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”Herrer vi ere i Aandernes  
Rige, / Vi er den Stamme, som 
evigt skal staae!”

Stemningen var tidstypisk 
højstemt den 5. juni 1820, da 
alumnerne på Københavns 
gamle kollegier under Regen-
sens navnkundige lindetræ 
istemte koret i stud.theol. 
Christian Winthers vidtløftige 
studentervise ”Her under 
nathimlens rolige skygge”. 
På denne lune sommeraften 
for 194 år siden indsamlede 
studenterne underskrifter til 
oprettelsen af den studenter-
forening, som man ved ad-
skillige sværmeriske sympo-
sier havde lagt planer om at 
stifte ”til Videnskabeligheds 
og Brodersinds Fremme”.

Symposier, digte og broder-
sind var lige i romantikkens 
studenterånd. I 1800-tallet 
boede der adskillige danske 
digterspirer og andre skøn-
ånder på kollegierne Valken-
dorfs, Borchs og Elers, men 
flest af alle husede Collegium 
Domus Regiæ, i daglig tale 
kaldet Regensen. Det var her, 
Jens Christian Hostrup boe-
de, da han i 1844 skrev lyst-
spillet ”Gjenboerne” om stu-
denter, løjtnanter, maler-
svende og, ikke mindst, en 
underskøn kvinde. Og det var 
miljøet på den gamle Regens-
gård, der i 1820’erne gav Poul 
Martin Møller materiale til 
den muntre studenterroman 
”En dansk students eventyr” 
om den krøllede Fritz’ mang-
foldige bedrifter.

Også i 1700-tallet blev der 
digtet på de gamle kollegier. I 
denne periode var det dog 
overvejende valkendorfiane-
re, der svang pennen. Johan-
nes Ewald, B.S. Ingemann og 
N.F.S. Grundtvig har alle boet 
i ”Pisserendens Juvel” i Sankt 
Peders Stræde, hvor de hver 
især har indledt deres poeti-
ske karrierer. Men i modsæt-
ning til deres digterkolleger 
på Regensen nogle tiår sene-
re skrev de ikke meget om de-
res studieliv. Annalerne kan 
dog berette, at Ingemann 
havde rigeligt med tid til at 
erobre en forlovelse med gen-
boens datter, mens Ewald og 
Grundtvig fik masser af plads 
til at lufte deres excentriske 
gemytter.

I dag bliver der også digtet 
på de gamle kollegier, omend 
i et noget andet toneleje end 
under romantikkens lyse 
himmel. Voksenbladet Ugens 
Rapport kunne således i 2013 
på sine berømmelige Grå Si-
der kåre en højst ejendomme-
lig historie til ”Månedens no-
velle”. Fortællingen, der er 
signeret af en vis Christoffer 
V., og som foregår på et ”ef-
tertragtet kollegium” med 
udsigt til Rundetaarn, blev 
nogle uger senere læst op til 
hujende applaus under den 
årlige interkollegiale fest for 
Valkendorfs, Borchs og Elers’ 
alumner.

Disse tre kollegier er til-
sammen mere end 1000 år 
gamle. De ligger inden for 
ganske kort afstand af hinan-
den i Københavns latiner-
kvarter – Borchs og Elers 
endda i samme lille gade  
– og de huser hver især om-
kring 20 alumner. Det efter-
tragtede kollegium, hvor den 
erotiske fortælling udspiller 
sig, er det væsentligt større 
kollegium Regensen, som 
med sine 100 alumner og 
kongelige velsignelse alle da-
ge har været genstand for lige 
dele spot og misundelse fra 
de tre mindre, men i egen op-
tik langt noblere kollegier.

Kimen til grundlæggelsen af 
de første danske studenter-
kollegier blev lagt i 1569 i 
Helligåndshuset i Køben-
havn. Her oprettede Frederik 
II det såkaldte Kommunitet, 
som var Danmarks første stif-
telse til daglig bespisning af 
100 studenter.

