilket sidste betyder et langsommeligt arbejde 
med juridiske spidsfindigheder, som i skrivende stund langt fra sy- 
nes at være blevet afklaret. 

Bl.a. af denne grund har der været fart en stram politik med 
fiscus' midler, hvorved vi har sagt at oparbejde en kapital, som vi 
sammen med et tilskud, vi håber Elersianersamfundet vil yde, på- 
tænker at anvende til materialer i forbindelse med alumnernes 
istandsættelse af bordtenniskælderen, som desværre ikke blev affi- 
ceret af restaureringen for en del år siden, og som derfor nu 
frembyder et mindre menneskevenligt milieu. 

Til sidst vil jeg gerne på alumnernes vegne benytte lejligheden 
til at anske Elersianersamfundets medlemmer hjertelig velkom- 
men til vores sammenkomst d. 24. november 72, hvor vi vil be- 
nytte en kærkommen lejlighed til at hylde Collegiets tidligere 
efor, professor Skydsgaard, som i denne måned kan fejre sin 70- 
årsdag. 

Finn Diderichsen, Inspector Collegii Elersiani 

Vi har i hvert fald oplevet én skelsættende begivenhed pil Coll. i 
dette år. Huslejesagen er blevet ordnet ved forlig mellem universi- 
tetet og de gamle kollegier. Vi havde på intet tidspunkt nægtet at 
betale husleje, men vi ville f ~ r s t  indbetale, når vi havde faet en for- 
handling med universitetet. Ved nytårstide (det statslige d. l. april) 
begyndte universitetet igen at rasle med sablen og true med bål og 
brand. Vi udbad os forhandling, og da universitetets administra- 
tion var meget interesserede i at f3 sagen klaret, inden den gik helt 
i kludder for dem, fik vi et made med rektor og administrationen i 
begyndelsen af maj. Madet endte med forlig. Studenteralumner 
skulle betale en månedlig husleje fra l. april på kr. 200 og 
kandidatalumner på kr. 300, hvilket ikke kan anses for at være en 
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urimelig husleje. Til gengæld fik vi fuldt indseende med alle 
spargsmål, også akonomiske, vedr. Coll. og lafte om, at der ingen 
ændringer måtte ske, uden at alumnerne blev hart farst. E t  amtå- 
leligt problem var det driftsunderskud, som var opstået på collegi- 
ets driftsregnskab i labet af de sidste to år, efter at statstilskuddet 
var bortfaldet. Sagen blev udskudt til senere forhandling, men vi 
kan nære en begrundet optimisme om, at vi aldrig bliver stillet 
over for et krav fra universitetet om at få dækket underskuddet. 
De ved godt i administrationen, at de aldrig får kradset de penge 
ind fra nuværende og udnyttede alumner. 

Alt i alt har sagen således fået en rimelig losning. Men fremti- 
den er absolut ikke sikker, idet administrationen har en fiks idé 
om at udskille de gamle kollegier og lade dem sejle deres egen s0. 
Det bliver meget farligt for Coll.'s eksistens, men vi kan kun håbe 
på det bedste, kæmpe for Coll. og appellere til gamle alumner om 
at statte Coll., hvis det værste skulle ske. Ellers ligner gamle Coll. 
sig selv med alumner, der sætter pris på det gode samvær inden 
for murene. Croquetspillet er ved at genopleve en renaissance, og 
festernes antal og kvalitet er stigende. Oven i alt dette har kultu- 
ren holdt sit indtog med forevisning af yderst ladige film på lecto- 
riet med efterfnilgende åndelig samtale hen over thevandet og de 
varme boller, inden man til sidst skyller efter med godt dansk 
bryg* 

Vi har sparet nogle legatmidler op til at realisere et længe næ- 
ret anske fra alumnernes side, nemlig at installere en sauna i den 
gamle badepavillon, som derved vil opleve en strålende fremtid, i 
stedet for som nu at være reduceret ti1 et cykleskur. Vi har grund 
til at  h%be p% en velvillig indstilling fra fredningsmyndighederne 
og universitetets side, og hvis Elersianersamfundets medlemmer 
vil yde en vis statte, skulle projektet kunne fares ud i livet snarest. 

Til sidst vil jeg gerne på alumnernes vegne benytte lejligheden 
til at anske Elersianersamfundets medlemmer hjertelig velkom- 
men til gåsegilde fredag d. 16. november. VI vil fra alumnernes 
side gare alt for, at erindringen om det gåsegilde vil blive bevaret i 
mands minde. 

Claus Oklenhrg, Inspector Collegii h.a. 



Efter mange forhandlinger frem og tilbage blev der endelig givet 
grant lys for realiseringen af den længe anskede sauna. Pengene 
fik vi fremskaffet bl.a. ved, at Universitetet gavmildt overlod os 
overskuddet på vores driftsregnskab, en sum på ca. 5.000 kr., der- 
til kom så yderligere vore egne opsparede midler på 3 .O00 kr., og 
det der varmede mest, var Elersianersamfundets tilskud på 4.000 
kr., som jeg p i  alumnernes vegne vil sige mange tak for. 

Allerede i februar måned indkaldte Universitetet til made ang. 
en omlægning af kommunitetet til evt. statte for de 3 gamle kolle- 
gier og en deraf f~lgende fundatszndring. Hele foråret gik med 
m~der ,  uden der af den p n d  blev truffet endelig afgarelse, i be- 
gyndelsen af oktober måned harte vi igen fra rektor, at nu skulle 
sagen ordnes 'hurtigst muligt' - man forhandler videre. Dog i 
denne forbindelse vil vi gerne bede om al den juridiske statte og 
ekspertise, som Elersianersamfundet kan give os i form af råd og 
vejledning, hvis vi om kort tid skal have ændret fundatsen. 

I foråret ansagte Eforus og Coll. Sonning-Fonden og Wei- 
manns Legat om midler til istandsættelse af havemuren og de 2 
pavilloner, efter at have faet bevilliget ca. 150.000 kr. skrider ar- 
bejdet fremad og er lovet færdigt inden udgangen af dette år. 

