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Et Bidrag til Kjøbenhavns Universitets Historie
fra 1725 *).
Meddelt af C hr. Bruun.

Christian a Møinichen, som har skrevet de to følgende
Erklæringer, var Medlem af den saakaldte Geheime InqvisitionsCommission, som Frederik den Fjerde i Begyndelsen af Januar 1725
nedsatte, for at undersøge forskjellige Embedsmænds Forhold
med Hensyn til Oververtrædelser af Loven af 23. October 1700,
der forbyder at tage imod Skjænk og Gave. Møinichen var
den Ledende i Commissionen, hvis første Resultat blev at
Frederik Rostgaard, Oversecretair i det danske Cancelli,
blev afskediget den 23. Januar. Den 25. Januar blev Møinichen
udnævnt til hans Efterfølger. Skjøndt Møinichen i flere Ret
ninger ikke har noget helt hæderligt og pletfrit Rygte, saa maa
det indrømmes, at han var en begavet, kraftig Mand, med et
sundt og uhildet Blik. De Betænkninger af ham, som her ud
gives, kunne tjene til Exempel derpaa. De ere fremkomne i
Anledning af et Forslag, som uden Tvivl Andreas Hojer er
Forfatter til. Dette sluttes deraf, at Hojer egenhændig har skrevet
de tre i Møinichens Memorialer nævnte Bilag, saaledes som de
tilligemed Møinichens egenhændige Betænkninger findes i Geheimearchivet (Aflevering fra Justitsministeriet, Skab, 11, Pakke 111,
Nr. 36 og 37). Den Commission, som Forslagsstilleren tænkte sig
nedsat, for at undersøge Universitetets Forhold og for at udkaste
l) Hvad der er trykt med Cursiv er i Originalerne skrevet med latinske
Bogstaver.
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Planen til en Universitets-Reform, kom ikke istand. Dog tør
man vistnok allerede finde Spiren til Universitetets nye Ord
ning, saaledes som den fastsattes ved Fundatsen af 1732,
i disse foreløbige Udtalelser fra 1725. Tanken om en Reform
fik et Stød fremad efter Ildebranden 1728, da der begyndte
vidtløftige Undersøgelser om Professorernes Boliger, Legaterne
etc. — Høist mærkeligt er det, at denne Sag, som det synes,
er gaaet gjennem Dronning Anna Sophies Haand.

1.
Stormægtigste Aller Naadigste Dronning
Det behagede Deris May? Allemaadigst, at levere mig
hosfølgende 3= Documenter Academiets høistnødvendige refor
mation angaaende, og tillige at befale det ieg mine allerunder
danigste tancher deromtrent maatte opsette; Min allerunder
danigste Plicht udfordrer derfor, uden nogen slags reservation
at frembære for Deris May4!? Allerhelligste Øyne, der med saa
uskatteerlig een Clemence og Forsorg seer effter hvis det kiære
Fæderneland kand tiene, mit hiertis allerunderdanigste reene
Sandhed ; hvor da Egennyttighed, fører Regimentit, kand san
delig ingen god Skich eller Politie forventis; det er da i denne
liden Academisce République, liden saavidt dends Begreb er,
men sandelig stor i henseende til, det er et Seminarium til
Kirchen, Landits og alle Civile Bestillings Mænd, at denne
Egennyttighed ved een à 2 visse Familier har prædominerit,
Professores derved har ei aliéné selv i een 20 à 30 aars tiid værit
vexelviis besvogrede, men endog holt for dem og deris lige
som een første fødsels Rætt paa alle Avancements og Stipen
dia] Academiets Stipendia^ hvorved Jattige og gode ingenia
skulle holdis fremmed, og giøris capable til Kongens og Lan
dits tieneste, ere meestendeels distribuerede til deris egne Børn
og paarørende saa at faa eller ingen uden for har nydt nogit
deraf; ja det er mig bekiendt, at visse af Professoremis Børn,
som har lagt paa det ridderlige Academie, men det var istand,
og trochet Studenter-Stipendia] og overalt skal det befindis at
faa af Stipendiis bliver uddeelte eliter Fundazemis ord og Meening, især de som ere af nogen betydende. Hans May? erin-
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drer vel self allernaadigst da for nogle Aar siden blev paabuddit
Gienparter af alle Fundaiioner i Cancelliet at skulle indleveris,
hvor det verch blev ueffterkommit og ligesom begravit; thi de
hader Lysit; Ellers er det letteligt at betenche 1) Naar 2 à 3
Personer selv-Raadig (thi de øvrige i Consistorio vide lit eller
intet deraf) Raader og disponerer over Cassen, 2) med andre
Civile Betiæninger ere occuperede (da de dog nyder de største
Emolumenta ved Academiet, og aldrig lærer enten offentlig eller
privatim ved Academiet, hvad forsichring kand da Publicum
have om een rigtig Administration eller hvad Nytte skal dend
Studerende Ungdom have af de Lærere, der holder dem for een
Spott at være occuperit med slige i deris hierne og overmod
imaginerede Pedanterier, da de har saa megit andit uden for
Academiet at bestille, at de iche kand have een time til overs
for Academiet, uden naar Deris aldelis ufortiente Salarium skal
deelis og anammis.