Københavns Universitet, 
som på dette tidspunkt havde 
eksisteret i knap 100 år, hav-
de store problemer med fat-
tigdom blandt de studerende. 
Adelige og formuende stu-

denter havde for vane at hen-
lægge deres studier til udlan-
det, hvorfor hovedstadens 
universitet mest af alt var stu-
diested for børn af embeds-
mænd og almuen.

Kollegielivet i de følgende 
århundreder syntes ifølge 
kollegiehistorikerne at have 
været præget af en sælsom 
blanding af dyb fattigdom og 
hvirvlende druk. Borchiane-
ren Hans Olrik, der har skre-
vet om Borchs historie fra 
1689 til 1728, beretter om to 
navngivne studenter, ”der 
kun fik mad hver anden dag 
og tilsammen kun ejede én 
sort klædedragt, så at den 
ene måtte sidde inde, mens 
den anden gik ud.”

I samme pennestrøg skil-
drer Olrik studenternes gen-
tagne forbrydelser mod uni-
versitetets alkoholforbud. 
Især regensianerne fik forbud 
mod at svire på de omkring-
liggende beværtninger. Men 
lige lidt hjalp det. Nød lærer 
tørstig studiosum at tænke, 
og andre knejper blev fluks 
taget i brug. ”I vinhuset Dyr-
køb ved Frue kirke”, skriver 
Olrik, ”skal mangen rus have 
måttet pantsætte sin nye stu-
denterkappe for at have no-
get at drikke for.”

I denne hvirvel af tomme 
maver og fyldte flasker opret-
tede rentemester Christoffer 
Valkendorf i 1588 Danmarks 
første studenterkollegium. 
Skæbnen ville, at Valkendorf 
købte bygningen Hvideklo-
ster, som tidligere havde væ-
ret studerebolig for munke af 
den katolske karmeliteror-
den. De fromme forgængere 
ville nok have korset sig over 
det personel af hungrende 
svire- og slagsbrødre, der nu 
rykkede ind. Valkendorfs Kol-
legium er nemlig gennem ti-
den blevet kendt for at have 
huset et imponerende antal 
kulørte personligheder. Flere 
alumner kunne således i 
1760’erne berette om en vis 
cand.theol. Johannes Ewalds 
”Larmen på Gaden ved Natte-
tide, hvor han kunde drage 
sin Kaarde og slaa i Brostene-
ne, saa Gnisterne stod ham 
om Hovedet, alt imedens han 
raabte: ’Nu grasserer Poeten 
Ewald!’”.

30 år efter indvielsen af Val-
kendorfs Kollegium tog Chri-
stian IV initiativ til en ny og 
større studenterbolig i Store 
Kannikestræde. Regensen, 
der blev indviet i 1623, skulle 
være bolig for de lykkelige in-
dehavere af Kommunitetets 
studenterbespisningslegat. 
For at blive optaget skulle 
den håbefulde ansøger være 
student – ikke kandidat – 
hvilket særligt i 1800-tallet 
hyppigt medførte, at alumner 
på Regensen, der havde ud-
fyldt deres fastsatte alumne-
tid på kollegiet, efterfølgende 
flyttede ganske få skridt over 
gaden og slog sig ned på en-
ten Elers eller Borchs.

I slutningen af 1600-tallet 
besluttede den barnløse po-
lyhistor, professor, alkymist 
og højesteretsassessor Ole 
Borch at donere sin myteom-
vundne formue til oprettel-
sen af et nyt kollegium, hvis 
alumnepladser skulle afspej-
le stifterens mangesidede in-
teresser. ”Sexten fattige, gud-
frygtige og lærde Studiosi”, 
hvoraf tre skulle være klassi-
ske filologer, en mediciner og 
botaniker, en matematiker og 
10 teologer, fik i 1691 et fast 
og roligt sted i Store Kannike-
stræde til at bedrive deres 
flittige studier. Fordelingen af 
alumnepladserne afspejlede 
forholdene på datidens uni-
versitet, hvor teologerne var 
klart i overtal.