Ellers har året været præget af de stille komsammener, ture til 
Sverige, Fyn, Sams0 og S~rnderjylland, muntre frokoster i haven, 
seriase diskussioner på lectoriet, hvor verdensproblemerne atter 
engang er blevet last. 

Til sidst vil jeg gerne pil alumnernes vegne benytte lejligheden 
til at anske Elersianersamfundets medlemmer hjertelig velkom- 
men til gåsegildet fredag den 29. november. 

Hanne Birgit Elmehnd Andersen, Inspekor Collegii Elersiani 

1975 har p i  Elers Coilegium vzret præget af de store zndringer, 
der er sket omkring os. I vinters afsluttedes (næsten) restaurerin- 
gen af havemuren og pavillonerne. Da murerne havde fjernet de- 
res grej, satte vi fortrastningshldt croquetbanens bander i stand. 
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Der kom da en tid, hvor den glade klang af croquetkaller mod 
kugler konkurrerede med den infernalske larm fra omlægningen 
af St. Kannikestræde til Wassards nye stramlinede look. Næppe 
havde larmen herfra fortaget sig, og ro atter indfundet sig på 
Coll., f ~ r  de stakkels croquetspillende alumner begyndte at f0le 
sig truet af de hyppigere og hyppigere nedfaldende murbrokker 
fra naboejendommen. En Mage herover var måske skyld i, at kom- 
munen gik med til nedrivning; i hvert fald begyndte man den far- 
ste sept. at fjerne mellem- og baghus til Skindergade 8. Dette 
samt restaurering af forhuset vil givetvis give en vzsentlig forbe- 
dring af haveværelsernes udsigt. 

Lectorielivet har atter i år været livligt, og igen i år har Coll. 
sendt ekspeditioner ud fra den indre by. Denne gang var målene 
henholdsvis Bonn (i karnevalstiden) og Stryn0. 

I sagen om de gamle kollegers fremtid arbejdes der for tiden 
med tanker om at slå Borchs, Valkendorfs, Elers', Regensen, Q- 
Regensen og muligvis også Hassagers kollegium sammen til en 
administrativ og ~konomisk enhed. Det er Universitetets håb, at 
dette kan ske allerede til april næste år, men det bliver nok en læn- 
gere forhandling, hvis det overhovedet lykkes. 

Til sidst vil jeg gerne på alumnernes vegne byde Elersianer- 
samfundets medlemmer hjertelig velkommen til gåsegildet fredag 
den 28. november. 

Peter Weis Bentzon, Inspector Collegii Elersiani h.a. 

Heller ikke -ja, selv ikke - Coll. kan undgå at mærke, at riget i 
disse år fattes flere penge end godt er. Dette har bl.a. medfart, at 
kun småreparationer og lovbefalede installationer (såsom den af 
brandvæsenet forlangte makulering af A-fredede dare med dar- 
pumper og krydsfmerplader over de smukke fyldninger samt op- 
sætning af alarmklokker på samtlige ram) har kunnet få plads på 
budgettet. Vi ser på dette punkt fremtiden i m ~ d e  med nogen be- 
kymring, idet der jo ikke kan undgå at hobe sig en del ugjorte ting 
op, f.eks. en port ud til gaden, som vi efterhånden dårligt kan være 
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bekendt, vinduer til gården i galoperende forrådnelse, et portråm 
med revner i osv, osv. 

Forhandlingerne med universitetet om enhedskollegiet er nu så 
fremskredne, at det seneste made foregik med deltagelse af Un- 
dervisningsministeriet, som nu stiler mod etablering af sammen- 
slutningen pr. 1.4.1977. Forberedelserne hertil har medfart den 
farste huslejestigning siden huslejens indfarelse; stigningen udgar 
fra 1.9. d.å. 50 kr. (kand. 75 kr.) på Borch og Elers, lidt mindre på 
Valkendorf, og at den ikke blev på 100 kr. (kand. 150 kr.), skyldtes 
udelukkende Elers-reprzsentanternes indsats under forhandlin- 
gerne i sommer. 

Ellers går livet sin vante gang på Coll. med kendte blanding af 
flid og dovenskab, skærmydsler og forbradringer, udflytninger og 
indflytninger, udflugter (bl.a. en weekendtur til Nordjylland i 
april) og ikke mindst fester. I år tog vi hul p5 en vist nok ny tradi- 
tion, idet dir. soc. arrangerede majfest med levende musik og maj- 
stang i haven. Det gamle Trekroner er blevet forvandlet til et hyg- 
geligt ram, der til daglig fungerer som fjernsynsstue, ved fester 
som bar. I den anledning er det måske værd at bemærke, at Coll. 
har anskaffet sit (vist nok) farste nye tv-apparat efter at have ned- 
slidt 5 eller 6 eksemplarer, soni venligst var stillet til rådighed af 
behjertede alåmner og deres familier. 

Nedrivningen og genopbygningen af vor venstre Skindergade- 
nabos hus er næsten tilendebragt, men nu er de begyndt på den 
gamle brandstation i Professorgården. Ingen herinde tror efter- 
hånden på, at det nogensinde får en ende. 

Sportslivet går lidt trægt i år, bortset fra de saedvanlige croquet- 
turneringer, indfarelsen i sommer af det sydlandske kuglespil boc- 
cia og i juni en fodboldkamp mod Regensen, som sent vil gå af 
glemme, men hvis resultat (0-18) egentlig burde lades uomtalt. 

Med venlig hilsen, Bent M~lIer, Insp. CO Il. 



Almentilstanden på Coll. adskiller sig på ingen måde fra tidligere 
år: noget er blevet gjort, mere er blevet forsamt, og for resten går 
det godt. 

Via Koppels tegnestue blev lectoriet i labet af marts måned be- 
friet for sine rutebilsstationsfarvede, r~gtilslarede vægge, som nu i 
stedet fremtræder i varm gammelrad kular med hvide dare og pa- 
neler - til stor fryd for alumnerne, hvoriblandt det nu i magelig- 
hedens navn hedder sig, at der blot mangler en samovar (foruden 
nye lamper, gulvtæppe etc. etc.) for at fuldkommengare rummets 
funktioner og faciliteter. 

