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Aktstykker
vedrørende

Genoprettelsen af Sorø ridderlige Akademi
i Aaret 1747.
Meddelt ved William Norvin.

Ved kongeligt Rescript af 20. Januar 1736 nedsattes en Commission, der
skulde tage et af Amtmanden i Sorø Wilhelm August von der Osten fremsat For
slag til Sorø Skoles Reform under Overvejelse. Medlemmer blev foruden Forslags
stilleren de to Oversekretærer Holstein og Schulin, Sællands Biskop Christen Worm,
Andreas Hojer, Hans Gram og Professor i Mathematik Joachim Frederik Ramus1.
I Commissoriet formuleres de tre Spørgsmaal, der skal behandles: Om de foreslaaede
Ændringer er forenelige med Skolens oprindelige Fundats, Om Godsets Indkomster
kan bestride Omkostningerne ved Reformerne, og Hvorledes disse da bedst kan
sættes i Værk. Forhandlingerne begynder 24. Januar, og efter at man er bleven
enig om, at Fundatsen ikke krænkes af det fremsatte Forslag, vedtages det, at de
fire Medlemmer Worm, Hojer, Gram og Ramus skal indgive skriftlige Betænkninger
derover; efter at disse er afleveret, forelægger Osten nogle Beregninger over Skolens
Tilstand og Indtægter til Belysning af Commissoriets andet Spørgsmaal, hvorover
atter de samme fire Medlemmer afgiver Betænkninger. Da man nu i det væsent
lige er enige om Principerne — en Særstilling indtager dog Biskoppen — frem
sætter Osten et Forslag til Indstillingen til Kongen og efter at herom ogsaa er
afgivet særskilte Betænkninger, udarbejdes den endelige Forestilling eller Relation
til Kongen af Ramus, der var Commissionens Sekretær, og Forslag til en kongelig
Anordning, hvortil Osten knytter et Promemoria om nogle praktiske Foranstaltninger,
der maa træffes, før Sagen kan fremmes. Af Aktstykkerne i Commissionens Arkiv2
meddeles her under Nr. 1—3 og 6—15, foruden Ostens første Forslag, de fire
Medlemmers tre Sæt Betænkninger, Ostens Forslag til Indstillingen og hans Pro
memoria og den endelige Forestilling (Nr. 16—17), medens de fremlagte Beregninger
er udeladte, da deres Indhold tilstrækkelig vil fremgaa af Betænkningerne, ligesom