Inspireret af sin kollega i 
Højesteret testamenterede as-
sessor Jørgen Elers samme år 
størstedelen af sin formue til 
oprettelsen af et tredje kolle-
gium i Store Kannikestræde, 
der nu eftertrykkeligt var ble-
vet studenternes gade. Tragi-
ske hændelser havde imidler-
tid påvirket højesteretsasses-
soren til at grundlægge kolle-
giet. Den 19. april 1689 op-
stod der under festspillene i 
det midlertidige operahus 
ved Sophie Amalienborg i an-

ledning af Christian V’s fød-
selsdag en brand, hvori Elers’ 
to børn sammen med hund-
redvis af andre feststemte 
gæster blev brændt ihjel, da 
dørene af uvisse årsager var 
spærrede. 

Branden rystede københav-
nerne i lang tid derefter, og 
for ægteparret Elers blev det 
en særlig tragedie, da parrets 
to andre børn ligeledes var 
omkommet nogle år forin-
den. Jørgen Elers og hustru 
besluttede kort tid efter at te-
stamentere deres nu arvings-
løse formue ”det kongelige 
Universitet i Kiøbenhaff og 
den studerende Ungdom til 
Hielp, Nytte og Forbedring”. 
Elers Kollegium blev indviet 
1705 efter enkefru Elers’ bort-
gang i 1700.

En central del af kollegieli-
vet i 1700-tallet var den flitti-
ge disputeren, som Holberg 
gør så kosteligt grin med i 
”Erasmus Montanus”. Hol-
berg kunne med god grund 
skose de kværulerende studi-
osos, al den stund han ikke 
selv deltog i festlighederne. 
Således fortæller han i sin 
levnedsbeskrivelse ”Første 
Brev til en højvelbaaren Her-
re”, der som meget andet af 
Holbergs forfatterskab er 
skrevet på latin: ”Alt dette 
(adskillige bøger, red.) fik jeg 
lavet i Løbet af mine fem Aar 
paa Borchs Kollegium; og dog 
var der mange der regnede 
mig for at være en Drivert, 
fordi jeg forsømte Disputere- 
og Deklamereøvelserne; af 
samme Aarsag mente de og-

saa at jeg var fuldstændig Idi-
ot til Latin. Og dog var jeg den 
eneste af Kollegiets femaars 
Alumner – med Undtagelse af 
dets Inspector Niels Aagaard 
– der hjemmevant gik om i 
det gamle Rom.”

Overgangen til 1800-tallet 
blev undergangen for de 
kværulantiske disputatser. 
Nikolai Krarup giver i sin be-
skrivelse af Elers’ historie en 
sigende analyse af perioden: 
”Det upolerede Værthusliv, 
som tidligere havde været en 
væsentlig Bestanddel af For-
bindelsen mellem Studenter-
ne, afløstes af Spadsereture 
under Sang, af aandfulde 
’’Symposier’ i Kollegiehaven 
og andetsteds; man læste Ti-
dens store Digtere og digtede 
selv – med større eller mindre 

Held – og dyrkede i det hele 
taget Naturen og Kunsten i 
romantisk Aand.”

Nu til dags kværuleres der 
ikke længere på latin inden 
for kollegiernes mure, lige-

som ”det smukke køn” heller 
ikke længere må listes ud ad 
vinduerne ved solopgang. 
Men latinen består stadig i 
kollegiernes embedsbeteg-
nelser. For eksempel kan den 
alumne, der har til embede at 
dyrke og pleje kollegiets ha-
ve, pryde sig med titlen In-
spector Horti, mens den an-
svarshavende for kollegiets 
vinkælder kaldes Membrum 
eller, som naturligt på Val-
kendorfs, Inspector Alcoholi.