Ved forårs tide begyndte vaskemaskinen at udvise alvorlige 
tegn pa overanstrengelse for til sidst at falde endegyldigt sammeri 
for aldersgrænsen. Derpå hengik nogen (vel lugtende) tid med at 
fundere over, hvordan der kunne skaffes penge til en ny, indtil et 
par alumner i sommerens hede fattede mod og stykkede en ansag- 
ning sammen til KU. Og faktisk lykkedes det at få denne post 
henfart til driftsregnskabet (underskuddet). 

Med midler fra Elersianersamfundet blev et gammelt lafte om 
at lade opsætte en tavle i portrummet til minde om ombygningen 
i 1959-66 realiseret. 

Så vidt med hensyn til forbedringer og ændringer med statte 
udefra. Den mest fatale fortsatte forsammelse gælder husets vin- 
duer: gares der ikke snart en indsat. desangående, vil trævzrket 
smuldre hen af forrådnelse og alumnerne gå i hundene af trzk. 
Koppels tegnestue konfronteres med jævne mellemrum med pro- 
blemet. 

Af alumnerne selv er der også foretaget en ganske pæn vedlige- 
holdelsesindsats, idet over halvdelen af rummene er blevet sat i 
stand. Denne aktivitet hænger naje sammen med den ret vold- 
somme alumneudskiftning, der har fundet sted: ikke færre end el- 
leve nye alumner er flyttet ind. Dermed har vi for farste gang i 
Coll.'s historie faet en kvindelig kandidat, endvidere 'kun' fem år 
efter den farste kvindelige alumnes indmarch - paritetisk reprae- 
sentation af kannene. Denne tingenes tilstand med tilstedeværel- 
sen af begge kan har i årets lab givet sig konkret udslag i to 'rene' 
Col1.-ægteskaber og et  tilsvarende antal barn, at hvilke det ene, en 



fornem kombination af ældste alumne og I.C., som kollegiebeboer 
går under betegnelsen 'grisling'. 

Egentlig er der ikke sket noget på Coll. Al aktivitet foregår in- 
denfor de velbekendte rammer - anno 1977 ganske vist. Og revo- 
lutionen holder sig fortsat borte. 

Med venlig hilsen, Inge Fredenslund 

Det for l~bne år har - dog ikke i så haj grad som det forrige - vz- 
ret præget af en ret stor udskiftning blandt alumnerne, i alt er der 
flyttet fem nye ind. På nuvzrende tidspunkt er der kun fire alum- 
ner, som har boet her lzngere end to år. For nu at ingen skal blive 
nerv~se,  må det da siges, at både de daglige og mere feststemte 
aktiviteter foregår inden for de velkendte rammer - de store æn- 
dringer i den henseende er der altså (som sædvanlig) ikke tale om, 
selv om traditionerne selvfalgelig indrettes efter dem, som bruger 
dem. 

Ved forårstide dukkede sagen om enhedskollegiet op igen efter 
at have hvilet et års tid. Statutterne for sammenslutningen - som 
man har valgt at navngive 'lbbenhavns Universitets Regenskolle- 
gier' -var blevet godkendte af Justitsministeriet og det var menin- 
gen at enhedskollegiet, efter at monarken med sin underskrift 
havde godkendt statutterne, skulle vcere en realitet fra d. 1.9.1978. 
For at f3 lavet det ~konomiske grundlag for samvirket, blev der 
nedsat en okonomiarbejdsgruppe med repræsentanter for de fire 
involverede kollegier, som forhandlede i labet af sommeren. Men 
heller ikke denne gang blev det hele til noget - pga. forholdene 
omkring den retssag, som man fra Regensens side ville anlægge. 
Men nu ser det ud til, at forhandlingerne starter påny, så alle er 
spændte på, hvad der vil ske denne gang. Hvornår enhedskollegiet 
bliver en realitet, er der vist ingen mere, som t0r gætte på. 

Selvom Coll.'s 0konomiske situation ikke er den allerbedste, 
(hvilket jo nok ikke kan overraske nogen) har det forlaibne år dog 
budt på et  par forbedringer af den materielle standard. Efter krav 
fra brandvæsenet er der på tre dare, som ellers altid skclle have 



været holdt lukkede, blevet monteret såkaldte ragdetektorer. Den 
nederste trappe - fra portrummet op til farste sal - er blevet for- 
synet med helt nye trin. De gamle var blevet så slidte og glatte,at 
man meget nemt gled på dem, og efter et uheld, var der ikke læn- 
gere tvivl om, at noget måtte gares. En banskrivelse til Universi- 
tetet i foråret gav det glædelige resultat, at det merste bkken  nu 
er forsynet med et dejligt gaskomfur, som ikke mindst den, hvis 
tur det nu er til at lave mad, dagligt glæder sig over. Endelig er 
der blevet anskaffet en ny flagstang; den gamle knækkede, da 
nogle suspekte personer fra et ikke fjerntliggende andet kollegie 
sagte at hejse et vindue op i den. 

Hvad sportslivet angår, kan det nævnes, at croquetspillet stadig 
er populært, og at der - glædeligt for spillets fremtid stadig re- 
krutteres nye strålende spillere. Sent sidste efterår - på årets våde- 
ste dag - spillede vi fodbold mod Valkendorf, men måtte indkas- 
sere et knebent 1-2 nederlag, som vi dog snart håber at få revan- 
che for. 

Tilsidst skal det nævnes, at knapt havde Coll.'s farste fastbo- 
ende spædbarn forladt stedet, far det andet - meget passende en 
lille pige - kom til verden. Hun fortsætter på smukkeste vis den 
tradition med en baby på Coll., som blev grundlagt sidste år. 