Dette er da Allernaadigste Dronning, een deel af voris
Kiøbenhavnske Academies ind vor tis huusholdnings Portrait, thj
at gaa i detaill af alle de enormiteter, som derved kunde fore
findes , vil overladis til een fuldkommen Commissions Arbeide,
og at raisonnere over deris Bygnings Casser etc. ville blive alt for
vitløftigt; Men dette som Publicum lider under, og giør voris
Academie hos fremmede og andre Stæders Academier, der san
delig iche med half saa gode beneficia ere forsiuvnede som
dette, forachtit og for voris Ungdom unyttig er dette: Voris
Herrer Professores beflitter dem intet paa at lære Ungdommen
det som disse tiders fornødne Videnskaber udfordrer, men bliver
ved det Gamle og dem for over 100Î6 Aar siden forreskrevne
Methode, som da var got, men siden Videnskaber og Menniskerne self tiid efter anden meere og meere rafineris, bør Læ
rerne og dertil anføre Ungdommen, om de ellers skal passere
for Mennisker, og begaa sig iblant andre Mennesker; som for
Exempel om een Militaire Person nu skulle anføris effter dend
Maade, som i Keiser Carls tider var brugelig, hvor lidet vilde
det nytte ham? her læsis aldrig paa voris Academie nogit, som
kand opvæche Gemytterne til een ærekiær Ambition eller indu
strie, de hører aldrig et ord nævne om Tidernis eller Fædernelandets historier, ingen Politica eller Moralia bliver her nogen
sinde tracterit, men endeel Skolemester Gloser og sandelig det
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børn burde vide førend de komme udaf Skolerne er det Eeneste
her handlis af nogle faa, som læser; derfor nødis eenhver ærekiær Fader, der vil iche iade sin Søn blive til een Pedant, at
lade ham udsendis til fremmede Academier og Stæder og
hazarderer derved sit Barns stundum timelige stundum ævige
Velfært, at ieg iche skal tale om de mange gode og Fædernelandet høistfornødne Capitaler, som dermed gaar ud af Landit
og kommer aldrig igien; her er og et ved vores Academie,
som paa andre Stæder er umueligt, men her er een megit
skichelig Praæis, Een Mand skal være færdig eller i det rin
geste bekiende og tage penge for alle Videnskaber, som for
Exempel, dend der i aar er Matematicus eller Metaphysicus kand,
om der vil falde een lychelig død blandt de der ere ældere i
Consistorio, ad aare sidde som Theologus med fuld geistiig habit,
men hvor lidet Klædningen kand fuldkomme og perfectionere
hånds Videnskaber til Nytte for Publicum, lader jeg andre
skiønne og kiende over; som det da er et hver particulair
husis Ære og Gavn at Ungdommen rettelig bliver anført og
opdragit, saa langt meere er det til Deris MaySS May^8 udøde
lige Gloire og voris kiære Fædernelands høistfornødne Gavn,
at voris Academie bliver omstøbt i een Kongen, Landit, og
hver ærekier undersat tienligere form, thi saaledes som
dets Midler til dato for een deel ere distribuerede, er utillade
ligt, og saaledis som Ungdommen hid til dags af Professorerne
er forsømt, er uforsvarligt ja skammeligt, og meere skadeligt
end nogen kand fast troe eller tenche, siden de meeste Studentere ey kand ved Academiet høre eller lære andit end udi
Skolerne af Rectoribus bliver handlit; derfor søgis iche voris
Academie af nogen fremmed, derfor ere de fleeste af voris
Studentere unyttige til andit end at udskrive og recitere een
Pos&ZZ-Prædichen; men blev derimod de nyttigere Sciencer cultiverede, kunde Landits Herre og Fader med tiden finde blandt
Landits egne Børn meere forraad paa Capable Subjecta, der
kunde tiene H. MU baade inden og uden Rigerne, baade udi
geistlige og verdslige Bestillinger.