1 Sællandske Tegneiser 1736, No. 21; Rescriptet trykt i Rørdams Historiske Samlinger
og Studier IV, 505.
2 Danske Cancelli, Commission ang. v. d. Ostens Projekt om Sorø Skole 1736 (Skab 11, Pk. 9).
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ogsaa Forslaget til den kongelige Anordning er forbigaaet, da det kun gentager,
hvad der er sagt i de andre Dokumenter1. Til disse Aktstykker er andetsteds fra
hentet nogle supplerende Oplysninger. I Ny kongelig Samling Nr. 767 findes Af
skrifter af Commissoriet, Ostens første Projekt, hele Commissionsprotokollen, af den
af Ramus affattede endelige Forestilling til Kongen og af Forslaget til den konge
lige Anordning; desuden ligger der en Concept til den første Betænkning af Hojer
og Gram, som de afgav i Fællesskab, og denne Concept er skrevet med Hojers
Haand, medens alle de andre Stykker er skrevet af Ramus, der ligeledes har skrevet
den Renskrift af Hojers og Grams Fællesbetænkning, som ligger i Commissionens
Arkiv. Concepten viser Hojers Udkast og de ikke særlig indgribende Rettelser,
han her har foretaget efter Grams Bemærkninger dertil, og ogsaa disse Bemærk
ninger er bevaret og af betydelig Interesse. I Kaliske Samling 120 Fol. ligger
foruden Afskrifter af Skolens oprindelige Fundats og nogle Aktstykker vedrørende
det ridderlige Akademis Oprettelse 16232, et Haandskrift med Grams karakteri
stiske Haand, der ved de Sidehenvisninger, det giver, viser sig at henhøre til
Hojers omtalte Concept i Ny kgl. Saml. 767. Disse Grams Bemærkninger aftryk
kes her (Nr. 4) i Tilslutning til Betænkningen, hvortil er føjet et Brev fra Gram
til Hojer (Nr. 5), ligeledes fra Kali 120, der viser Sagens Gang. At Kali 120 stam
mer fra Hojers Papirer, turde derfor være lige saa sikkert, som at Ny kongl. Sam
ling 767 oprindelig har tilhørt Ramus; ikke blot er som anført alle Aktstykkerne i
dette Nr., med Undtagelse af Hojers Concept, som Ramus har renskrevet, med
dennes Haand, men der ligger ogsaa en Afskrift af hans egen sidste Betænkning
med tilføjede Bemærkninger fra de andre Herrers Betænkninger, som han aabenbart har benyttet ved det ham overdragne Hverv at udarbejde den endelige Fore
stilling.
Den foreslaaede kongelige Anordning blev ikke udstedt, men Skolen opløstes
1737, idet der ved forskellige Rescripter blev truffet de fornødne Foranstaltninger
med Hensyn saavel til Lærere og Elever, som til den paakrævede Ændring af
Bygningerne til den paatænkte nye Indretning. Om Organisationen af Undervis
ningsanstalten høres først efter adskillige Aars Forløb, da Christoph Ernst von
Beulwitz har afløst Osten som Amtmand. Han indstiller under 1. Marts 1745, at
Spørgsmaalet tages op, og paa nærmere kongelig Befaling indsender han to Pro
jekter, som nedenfor aftrykkes med Oversekretæren Johan Ludvig Holsteins Be
tænkning om Hovedpunkterne, særlig i det første Projekt; endelig ligger ved Sagen
en længere Betænkning uden Underskrift. Disse Aktstykker meddeles nedenfor
under No. 18—223. Snart efter afløses Beulwitz i Amtmandsembedet af Grev
Heinrich VI af Reuss, som 12. Novb. 1746 indsender en Forestilling til Kongen
med et udførligt Projekt til Akademiets Indretning; da ikke alle Punkter heri finder
allerhøjeste Bifald, fremkommer han i et Brev til Oversekretæren med nogle Æn
dringsforslag, og efter at Hans Gram har afgivet en Betænkning, faar Reuss et kgl.
Rescript om at udarbejde en Fundats; disse Aktstykker har Nr. 23—264. 6. Mai
1747 indsender Reuss sit Projekt til Fundatsen, der har følgende Afvigelser fra den
endelige: Cap. I havde kun 14 §§, idet den senere § 8 om Hovmestrene manglede,
ligesom § 14 og den sidste Halvdel af § 13 i Cap. II. 1 Cap. III havde §§ 6 og 7
en noget anden Form, idet navnlig den Passus »Med Ild og Lys . . . den fornødne
1 Relation og Pro Memoria se Sæll. Tegn. 1736, No. 21.
2 Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie under Chr. IV,
I 387 ff.

3 Indlæg til Oversekretærens Brevbog 1745, No. 88.
4 Sæll. Tegn. 1747, No. 120.
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zXnstalt« i den sidstnævnte § manglede, ligesom heller ikke Begyndelsen af § 10
om Hovmestrene fandtes. Endelig var der i Cap. IV en § 4, som siden helt ud
gik, medens §§ 6, 8 og 10 ganske forandredes; disse meddeles derfor nedenfor
under No. 27 i deres oprindelige Form. Efter Cancelliets Kritik indsender Reuss
Projekt til Ændringerne (No. 28), og efter at der er afgivet Betænkninger af Pro
fessor Scheidt og Gram, som refereres (No. 29), tager Grev Reuss i en Forestilling
af 10. Juli 1747 Stilling til de heri foreslaaede Ændringer (No. 30), hvorefter Fun
datsen endelig udfærdiges og dateres 7. Juli 1747 \ — Aktstykkerne er aftrykt bog
stavret og kun ubetydelige Ændringer foretagne i Interpunktion og Ortografi, hvor
det syntes uomgængelig nødvendigt for Forstaaelsen. Oplysende Noter er ikke
givet, da det vilde føre ret vidt og Aktstykkernes Indhold vil blive belyst anden
steds.