Med venlig hilsen, Jesper Tvevad, Inspector Collegii Elersiani 

De stedlige alumner har i den forlabne del af året gjort tilbarlig 
fremgang i studierne. Drikfældighed har næppe fundet sted og 
kortspil ingenlunde. Ej heller har der været afholdt b0rnestue. 
Udskiftningen blandt alumnerne har ikke været stor. To har for- 
ladt Coll. og en tredie rejser d. 1. dec. I den forbindelse må det 
bemzrkes, at der har vzret vanskeligheder med at få genudlejet 
'hundehullet'. Forklaringen på forholdet kan ligge i de husleje- 
stigninger, der blev gennemfart pr. l .juli, hvor studenter steg fra 
250 kr. til 3 15 kr. og kandidater fra 375 kr. til 470 kr. Universitetet 
vil ikke love, at huslejen ikke stiger yderligere. I denne akonomisk 
kummerlige situation var det en glæde at kunne indkabe nye ha- 
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vemabler for de midler Elersianersamfundet havde stillet til rådig- 
hed. Glæden blev dog ligeså kort som sommeren. Croquetturne- 
ringens afvikling led også stærkt under den danske sommers usta- 
bile væsen. 

I okt. modtog Coll. et brev fra boligstyrelsen, der anskede at 
foretage en sammenligning af de ældre legatkollegiers forhold i 
sammenligning med situationen for de nyere statsstattede kolle- 
gier. Om denne skrivelse er afsendt med henblik på en akonomisk 
ordning i overgangssituationen til det evt. enhedskollegium, eller 
den tager direkte sigte på etableringen af enhedskollegiet er ikke 
gennemskueligt. Det eneste nye, der foreligger i den sag, er afvis- 
ningen af Regensens ans~gning om fri proces mod Undervis- 
ningsministeriet. Sagen er appelleret. 

Endelig må det nævnes, at Elersianersamfundets bestyrelse har 
taget skridtet ti1 en nyskabelse på Coll. I okt. blev der afholdt en 
foredragsaften med prof. Anders Munk, som talte om ~konomisk 
og akologisk vækst. Selvom fremmadet ikke var overvzldende, må 
aftenen betegnes som en succes, og arrangementet vil blive genta- 
get i forårssemesteret med en ny taler. 

Med venlig hilsen , Carl Erik Bay, Inspector Collegii Elersiani 

I år har kollegianerne haft en særlig interesse i begreber som 'mo- 
derne harmoni' og 'den ny enkelthed'. Dette betyder, at de i haj 
grad har givet afkald på selvidentifikation og selvoptagethed inden 
for den gammelakademiske begrebsverden - som i avrigt i mange 
år har været objektidentificeret gennem valg af farver og udsmyk- 
ning p5 lectoriet! 

Man kunne frygte, at det faglige niveau i en sådan lasrivelsestid 
ville være dalende, men tværtimod har kollegianerne sjældent væ- 
ret stærkere repræsenteret i international publikation. Med andre 
ord må de nye tanker have givet en kunstnerisk stimulans, som det 
nok ville have været svært at drive ud af de tidligere grå tilstande. 
Dette bekræftes også ved, at det er lykkedes en af vore medicinere 
at spinde lidt guld pit den universitære rok - mens andre kollegia- 



188 Elers' Kollegium 1941 - 1991 

nere tog sig en svingom på Golden Club. Endelig har der for far- 
ste gang i flere år været en kandidatproduktion, nemlig begge 
naturfagspladserne. 

Kollegianerne er i år kommet hinanden så meget ved, at de 
endda har engageret sig i stærkt principielle, men til tider også 
personlige problemer vedrarende udnævnelsen af nye alumner. 
Den bemærkelsesværdige IC-frekvens vidner om, i hvor haj grad 
problemet belaster denne embedsmand. Men resultaterne synes 
imidlertid ikke at udeblive: man arbejder nu med sagen i de rette 
kredse. Også Rektor og Stipendieudvalget er blevet informeret, 
både skriftligt og ved mader, og har vist stor irnodekommenhed. 

Da udnævnelsesprocedure og fundats er direkte bestemmende 
for den daglige trivsel på kollegiet, må det umiddelbart synes 
alumnerne mere påkrævet at far taget dem op til revision end at 
fare akonomiske forhandlinger med universitetsadministrationen. 
Det ville være naturligt og tidssvarende at give kollegianerne 
medbestemmelse ved nyudnævnelser, som de længe har haft det 
på Regensen, Borch og Valkendorf. 

Derfor håber kollegianerne, at samfundets medlemmer vil 
bakke deres synspunkter op, da dette er essentielt for en gensidig 
interesse. 

Jakob Bohr, Insp. Coll. 

Reel Vabo er hverken et  akologisk vaskepulver eller en ungarsk em- 
igrant, men alumnernes pikante kælenavn til det akonomiske sam- 
virke mellem Regensen, Elers', Valkendorfs og Borchs kollegier, 
Enhedskollegiet også kaldet, hvis uopsættelige etablering blev for- 
kyndt for fem-ti år siden. N u  er dette smertensbarn en så tilpas le- 
vende realitet, at der dels forhandles mellem kollegierne om sam- 
mensætningen af den bestyrelse, som skal fordele midlerne til den 
fremtidige drift og om principperne for selve fordelingen, dels s0- 
ges om penge til den genrejsning af de forfaldne bygninger som 
samvirket fonidsztter - det vil briste endnu far det bærer, hvis 
ikke bygningerne er bragt i mansterværdig vedligeholdelsesstand 



[for Elers Kollegiums vedkommende bl.a. gennem udskiftning af 
sanitets- og badeanlæg, istandsættelse af vaske- og torrenim, re- 
novering af el-installationer, maling af vinduer, fornyelse af tegl ta- 
get, loftsisolering, opsætning af forsatsrammer etc.). Forelobig har 
Coll. kun fået udbedret småskavanker, bortset fra at varmecentra- 
len, som har til huse på Regensen, er blevet udskiftet i sommer, til 
amskindede alumners ubehag med en fire måneders standsning af 
varmtvandskilderne til folge. 