Hvad angaaer Conferentz Raad Deichman, Confessionarius
Lintrup, Cancellie Raad Rasch og Secretaire Eoyer, da kand
ieg iche andit med een god Samvittighed sige, end at de gode
Mænd jo ere af det slags, som til saadan et Verchs i stand
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sættelse behøvis, helst hver af dem besidder eendeel af dend
erfarenhed, som bør være samlit til sligt et glorieux og høistfornøden verchs fuldbyrdelse, hvorfor effterkommerne vil love
og prise’ Deris
May“Ls Ihukommelse; omkostningerne
kand og lettelig uden at gravere Deris Maytg Casse, udkomme
effter forslagit; dette Eene beder ieg underdanigst, ey i (Jnaade
maatte optagis, at mig siuntes det var raadeligt at adjungere
ovenmelte Personer endnu HL Justitz Raad Schrøder1}, som er
baade een god Theologus og disforuden kunde vise kongl.
Høihed dette Verchis Nytte og Gavn i Fremtiden; Siden det
er een Plantelse, hvoraf de følgende tider kand pluche de
meeste fruchter.
Hvorledis med dend Aller Naadigste hertil behøvende Or
dris (hvis Concept af mig ej kand forbedris) dessen udfærdi
gelse skal forholdis, om dend skal udfærdiges før Deikmans
oprejse2) og holdis i forvaring til hånd igien fra Norge nedkommer, det dependerer af Deris MavUrs May1“5 Aller Naadigste
behagelige Villie, som altid er en Lov for mig der til min død
med uafladelig troskab lever,
Deris Mayg?
allerunderdanigste og troplichtskyldigste
Khavn. d. 27 Febr. 1725
ringe tiener
C, Møinichen.

2.
Allerunderdanigst pro Memoria.
De mig af Hendis May** Dronningen i Hans May“? Aller
Naadigste hosværelse overleverede og hermed tilbage følgende
31® Documenter handler om Kiøbenhavns Academies høistfornødne reformation og forbedring saavel i henseende til 1) Huusholdningen med Indtægterne som 2) Professorernis Lærdom og
forhold mod dend Studerende Ungdom.
’) Joh. Wilh. Schrøder, Kronprinds Christians Lærer.
2) Biskop Deichmann havde været Medlem af den Geheime Inqvisitions
Commission ; men ikke længe efterat Rostgaard var bleven styrtet, trak
han sig tilbage. Chr. Reitzer indtraadte istedetfor ham ifølge kgl.
Ordre af 22. Februar. Deichmann reiste dog ikke til Christiania før
midt i Marts Maaned; han kom ikke tilbage til Kjøbenhavn.
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1. Cassen eller Indtægterne angaaende.
