Et indflytterperspektiv på det regensielle habitus
- en bourdieusk begrebsguide til nye indflyttere med fodnoter til DTU-brug
Kære nye indflytter1. Det kan være svært at flytte ind på Regensen. Måske kan denne
guide hjælpe dig. Regensen udgør sit eget sociale felt2, der er defineret ved strukturel
determinisme3. Som indflytter er du på baggrund af din rette kulturelle, økonomiske
og sociale kapital4 – eller evnen til at foregive den – accepteret som ny aktør på feltet.
Men det regensielle habitus er noget helt særligt5. Og det skal du nok få at føle6. Den
sociale orden konstitueres således af de dominerende7, der gennem symbolsk vold8
sørger for, at den sociale orden reproduceres9. Langsomt ændres din tankegang, dine
vaner og din forståelse af rigtigt og forkert10. Din habitus er nu regensiel. Værsgo at
reproducere.

1

En person som i regensielle termer er nederst i hierarkiet og vil forblive det, indtil
der kommer nye indflyttere.
2
Der er ikke nogen uden for Regensen, der fatter hvad du snakker om, når du siger fx
”det kan jeg ikke, jeg skal have P” (den-der-omvandrende-kiosk-hvor-folk-invaderermit-værelse), ”på fredag, der skal jeg til Ping” (en-af-foreningerne-på-kollegiet-ognej-de-har-vist-ikke-noget-politisk-formål), ”der skal jeg til middag hos Tilia” (nejdet-er-ikke-en-person-og-ja-vi-skal-danse-om-et-træ-men-det-er-lidt-indviklet), ”jeg
skal lige finde på et vækkergebyr” (hvis-de-vækker-en-om-natten-og-ja-det-kan-foreksempel-Gamle-gøre-og-nå-ja-det-er-også-en-af-de-der-foreninger-og-ja-det-er-vistbare-sådan-noget-man-gør), ”jeg skal til provstethe” (nej-jeg-er-ikke-blevet-religiøsog-nej-vi-skal-faktisk-ikke-have-the-det-er-lidt-indviklet) etc., etc.
3
Som indflytter skal man passe på med at komme med gode ideer. I hvert fald hvis de
er nye. Gamle, gode ideer er velkomne. Særligt gule ærter.
4
Kulturel kapital: Du synes det er fedt at bruge ordet ”qua” i talesprog og du stiller
dig kritisk over for den herskende diskurs mindst en gang om dagen. Eller du går på
DTU (men så kan du nok noget andet). Bruger sætninger som ”jo, det er min [indsæt
valgfrit ordenstal] bachelor, men jeg starter lige forfra i stedet for at blive færdig”.
Social kapital: Bajere, smøger og upassende opførsel. Prioriterer at blanke eksamener
over at droppe fester, men ”er slet ikke sådan en RHK/Egmont-type – det her er noget
heeeelt andet…”
5
Hvor selv de mest bizarre tiltag såsom fællesudflugt til ’Nøddebo Præstegård’
faktisk får tilslutning, og hvor demokratiet udøves bedst, når alle er for fulde til at
forstå hvad der foregår (også kendt som generalforsamlingen).
6
Måske bliver dit første regensianer-møde med den person, der opfandt udtrykket
”apropos mig”.
7
Gamle regensianere, som endnu ikke er blevet så gamle, at de er flyttet ind på
pensionistgangene.
8
Vold, der ikke genkendes som sådan, men accepteres af hierarkiets laveste. Fx
italesættelsen af at det er fucking nice at arrangere fester, når man er indflytter. Og at
indflytterværelser ved P-vagt er en naturlig forlængelse af øvrige fælles festlokaler.
9
Kulturel og social kapital overføres til de næste i rækken, der derved positioneres
som de kommende i gruppen af de dominerende. Processen kan starte, når fodnote 10
er opfyldt.
10
Følelsen af, at det ikke har været en rigtig fest, hvis ikke man har smadret alle de
glas, man har drukket af, nyfortolket ”et suttetræ” eller kørt et toilet tværs igennem
Indre By i en trillebør.