At Reel Ebo overhovedet er nået så vidt - at Coll. altså ikke 
blev ausradiert mir nichts, dir nichts, da Rigsrevisionen krævede 
statstilskuddet til universitetets gamle kollegier fiernet - har efo- 
ren gennem de sidste femten år, professor dr. phil. Svend Ellehoj, 
en væsentlig del af fortjenesten af. Det var derfor ogsi med bekla- 
gelse, at han anskede at fratræde med juni måned 1981. Men det 
var til beroligelse, at Konsistorium imodekom alumnernes onske 
om at få lektor, mag. art. Thorkil Damsgaard Olsen i hans sted. 
Thorkil Damsgaard Olsen har efter eget sigende erhvervet en ma- 
fiasagfarers egenskaber i sin tid som bestyrer af Institut for Nor- 
disk Filologi. Og sådanne kan der nok trænges til på Coll. 

Blandt alumnerne har udskiftningen været den starste i flere år; 
seks nye er udnævnt og tre kan ventes at blive det inden årets ud- 
gang. - Men bag de rade mure, over de rådne gulve, under de 
dryssende lofter og ved de hensmuldrende paneler går året ellers 
sin gammelkendte gang. Hvis man vil tage varsel af, at Coll. huser 
både en madklub og en gourmetklub, så kan man det. Hvis man 
vil tage varsel af, at der sidder et udvalg og diskuterer kriterierne 
for alumneudnævnelse, så kan man utvivlsomt også det. Eller af at 
Coll. hjemtog skamstatten i den interkollegiale fodboldturnering 
og aldrig fik afviklet sin egen kroket-do. Måske også af, at der 
jævnligt drikkes thevand og læses hajt af Kipling på lec., og af at 
Narcissistisk Befrielsesfront har holdt stottefest sammesteds. Etc. 

Insp.Col1. h.a. er i m i g t  så heldig at mene, at det ikke sorterer 
under embedspligterne at udtale sig om åndelige stramme og til- 
stande i huset. Hvordan disse matte tage sig ud for en uindviet, 
har stået at læse i Berlings avis; der kom en dag en reporter, og 
hun skrev siden, at forgården til åndens hajborg lå i Store Kanni- 
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kestræde 9. Om nogen radmede ved læsningen af den ellers så an- 
stændige avis, skal også være usagt. 

Venlig hilsen, Britta Olrik Frederiksen, Inspector Collegii Elersiani 

Det forgangne år startede med IC-valg, en disciplin, der i vinter- 
ens lab blev udarvet med stor flid og mange deltagere. Men som 
med så mange andre ting, gjorde tiden sit til at bringe roen tilbage 
på Coll. 

Udover IC'er og nye alumner bragte foråret også nye frem- 
skridt i Reel-Vabo, der som navnet kan antyde er en sammenslut- 
ning, dog ikke af sæbefabrikanter, men af kollegier (Regensen, 
Elers, Valkendorf og Borch). Man nåede så vidt som til at frem- 
lægge en fælles statut i Konsistorium, der ydermere blev god- 
kendt, og som nu kun mangler de sidste formalia inden den kan 
træde i kraft. Antagelig pr. 1.7.83 eller 1.1.84. 

I forbindelse med de fire kollegiers sammenslutning er et 
starre reparations- og istandsættelsesarbejde igangsat. Dette var 
en af forudsætningerne for at kunne danne Reel-Vabo, i officielle 
skrivelser ses betegnelsen: Kabenhavns Universitets Kollegie- 
samvirke. Det udvendige skelet, der i ajeblikket pryder kollegiet, 
blev rejst sidst i juli. Hvorefter håndværkerne gik igang med at 
lette murene for den tunge byrde, det må være at bære tag. I skri- 
vende stund nyder de mure endnu denne frihed, men må forhi- 
bentlig om kort tid igen se sig nadsaget til at bære skjoldet mod 
naturens luner. 

Ikke nok med at de m e  regioner bliver fornyet, vaskekælderen 
far også nyt image samt aflab. Dette sidste skulle bevirke, at gum- 
mistarvler fremover bliver overfladige. At mange kollegianere og 
vel også deres bekendte er glade for vaskekælderens snarlige gen- 
abning, er  til dels bestemt af, at foregaende vaskekælder med ind- 
hold har været ude af drift siden maj. 

Ait i alt må man sige, at året der gik, i hajere grad har været 
præget af ydre faktorer og de til tider kaotiske forhold de har af- 
stedkommet, end alumnernes eget virke. 



h t s  gang 1967-90 191 

Men med året vil også håndværkerne drage bort, og kollegiet 
kan igen stå frem med rent taj, rede til at gå den nye tid i Reel- 
Vabo imade. 

Inspector Collegii Elersiani, Anders Hay-Schmidt 

I labet af forsommeren skete der to ting, der medfnrrte ændringer i 
vores leje-forhold på Elers. Vi fik pr. 1.6. en huslejeforhejelse til 
400 kr., men fik udskudt Reel-Vabo et halvt år. Desuden fik vi ef- 
ter ansagning bevilget et halvt års forlængelse af vores tid på 
Elers, en ordning gældende for alle alumner, der boede på stedet, 
medens vi havde 'håndværker-træf. De fleste alumner er glade for 
denne forlængelse, enkelte ser med gru i ajnene, at de nu må 
trækkes med deres dadsfjender et halvt år ekstra. 

Reel-Vabo slipper vi helt sikkert ikke uden om - og det er der 
vist ikke nogen, der er utilfredse med, når alt er taget i betragt- 
ning. I det forlabne år er bestyrelsen for kollegiesamvirket blevet 
nedsat med vores efor som formand. Bestyrelsen har bikset og 
bakset med et  temmelig umuligt budget, og for at forhindre en 
skyhaj husleje er der blevet udarbejdet et nad-budget, der opere- 
rer med en husleje på 525 kr. fra 1.1.1984. Skæbneåret bliver altså 
som spået 1984! Kollegiesamvirket må se at klare sig med ringe 
indtægter, medens skattejagten står pi, vi tror og håber stadig, at 
det er muligt at fremskaffe statsmidler eller andet godt. 