Hvor Egennytte fører Regimentit hos particulaire kand
sandelig ingen god Skich eller Politie have Bestand; det er da
ved denne Kiøbenhavns Academies liden république (liden i hen
seende til dends Begreb, men sandelig stor i henseende til det
er dog et Seminarium for alle Geistlige og Verdslige bestillings
Mænd) hvor Egennyltighed ved 1 à 2 visse Familier haver
prædomineret9 Professores derved haver ey alleene i een 20 à 30
aar værit vexelviis besvogrede, men end og holdt for dem og
deris ligesom een førstefødsels Rætt paa Alle Avancements i
Consistorio og de beste af Academiets Stipendia] det er Sti
pendia og Legata, hvorved gode men fattige Ingenia skulle
holdis frem til Kongens og Landits tieniste, men de skal befindis meestendeels at være distribuerit til deris Egne Børn og
paarørende, saa at faa eller ingen udenfor haver nydt nogit
deraf; ja det er beuiist, at visse af Professoremis Børn har lagt
paa det Ridderlige Academie (men det var endnu i Stand)
og der oppebaarit Studenter Academiets Stipendium; det skal
befindis at faa Stipendia ere nogen tiid uddeslte effter Fundaizernis Ord og Meening, især Naar de Strider mod disse Egen
nyttigis fordeel; det er og vel Deris May? i frisk minde, da
for nogle Aar siden blev ved een trycht Alier Naadigst Forord
ning paabuddit, at Gienparter af alle slige Fundazer i Cancelliet
skulle indleveris, hvorledis det Verk blev ufuldbyrdit og lige
som begravit, thi sligt Elsker iche gierne Lysit. Hvorledis vil
da Publicum wide sig forsichret, at Midlerne rigtig bliver distri
buerede) Naar 2 à 3 Personer i Consistorio (thi de øvrige vide
ichun lidet af disse mysteriis) effter een i deris egit hierte og
hierne, men ey i Fundatzerne, skreven Lov, disponerer over
Cassen; Ja hvad Gave eller Opbyggelse skal Landit og dend
studerende Ungdom kunde haabe eller naa? af de Professorer)
som holder sig det for een tort at være occuperit med slige
Pedanterier) hvorfor de endelig maa ansee Deris Professioner
siden de med saadan fliid stræber og slæber for, uden for
Academiet at faa saa Mange forretninger, at de iche kand have
een time til overs paa Academiet at læse eller Eæaminere Ung
dommen; dog maa de tider undtagis, Naar dend ufortiente
Solarium skal deelis og derover consultées, thi da bryder de
dog nogen tiid af fra deris øvrige forretninger; Dette er da
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eendeel af voris Kiøbenhavnske Academies indvortes huusholdnings Portrait, thi at gaae i detaill af alle de Enormiteter, som
kunde findis ved deris Bygnings, Enche- og Andre Casser, vil
sandelig blive een fuldkommen Commissions Arbeide ; Men
dette, som Publicum endnu videre lider under, og giør voris
Academie hos fremmede, hvis Academier sandelig iche eengang
med saa overflødige Stipendia ere forsiuvnede, i sig selv forachtit og for Ungdommen unøttig, er dette:
2. Voris HE. Professores beflitter dem aldeelis intet paa
at lære Ungdommen, det som disse tiders fornødne Videnskaber
udfordrer, men for at iche bryde deris egen hierne eller Ro
lighed (bliver de [ved dend for Mange sneese aar foreskrevne
Methode, som da var god noch, men siden Videnskaber og
Menniskerne selff tiid effter anden meere og meere raj'meris,
bør Lærerne og dertil anføre Ungdommen, om de ellers skal
passere for Mennisker, og begaa dem blandt andre Mennisker;
thi dersom een Oberste nu ville lære sit Regimente de Exercitzer, som i Aleæandri Magni eller Kejser Carls 1^ tider vare
brugelige, hvad vilde sligt nytte? Her læsis aldrig paa voris
Kiøbenhavnske Academie nogit, som kand opvæche Ungdommen
til en ærlig og Fædernelandit tienlig Ambition, der høris aldrig
et ord om tidernis eller Fæderne Landits historier, ingen Politica eller Moralia bliver her nogen tiid handlet, men eendeel
Skolemester Gloser, og det børn burde vide, førend de kommer
ud af Skolerne, er det Eeniste Nogle faa her læser og handler;