Ingen dansk student må 
glemme poesien. Under kol-
legiehavernes bølgende træ-
kroner synger alumnerne 
derfor stadig de studenter-
viser fra begyndelsen af 
1800-tallet, der ganske lige-
som kollegierne selv har 
holdt sig evigt grønne igen-
nem århundreder. Her med 
regensianeren Poul Martin 
Møllers ord fra 1823, tre år ef-
ter den vidtløftige fællessang 
– med melodi fra ”Kong Chri-
stian stod ved højen mast”  
– under Regensens lind:

”Hvor Mænd i Atlaskhoser 
gaa, 
Er ej vor Plads. 
Med Bogen i en rolig Vraa, 
Med Pigen under Himlens 
Blaa, 
I Brødres Lag, hvor Flasker 
staa, 
Der er vor Plads. 
Her synge vi, saa højt vi vil, 
Her tømme vi, saa tit vi vil, 
Vort Glas.”

Kristoffer Maribo er stud.mag. i 
klassisk græsk og latin, inspector 
horti og alumne på Elers Kollegium

I studentens frie bo
De fire traditionsrige kollegier i København, Valkendorfs, Regensen, Borchs og Elers, har en historie, der rækker over 400 år tilbage i tiden. 
De har gennem historien afspejlet forholdene i det omgivende samfund og haft en række berømte digtere som beboere

Valkendorfs

33 Danmarks3første3kollegium.3I315883købte3Christopher3Valkendorf3
Hvidekloster3i3Sankt3Peders3Stræde3og3indrettede3det3til3kollegium,3der3
blev3indviet3året3efter.3Blev3ødelagt3under3den3store3brand3i31728.3I33
18663kunne3alumnerne3flytte3ind3igen3i3en3ny3bygning,3der3stadig3
anvendes3i3dag.3Af3kendte3alumner3er3blandt3andre3Johannes3Ewald,3
N.F.S.3Grundtvig,3B.S.3Ingemann3og3Herman3Bang.

regensen

33 På3latin3Collegium3Regium,3det3kongelige3kollegium,3oftest3kaldet3
Collegium3Domus3Regiæ,3det3kongelige3hus’3kollegium.3Placeret3ved3
Rundetaarn3i3København.3Blev3indviet3den31.3juli316233og3måtte3efter3
Københavns3brand3i317283delvis3genopføres.3Indgik3i319833i3Københavns3
Universitet3Kollegiesamvirke3sammen3med3de3øvrige3tre3kollegier.3Fra3
dette3år3indføres3husleje.3Regensens3vartegn3er3det3gamle3lindetræ3i3
gården.3Berømte3alumner3er3blandt3andre3Thomas3Kingo,3Viggo3Hørup,3
Kaj3Munk3og3Jens3Otto3Krag.

Borchs kollegium

33 Latinsk3Collegium3Mediceum.3Blev3grundlagt3den329.3maj316913af3
Ole3Borch3i3Store3Kannikestræde3for3at3huse3163”fattige,3gudfrygtige3og3
lærde3studiosi”.3Blev3også3ødelagt3under3Københavns3brand3i31728.3
Huset3blev3genopbygget3på3resterne3af3det3gamle3og3stod3klar3tre3år33
og355003rigsdaler3senere3i31731.3Ludvig3Holberg3og3historikeren3Jens3
Paludan-Müller3har3boet3her.

elers kollegium

33 Blev3indstiftet329.3november316893af3højesteretsdommer3med3mere3
Jørgen3Elers3til3ære3for3de3to3børn,3han3havde3mistet3ved3operahusets3
brand3i3april31689.3Indrettet3i3en3nyopført3bygning3i3Store3Kannike-
stræde3i3København.3Naturfilosoffen3Henrich3Steffens3holdt3her3fore-
drag3om3filosofi3og3poesi3i318023til31803,3som3fik3stor3betydning3for3
begyndelsen3på3den3danske3romantik3og3guldalder.

 

4 De gamle københavnske kollegiers historie går over 400 år tilbage. I 1800-tallet boede der adskillige senere berømte danske forfattere og digtere på kollegierne Valkendorfs (nedenfor til venstre), Borchs 
(nedenfor til højre) og Elers (nederst til venstre), der ligger inden for ganske kort afstand af hinanden i Københavns latinerkvarter. Men flest af alle husede Collegium Domus Regiæ, i daglig tale kaldet 
Regensen (billedet ovenfor). – Foto: Paw Gissel. 