Men mennesket lever ikke af brad alene, som en kendt mand 
engang sagde - vi har gjort noget for 'ånden' ved at holde vores 
egne F&D-aftener, og ved at holde F&D-aftener i fællesskab med 
Valkendorf og Borken. Fester har det heller ikke skortet på: Kar- 
nevals- og Folboldfest med de andre små kollegier og vores egen 
kombinerede Forårs- og Stilladsnedtagningsfest samt Sommerfest 
og Humlefest + Eformiddag - ikke at forglemme. Det sidste nye 
foreningsfremstad på stedet er vores idrzetsklub - kaldet 'Elers- 
Atleterne', der isar vil koncentrere sig om at genoplive de traditi- 
onsrige croquetturneringer samt at træne til fodboldturneringen - 
selvom vi da gerne vil beholde vores skamstatte. 
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Fnigtbarhedsmæssigt har det været et fint år på Elers, hele to 
alumner er flyttet gravide herfra, den tredie der flyttede var far til 
det ene barn. Det har betydet, at vi har faet tre nye alumner, des- 
uden har vi faet en grisesti i kælderen. 

Inspector Collegii Elersiani, Margrethe Tranberg 

&et startede med et brag. Tre initiativrige alumner havde - trods 
indsigelser fra mere stilfærdige do. - inviteret over ISO gæster til 
nytårsfest. Klimaks blev nået, da årets kage - nagen marcipari- 
kvinde i fladeskumsbad - blev skåret for. 

Samtidig hermed skete det længe bebudede, som ingen efter- 
hånden troede på ville blive virkelighed, Kollegiesamvirket ved 
Krabenhavns Universitet trådte i kraft. Elers, Borch, Valkendorf 
og Regensen skal fra nu af sammen(!) klare sig akonomisk uden 
driftstilskud. Huslejen er da også steget stat siden da. 

I portrummet har udspillet sig en mærkelig fejde. Da det sidste 
efterår i nogen tid havde været nærmest umuligt at passere port- 
rummet for parkerede cykler, blev det på et Col1.-made vedtaget, 
at parkerede cykler i portrummet frit kunne piftes. Effekten var 
slående - cyklerne rag ud i gården, og kun to standhaftige fremtu- 
rede. De indkabte en solid kinesisk fodpumpe, antog titel af 
'pumpere' og benævnte de m i g e  alumner 'piftere'. I praksis er 
der efterhånden kun en 'pifter', og den ene 'pumper' er endda 
gået over til at pifte sin cykel selv for at spare evt. 'piftere' ulejlig- 
heden. 

I maj flyttede et andepar ind i hjarnet bag den forfaldne, ube- 
nyttede croquetbane. Et kuld på 9 pippende ællinger kom myl- 
drende frem. Alumneme gerådede i stor uenighed om, hvad der 
burde pres .  Falck blev tilkaldt, men formåede kun at skræmme 
livet af andemor, så hun forlod ungerne, der så gik til. I labet af 
sommeren rugede hun dog to nye kuld ud, som fik fred og klarede 
sig. 

Mere alvorlige tildragelser har også fundet sted. Kollegiet har i 
længere tid måttet klare sig uden ald, da aldordningen måtte luk- 



ke på grund af for stort svind. En ny ordning er nu kommer igsng. 
Derimod må Coll. stadig undvære sit kære farne-aernsyn, der brad 
sammen i sommer. En alumne har stillet sit sort-hvide til &dig- 
hed, men det er aldeles ikke det samme. 

Martin Fabricius, Insp. Coll. 

1985 har på mange måder været et helt almindeligt år p% Elers: vi 
har haft det sædvanlige antal fester med de sædvanlige mennesker. 
Det szdvanlige antal mindre katastrofer, såsom sammenbrud af 
diverse starre og mindre tekniske installarioner. Nævnes her skal 
blot den geniale festdeltager, der så muligheden for at mindske 
væskeindholdet i sine medbragte 01d ved at give dem en tur i tar- 
retumbleren. 

Vi har som sædvanlig haft huset besat af håndværkere hele 
sommeren, hvorved vi nu endelig skulle havezafsluttet de påkræ- 
vede genopretningsarbejder. Midlerne til d e k e  invasion kom for 
starstedelen fra Egmont-fonden. Det mest irajnefaldende er nok 
Trekroners modernisering. De mange dare er blevet erstattet at 
næsten lige s i  mange vinduer, og i skrivende stund er der gode 
udsigter til, at der også vil blive råd til nyt gulv. Herefter vil vi 
råde over en hyggelig klaver- og TV-stue, i stedet for et nodt~rf- 
tigt istandsat lokum. 

Det mere ualmindelige er, at Coll. i år har fostret hele fire can- 
didater og en enkelt licentiat, hvilket har præget liver her på ste- 
det, blandt andet pga. de deraf falgende udflytninger, hvis antal 
blev yderligere oget, da en alumne valgte at forlade Coll. i 'utide'. 
Ikke mindre end seks nye alumner har vi således kunnet byde vel- 
kommen. 

Af positive overraskelser bar nævnes, at 'Krabenhavns Universi- 
tets Kollegiesamvirke af 1983' kom gennem sit farste år på egne 
ben - 1984 - med et mindre overskud på regnskabet. Det kan vist 
uden overdrivelse siges at have været en kolossal lettelse for alle 
implicerede. Dog undgik vi ikke huslejestigning. 62 5 kr. om må- 
neden betaler vi nu for at bebo denne ærværdige bygning. 
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Men på trods af stramme budgetter og hidsige spareknive lever 
alumnerne og har det godt på Elers' gamle kollegium. 

Dorrit Mikkelsen, Inspector Collegii 

I det forlabne år er der sket to markante ændringer i vores have. 
Den mest dramatiske var, da det store elmetræ i hjarnet ud mod 
Skindergade væltede med et brag. Lykkeligvis kom ingen noget 
til, og den gamle havemur led ved et mirakel ingen overlast. Det 
andet, der bar nævnes, er at vi nu ikke længere har vores Tro, Håb 
og Kaerlighed stående i haven, altså de tre statuer. og vejr 
havde efterhånden præget de tre damer s3 voldsomt, at Ny Carls- 
berg-fondet sbnnede, at de måtte restaureres og derfor ikke laen- 
gere skulle stå i Elers' gamle have. I stedet er Collegiet blevet be- 
tænkt med to store malerier ('Hende på Ham' og 'Ham på Hen- 
de') af Lise Malinowsky. De hænger på merste afsats, hvor man 
vil kunne se dem, når middagen nydes ved fremtidige Gaasegilder. 