derfor tvingis eenhver Ærekiær fader, der iche vil have sin
Søn til een Pedant, at udsende ham til fremmede Academier
og Stæder, hvorved dog stundum hazarderis baade timelig og
ævig velfært, at ieg intet skal tale om de mange skiønne Capitaler, der saaledis gaar ud af Fæderne Landit, og kommer al
drig igien. Her er endnu et ved voris Academie, som for
andre Mennisker er umueligt, men hos Professorerne et dagligt
Haandverch, een Mand Profiterer og tager Løn for 3 à 4 =
slags Sciencer, da hver kunde behøve een heel Mand, som for
Exempel, dend der i aar er Matheseos, Metaphysices eller slig
een Professor, kand et andit aar, om det vil døe viseligen af
de ældre i Consistorio, blive til een heel Theologus i fuld po
stur med Kiole og Præstekrave; saa mand maatte snart falde i
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de tancher med eendeel de gamle hedninger, at Siælen af dend
døde Theologo var faren ind udi dend levende verslige Pro
fessor \ Som det da er et hver particulair husis Ære og Vel
fært, at Ungdommen rettelig bliver anført og opdragit, saa langt
meere er det til I)eris May^8. May
Udødelige Gloire og
Fæderne Landits høist fornødne Gavn, at voris Kiøbenhavnske
Academie bliver omstøbt i een Kongen Landet og hver Ærekiær Undersatt tienligere form, thi saaledis, som dets midler
til dato ere distribuerede, er utilladeligt, og saaledis som Ung
dommen hid til dags af Professorerne er forsømt er uforsvar
ligt ja skammeligt, og meere skadeligt, end nogen troer eller
tencher, siden dog de fleeste Studentere ei kand ved Academiet
høre eller lære andit end udi Skolerne af Rectoribus bliver
handlit, derfor søgis iche heller voris Academie af nogen frem
med , derfor ere de fleste af voris Studentere unyttige til andit
end at udskrive og recitere een JWiZZ-Prædichen, Men bleve
derimod de nyttigere Sciencer cultiverede, og Professores effter
Projectets intention, tilholdte at vare paa deris Embede, saa
skulle Deris May^ May^ med tiden finde blant Landits egne
Børn meere forraad paa capable Subjecta, der kunde tiene baade
inden og uden Rigerne og være nyttige til saavel Geistlige som
Verdslige Bestillinger.
Hvad ellers angaar Conferentz Raad Deikman, Confessionarius Lintrup, Cancellie Raad Rasch og Secretaire Hoyer, som
Projectit nævner til Commissarier i denne forretning, da kand
ieg paa min Samvittighed forklare, at ieg ingen bedre og mere
uinteresserede vidste at nævne, thi de gode Mænd ere af det
slags, der til sligt et Vercks i stand Sættelse behøvis, helst
hver af dem besidder dend erfarenhed for eendeel, som bør
samlis til dette gloriøse og høist fornødne Verkis fuldbyrdelse,
hvorfor Effterkommerne vil tache og velsigne Deres May*??
May4JL8 Ihukommelse.
Omkostningerne kunde og vel, ^uden at gravere E. M‘J?
Cassa tagis og udfindis eliter forslagit af dend remboursement
vedkommende skyldig bliver.
Dette Eene maa ieg endnu allerunderdanigst erindre, at
om det saa Aller Naadigst maatte behage, var det vel Raadeligt, at disse gode Mænd blev endnu adjungerit Justitz Raad
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Schrøder baade som en god Theologus, og dend der kunde
vise Hans Kongel. Høihed dette Værchs Nytte og Gavn i frem
tiden; siden det dog er een Plantelse, hvoraf Posteriteten
under Guds Velsignelsis vente vill pluche de meeste fruchter.
Hvorledis ellers med dend her til behøvende Aller Naadigste Ordris forfærdigelse (hvis Concept her hos følger og ei
af mig kand forbedris) skal forholdis, om samme nu inden
Conferentz Raad Deickmans opreise til Norge, paa det hånd sig
dertil imidlertiid kand præparere, skal forfærdiges, og indtil
hånds Tilbagekomst holdis gedult, det dependerer af Deris
Mayl8 videre Aller Naadigste befaling, som med uafladelig tro
skab og Lydighed forventis af
Deris kongl. May??
allerunderdanigste troplichtskyldigste tiener
Khavn. d. 28 Febr. VT2$.
C, Moinichen.

Bilag 1.
F. 4tus.
Vor Gunst tilforn. Som Vj for godt anseer, at lade Vores
Universitet udj Vores Residentz Stad Kiøbenhaufn, og dets nu
værende tilstand ved erfarne, lærde og redelige Mænd udj en
ordentlig Visitation under vores Gross Cancelers som forord
nede Patroni Academice Direction grundelig undersøge, og de
ved tidens Længde derj indsnegne Feyl og Missbrug, Gud til
Ære, Os og vore kongel. Kr\e-Successorer til tieneste og Un
dersåtterne til Gavn, saaviit mueligt er, forandre og forbedre;
ßaaledes, som det paa andre Evangelische Universitæter offte
tilforn til Kirkens og Lærdommens forfremmelse og alle Studerendis Opmuntring skeed er, Saa er hermed Vor allernaadigste
Villie og befaling, at I, Os elskelige................ som af Os
allernaadigst beskikkede Visitatores denne vigtige forretning Eder
ufortøved, naar denne Vores allernaadigste Befaling Eder er
tilkommen, paa det allvorligste antager, og uden tiidspilde, saa
snart skee kand, paa effterfølgende Maade fuldbyrder.
Visitationen holdes i den sædvanlige Consistorii Stue paa
Studii Gaarden, hvor og Universitetets sædvanlige Pedeller og

367
Famuli Visitatoribus skall opvarte, og Rector Academice med
øfrige Decanis og Assessoribus Consistorii, effter Vores dem
derom gifne allernaadigste Ordre Iader Eder tilstille alie til
Universitetet hørende Leges, Statuta, Anordninger, Fundatzer,
Dotationer, Privilegier, Benaadinger, Bénéficia, sampt alle paa
Legata og Stipendia havende Documenter og Breve, in originali
eller Copia authentica, som I det self kunde forlange, uden
nogen Undskyldning, saavel som alle andre til Universitetet
hørende Brefve og Regnskaber, naar I dem i Visitationen kunde
behøve; dog at 1 samme Documenter ved Visitationens Slutning
ubeskadiget igien til Universitetets Archiv lader lefvere. Hereffter have I nøye at undersøge, om og hvorviit Professorerne
disse Anordninger og Fundatzer med flittig Disputeren og Læsen
publice og privatim effterlefver, saa og hvorledes den studerende
Ungdom holdes under sømmelig Opsigt og Disciplin, og til Dyd
og Vindskibelighed opmuntres. lligemaade om alle saavel
virkelige som designati Professores med den Videnskab og Læreferdighed ere begavede, som til deris Embede udkræves. Og
som vi fornemmer, at endeel af de yngste Professoribus sig
endnu ikke ved en Disputation pro loco eller andet Specimen
skall have legitimerede saa skall saadanne tilholdes, denne loflige Anordning i en viss tiid, og om I det fornøden eragter,
over en dem foreskreven Materie at effterkomme. Skulde der
da imod forhaabning iblant Professorerne findes en eller anden
som formedelst Alder, Svaghed, mange Embeder, eller andre
Aarsager paa Universitetet nu ere unyttige, eller af hvilke den
studerende Ungdom intet kand profitere, saa have I derom at
give Eders særdelis betænkning, hvorledes saadanne kunde
andensteds hen forfløttes, eller faae deres Underhold, og i deris
Stæd at foreslaae lærde og duelige Mænd, hvoraf Universitetet
meere Gavn og Ære med tiden kunde forvente. Paa samme
Maade have 1 med fliid at overveye, om der enten findes paa
vores Universitet unyttige og i vore tider ubrugelige Profes
sioner, eller om der kunde fattes en eller anden Disciplin som
paa andre berømmede Evangelische Universiteter nu omstunder
til Kirkens og Landets Fordeel offentlig doceres; og hvorledes
begge deele til vore Kirkers og Undersåtters fremtarv og Roe
lighed best kunde remederes. Og som os allernaadigst er for6ikred, at den paa vores Universitet hidtil brugelige Maade, at
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opstige in facultate Philosophica fra een Profession til en anden
dermed gandske uovereenskommende Disciplin atskillige skade
lige Consequentzier maae medføre, og foraarsage, at Professo
rerne ofte saadanne Discipliner skall docere, som de self ey tilfnlde forstaae; saa vil ligeleedes opvente Eders allerunder
danigste Betænkning, hvorledes denne skadelige Vedtægt, lige
som paa andre Evangelische Universitæter skeed er, paa lempfældigste Maade staaer at forbedre. Viidere have I at paaagte,