Af mere selskabelige begivenheder kan nævnes, at alumnerne 
fik mulighed fbr at udfolde deres forskellige musikalske talenter 
ved den musikaften, der med stor succes blev afholdt i begyndel- 
sen af 3rettNævnes skal også vores besag hos Eforen, hvor vi 
havde en herlig dag - og især satte vort præg på Eforens græs- 
plæne! Vores årlige fodboldturnering fik i år et usædvanligt ud- 
fald. Elers spillede mod et hold, samlet af alumner fra de andre 
små kollegier, og de staerke elersianere gik af med sejren. Således 
er vi nu, for farste g&g i mange år, ikke lzngere indehavere af 
Skamstatten. 

Vi har i år budt velkommen til tre nye alumner og Collegiet 
beboes nu af 19 studenter og én candidat. I det forgangne år har vi 
fostret én licentiat og én-candidat. 

Tilbage er blot at fortælle, at der på de to nederste kakkener er 
kommet nye kakkenborde, således at alle tre hkkener nu er mere 
tidssvarende, dvs. med haje og brede borde. 

Kollegiesamvirket fortsætter sit virke, og forsager - med vores 
efor som formand - at få de forskellige budgetter til at passe. For 
tiden betaler vi 685 pr. md. for at bo her - og har udsigt til snart 
at komme af med mere. 



Alt i alt går livet sin vante gang her på Coll., med den kendte 
blanding af flid og dovenskab, diskussioner og forsoninger, og 
ikke mindst fester og middage. 

Merete Wessel Larsen, Insp. Coll, 

Til alumnernes store glaede har vi faet en skulptur til vores have. 
Om nogen husker det fra I.C.'S beretning fra sidste år, mistede vi 
vores små statuer Tro, Håb og Kærlighed; de trængte til restaure- 
ring. I stedet fik vi af Carlsberg Fondet formet to oliemalerier af 
Lise Malinowsky, som nu hænger på merste afsats. Som tak for 
malerierne havde vi inviteret formanden for Ny Carlsberg Fondet 
til årets farste eformiddag. Eforen må have gjort et godt indtryk: - 
To uger efter kom formanden lykkeligvis i tanke om, at man på 
Carlsberg Fondet havde en skulptur som man ville forære os, og 
vi måtte oven i b b e t  selv vælge, hvilken skulptur vi onskede. 

Valget faldt på en skulptur i granit af Finn Nielsen. Ved en lille 
hajtidelighed afslorede kollegiets eforina officielt skulpturen på 
årets eneste sommerdag, den 15. juli. Skulpturen er ikke let at be- 
skrive, måske kan den karakteriseres som 'sjzlden' og.. . 'fantasi- 
fuld'. 

I begyndelsen af september skete en anden stor begivenhed: 
Kroketturneringen blev efter ni år genoplivet. Vinderen blev Mik- 
kel Dstergaard, der havde trænet skarpt i en uge, og som efterlod 
de m i g e  deltagere uden en chance. Omend eforen, der havde 
overværet turneringen i dens fulde fem timer, stadig smilede ved 
pokaloverrækkelsen, skulle man nok overveje at gore kroketreg- 
lerne fra 1967 lidt mere 'eforvenlige'. 

Til forskannelse af kollegiet er lectoriet blevet sat istand. Det 
er blevet malet i lidt lysere farver, men ligner ellers sig selv bortset 
fra, at billederne nu hænger lige. Der er blevet lagt nyt trægulv i 
et  alumneværelse; det 2 50 år gamle gulv af pommersk fyr kunne 
ikke holde mere. Det er  Kollegiesamvirket med vores efor som 
formand, der star for den ~konomiske side af sagen. 

Sidst skal der fortælles, at vi i år har budt syv nye alumner vel- 
kommen, desværre uden at kollegiet har fostret nogen kandidater; 



måske arbejdsmoralen er dalende. Således beboes kollegiet nu af 
19 studenter og 1 candidat. Alt går sin vante gang. 

Lene Skov, Insp. Coll. 

1988 har på mange måder været året, hvor de kolde spare- og 
sundhedsvinde trængte igennem kollegiets porte og mure. Tidens 
krav om hårdt arbejde om konkurrencen om en plads til forelæs- 
ningerne har sat deres præg på koll. Alumnerne studerer flittigt! 
Så flittigt at endog lectoriet i lange perioder ligger ade hen. Re- 
sultaterne har da heller ikke ladet vente på sig, således har bile- 
giet i år måttet lægge have og maver til hele to kandidatfester (og 
en enkelt dåb). Om det nu skyldes den megen læsning eller ej, så 
må vi konstatere at Elers, for farste gang i flere år, tabte fodbold- 
turneringen. Til gengæld blev kroketturneringen afviklet helt i ti- 
dens and, hurtigt og kontant, vinderen blev fundet efter kun 20 
minutters spil! 

Psykologisk har kollegiets mandlige og kvindelige alumner 
pudsigt nok reageret forskelligt på de nye tider og kampen om 
pladserne. På spindesiden er vegetarisk epidemi brudt ud, som i 
vidt omfang er blevet fulgt op af ensomme, sveddryppende timer i 
Nautiluscentre og hæsblæsende aerobidwork out timer. Denne 
nye interesse for krop, grad og guleradder har for farste gang i 
mands minde fart til et delvist rygeforbud i lectoriet! 

Kollegiets unge herrer har i stedet for den muskelopbyggende 
styrketræning valgt at satse på præcisionsarbejdet, flere er således 
begyndt at dyrke billard! Kun blandt de unge lerver kan man end- 
nu være sikker på at finde lukulliske måltider med radvin, rade 
baffer og rag. 

Afslutningsvis er måske på sin pladds at understrege, at Coll. 
stadig med glæde samles i enhed og fællesskab om portvin og kage 
- og musik. Således blev der farst på året afholdt en prægtig mu- 
sikaften med rigelige mængder af begge dele, tilsat sad klassisk 
shnsang, virtuost guitar- og klaverspil og murgennembrydende 
rytmisk sang. Ligeledes lokket af blide lafter om portvin og kage 



er nu også 0% som det sidste bkken malet i friske, lyse farver, - 
som det nok er værd at kaste et blik på ved det kommende gå- 
segilde! 

Inspector Collegii, Sine Sofie Ssrensen 

&et 1989 har været godt og roligt og regelmzssigt på Coll. Coll. 
har således taget afsked med et par kære gamle alumner og 'grise', 
set 3 alumner blive kandidater og taget imod fire nye. Denomina- 
torkorpset er blevet forstærket efter Konsistoriums udnaevnelse af 
cand. jur. og theol. Thomas Bruun, der allerede har vist varm in- 
teresse for Coll., bl.a. ved sammen med H.H. Wanda11 at deltage 
i forårets eformiddag. 

Coll. har som foregående år udover alumnernes daglige liv væ- 
ret rammen om en række traditionsrige arrangementer. Nævnes 
bar Humlefesten, Nytårsfesten og Gaasegildet. Andre traditioner 
er også blevet holdt i hævd. Der er blevet spillet croquet om Efo- 
rens Vandrepokal efter de originale elersianske regler på den nu 
græsdækkede bane, og alumnerne har musiceret for hinanden og 
for eforen en aften i oktober måned. 

Den 19. april var det najagtig 300 år siden, at etatsråd Elers 
mistede sine to sidste born, der var blandt de mange omkomne 
ved operahusets brand den 19. april 1689. Coll. mindedes 
begivenheden hajtideligt i krypten under Trinitatis Kirke med 
kransenedlæggelse på barnenes kister, og senere på aftenen mere 
selskabeligt i lectoriet med et foredrag om den tids teater. 

Det for Kollegiesamvirket og dermed Coll. heldige udfald af 
sagen om Kommunitetsbygningen i Norregade betyder ikke på 
kort sigt nogen forbedring af vores okonomi, der må betegnes 
som stram. Det ses især på bygningerne og inventaret, der i aje- 
blikket desværre k m  får den mest ncrdvendige vedligeholdelse. Vi 
må håbe på bedre tider i denne henseende. 

Et par kedelige begivenheder m3 desværre også omtales i den- 
ne udgave af 'Lets gang'. For andet år i træk kunne vi ikke vinde 
fodboldturneringen. Og Coll. har været hjemsagt af ubudne gzs- 



ter. En af dem tamte fiscus og fire andre blev under tumulter an- 
holdt i haven en tidlig sommermorgen. 

Herudover går alt sin vante gang. 

Anhrs Mafiin Jensen, I. C. 

Endnu et år af kollegiets lange historie er gået. En historie som vi 
fik lov at snuse lidt til under en spændende F&D aften, ledet af 
Schepelern. 

En længe ansket istandsaettelse af Tullianum blev endelig gen- 
nemfart, dog med en voldsom overraskelse, et budget på omkring 
3000 kr. til maling og div. andre småting, blev pga. råd i en bin- 
dingsværksvæg og et gulv, til en regning på over 30.000 kr. Denne 
sag gav også baggrund for årets aprilsnar, som kom med oplysning 
om, at hele den nederste etage var angrebet af svamp, så alumner- 
ne på denne etage kunne se frem til et længere ophold på kolle- 
giets fællesarealer; flere var klar til at forlade deres værelser, 

En gæst fra sidste år kom igen denne sommer. Det var en and, 
som farst blev opdaget, da den kom rappende ud fra kompostbun- 
ken med 10 sultne ællinger. Modsat sidste år havde den i år ind- 
svet en vis rutine, som gjorde at vi i et stærkt samarbejde med 
Falck, måtte opgive at flytte dem. De blev efterhånden et elsket 
og fornajeligt selskab i de hede sommeruger under eksamenslæs- 
ningen. Resultatet efter betydelige mængder fortæret havregryn, 
blev 8 flyvefærdige ællinger,som vi transporterede over i Kongens 
Have. 

Som en anden elsket gæst i de herlige sommermåneder skal her 
nævnes Holger Engberg, som traditionen tro også i år kom og 
hyggede om os i ikke mindre end to måneder. Dette bevirkede 
bl.a. også en pengegave,som vil blive brugt til nogle af de mest til- 
trængte inventarforbedringer. 

Af andre mere traditionelle ting kan nævnes croquetturnerin- 
gen om Eforens Vandrepokal, tabt pokalturnering i fodbold for 3.  
år i træk, to Tour de Chambre, et par eformiddage, en interkolle- 
gial fest mellem de fire små kollegier i den indre by, en nzr t  fore- 



Eforen, Thorkil Damsgaard Olsen, overrdkker vandrepokalen til vinde- 
ren af turneringen 1991, Anders Martin Jensen. Isvrigt ses: Christian 
Maegbrd, Jens Christian Toft ,  Lms Paskjq Lars Hofiann Christen- 
sen, Lars Mikkelsen. 

stående Humlefest, og ikke at forglemme Gåsegildet, som i år ser 
ud til at blive rigt besagt af nuværende alumner. Kollegiet har i 
det forgangne år produceret ikke mindre end tre kandidater og én 
licentiat med de dertil harende store festligheder, og ikke mindre 
end 7 alumner har forladt os til fordel for nogle nye. 

Som en sidste ting kan nævnes, at sagen om kommunitetsbyg- 
ningen kan trække i langdrag, hvorfor en mulig forbedring af de 
gamle kollegiers elendige akonomi ikke er nært forstående. Der- 
for har vi i det forgangne år arbejdet intensivt på at skaffe penge 
fra anden side til en generel istandsættelse af bygninger og inven- 
tar op til jubilæet næste år. 

Venlig hilsen, Inspector Collegii Lars Mikkelsen 
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