og efftersee, hvorledes de til Universitetet og dets Lemmer lig
gende Indkomster af Jorde Gods, Tiender, Studii Skatt, Huuse,
Grunde, eller Penge effter Fundatzernes Tilhold administreres
og anvendes; om i de saa kaldede Optionibus og Emolumentis
Senii Consistorialis eller Academici forfares effter Statuterne og
Billighed, og ikke de ældste i Consistorio sig alle Fordeele de
yngre Professorer til Fortryk, alleene tileigner, saa og om Sti
pendia og beneficia, til de gode men trengende Ingenia, og
ikke for Venskab, Slegtskab eller Recommendation til bemidlede
eller slette og lade Persohner uddeeles; om Bygnings- Cassen
med den forsigtighed anvendes, at dend effter dens rette Hen
seende kunde være i Stand, udi paafaldende lids Vaade eller
anden Ulykke at stoppe de derved befrygtelige store Omkost
ninger; og endelig hvorleedes med Universitaitets Enke- og
Fattig-Cassa forholdes. Og skulde i disse Poster nogen For
andring eller bedre Anstalt giøres fornøden, maae 1 derom for
fatte Eders allerunderdanigste Forslag, og derhos aparte andrage
om, hvem, og hvorledes noget imod Fundatzerne kunde have
oppebaared, eller til uvedkommende uddeelt, saa og om deraf
noget effter Fundatzernes tilhold bør igien erstattes, allerhelst
om heele Legata Huusse, Grunde eller Indkomne skulde være
forkommed; hvorfor Vj allvorligen vil vide Vores Universitæt af
Vedkommende, saaviit billigt være kand, skadesløs holden.
Endelig have I med behørig Agtsomhed at undersøge, om den
Academische Jurisdiction og Disciplin med fornøden Nidkierhed,
til Ungdommens Opmuntring til en christelig Skikkelighed,
Fliid, Lydighed imod Os og all af Os forordned Øfrighed, og
et erbart forhold imellem sig self, uden Persohns Anseelse
anvendes. Isærdelished have I alle optenkelige Maader at overveye, hvorved uduelige Disdpler fra studeringer kunde udeluk
kes og ingen paa Universitetet til Deposit tillades, hvis Næmme,
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Fliid, havende fundamenta og Skikkelighed det ikke fortienen
Og som Vi meget misshageligen af mangfoldige Besværinger
erfarer, at Vores ved forordningen om Examine Theologico af
1 Augusti 1707 hafde christelige Heenseende hidtil, desværre,
offtest ey er opnaaed; saa have 1 at foreslaae de tilstrække
ligste Middel, hvorved denne vores ailvorlige Intention best
kand fuldbyrdes, og Vi være forvissede, at ingen med et godt
Attestato fra den Theologische Facultæt dimitteris, med mindre
han saavel i Theologien, som de til Geistlige Embeder fornødne
Videnskaber, Grundsprogene, Theologia, Biblia og Eæegetica,
den naturlige og christlige Moral og Prudentia Ecclesiastica er
vel grundet. Hvad I ellers j alle andre her ey benefnte Poster
til Guds Ære, vores Tieneste sampt Kirkens, Universitætets og
de boglige Konsters Forfremmelse og Opkomst, af hvad Art
de være kunde for gott ansee, at blive indretted, forandret eller
forbedred alt det have 1 med Patrono Academice at overlegge
og derpaa ved en allerunderdanigst Relation Os at foredrage;
da Vi ved vores allernaadigste Resolution alle ting saaledes
skall anordne, som Vi det for christeligst, gafnligst og bestandigst kand eragte. Hermed skeer Vor Villie.
Paa Foden er skrevet:

Befaling til at visitere
Kjøbenhavns Vniversitcet.
Bilag 2.
Allerunderdanigst pro Memoria.
Paa det denne Visitatio Academice ey formedelst de derpaa
udfordrede Omkostninger skulde effterlades, kunde den bestaae
af saadanne Persohner, som aparte benefnes, hvoraf de som
dog i Kiøbenhaufn ere tilstæde sig denne christelige Forretning
vel uden Belønning paatager, og de tvende, som fra Norge
nedforventes skulde, nøyedes vel den første med 27 Rdl. og
den sidste med 13 Rd. ugentlig til Subsistence Penge, som ohngefehr vilde opløbe til 1240 Rd., om Commissionen end et halft
Aar skulde vare. Som denne Summe intet er at reigne, imod
den stoore Nøtte, som Kirken, Religionen, Lærdom, Kongen
og Landet af saadan et Visitation har at forvente; saa forhaabes
allerunderdanigst, at hans Majestæt den lader af Cassen avancere.
Danske Samlinger.

III.
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Skulde det da behage Hans Majestæt at faae den igien paa
lovlige Maader fra Universitætæts Indkomme rembourserede til
hvis Opkomst og forbedring alt fremmeligst er anseet, saa kand
dertil fleere Udveye findis; og nefnes denne Gang alleene Sti
pendium Finkianum, som mange imod Fundatzens tilhold have
oppebaared, og sig forskrefved, ifald de ikke ved studio Medico
skulde forblive, da at give den oppebaarne Summa med Renterne
tilbage; da dog endeel deraf (e. g. Professor Juris Bager og
flere) aldrig har tænkt at studere Medicinen; hvilken Post
alleene en langt høyere Summe vil udgiøre end forhen er an
ført, Som det alt Secretair Hojer (der self er af Finkernes fa
milie og dette stipendium nødt haver) nøve og tilfulde er
bekiendl1).
’) Som Commentar hertil føies et lille Aktstykke af A. Hojer, desværre uda
teret. Originalen findes i det store kgl. Bibliothek, gi: kgl Saml. Folio,
Nr. 1073.
Allerunterthänigst
pro Memoria
Bey hiesiger Universität sind nur 2. Stipendia Medica, jedes von
100 Rthr. Krohnen oder Species jährlich.
1. Fuirenianum, so vornemlich an die Familie gegeben wird,
dabey die Stipendiaten nicht nöthig haben zu reisen. Itzo hat es ein
Jacobæus, und nach Ihm ist ein anderer shon darauf expectiviret.
2. Finckianum, jährlich auf 100 Rthr. Species vor einen reisen
den Medicum. Die Familie hat das lus præsentandi, und zugleich die
Præferents, wenn aus derselben jemand Medicinam studiren will. Es kan
5 Jahre genoszen werden. Alleine mit der Distribution kömmt es vor
nemlich auf de, Conferents Rath Bartholin ann der Facultatem Medicam,
ungeachtet die Fundation solches mit führet, selten darum befraget. Und
diese Facultät hat auch ihre Auctorität an diesem Punct fast gantz vergeszen, und verstauet, dasz Bartholin es an Leute, die nie Medicinam
studiret, z. E. den itzigen Professorem Juris Bager, gegeben hat. Itzo
geneust es Thomas Jacobæus, der eigentlich Theologiam studiert, und
shon attestiret hat, die Medicin aber nur zum Zeitvertreib tractirt.
Und obgleich Andreas Hojer (als ein Descendent von der Finckischen
Familie, so wohl als die Bartholinen) es vor ihm kaum auf 3 jahr
erhallen mögen, da er doch würcklich auf der Medicin sich mit fleisz
legte; so hat Jacobæus das Glück, dasz mans ihm 5 Jahre schon gelas
sen, und itzo noch über der Fundation ihm das Sechste Jahr gern zu
wenden mögte. Woraus da anitzo niemand aus der Familie es weiter
verlangen kan, auch annoch kein andrer dazu inscribirt ist.
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Bilag 3.

Noms des Visitateurs.
1. L’ Eveque Deichmann.
2. Le Confesseur pour la Faculté Theologique et tout ce
qui s'y rapporte en ayant la plus solide Connoissance.
3. Le Conseiller de la Chancellerie et Lecteur a Chri
stiania Jacques Rasch, pour servir a regier l’harmonie des
Ecoles avec l’université et pour la Faculté Philosophique.
4. Le Secretaire Hojer, pour observer les Facultés Juri
diques et Medicales, et pour l’ordre et l’oeconomie intérieure
de l’UDiversité, dont il a bien de Connoissances, aussi bien
que des Constitutions des Universités étrangères.
Un Etudiant affidé pour écrire et pour tenir les protocol
es, qu’on trouvera toujours.
Wollen nun Ihre Majestät jemand ein Stipendium Medicum zu
wenden, kan nach Inhalt der Fundation solches dieszeen 11 lun. vermuthlich vor vacant angesehen werden.
Allerunterthänigsl
A. Hojer.
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