No. 1.

Ostens Forslag af 18. Januar 1736.

Den høypriiselige Fundation, som Høysalige og af Høylofligst Ihukom
melse Kong Friderich den Anden allernaadigst haver ladet forfatte om den
Kongelige Sorøe-Skoeles Oprettelse af dato 3iteMay 1586, hensigter alleene til
det Maal, at et vist Tal unge Børn og Personer af Adelen og andre, som ikke
ere af Adel, saaledes kunde oplæres, at de udi fremtiiden udi Guds Ord og
den Christelige Religions saavelsom udi Politiske Bestillinger at bruge kunde
være tienlige; Men eftersom udi samme Skole nu intet andet tracteres end
hvad der hører til at blive een Præst eller Degn, da dog et stort Antal Skoler
desuden findes indrettede her i Landet, hvor Ungdommen i Mengde bliver op
draget til saadanne og andre Geistlige Bestillinger udi fremtiiden at kunde be
dene: Saa skulle jeg hermed, efter det mig allernaadigst anfortroede Embeds
Pligt, som Forstander ved bemelte Sorøe-Skole i allerdybeste Underdanighed
forrestille, hvorledes Ungdommens Underviisning igien udi Politiske Videnskaber
nødvendig maatte indføres, og efter høystbemeldte Kongelige Fundations by
dende settes paa den Foed, at de unge Børn og Personer kunde erlange een
retskaffen og grundig Lærdom udi saadanne Videnskaber, hvorved de i frem
tiiden agtede at giøre sig bequemme til at tiene Deres Kongel. May1 og Landet
med Nytte udi Verdslige Bestillinger. Og til den Ende ville Deres Kongel:
May‘: allernaadigst tillade, at ieg mine ringe og uforgribelige Tanker nærmere
allerunderdanigst forklarer udi efterskrefne puncter:
1. Ligeledes, som det allernaadigst haver behaget Deres May1: de af
sine Høysalige Forfædre Kongerne i Danmark og Norge giordte høypriise
lige Stifftelser og Anstalter |: angaaende det Kongl. Universitet i Deres Mayts
Residentz Stad Kiøbenhafn :( deels at igientage, deels at forandre og forbedre,
saa ville det og være høyst fornøden, at den Kongelige Sorøe Skoles Fundation
1 Sæll. Reg. 1747» No. 287.
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allernaadigst blev deels igientaget, deels til Forbedring forandret, at Ungdom
mens Underviisning udi Politiske Videnskaber paa beste Maader kunde vorde
reguleret.
2. Till Politiske Videnskaber og Bestillinger er det meget tienligt, at
Ungdommen udi denne Skole blev oplært udi Principiis juris Naturæ et Gen
tium, item udi Historiske, Geographiske og nyttige Mathematiske Videnskaber,
saasom: Arithmetica, Geometria, Mechanica, Architectura Civili et Militari; men
hvad Sprogene angaar, da er efter mine ringe og uforgribelige Tanker ey for
nøden, at de lærer andre Sprog end det Latinske, og at de ey herudi gaar
videre end indtil de kand forstaae Autores og nogle gode Poetiske Bøger, og
at de kunde skrive een god epistolarisk Stiil.
3. Den øverste Lærere eller Rector for Skolen maatte have 2dc Infor
matores under sig til Hielp ved Børnenes Information og tilhørende Opsiufn,
ligeledes som udi den Kongel: Fundation er allernaadigst anordnet; Og, som
det er venteligt, at de fleeste af fornemme Mænds Børn, som sættes i denne
Skole, ere op vante ved det Tydske eller Franske Sprog, saa maatte Lærerne
ey heller udi saadanne Sprog være ukyndige.
4. Der kunde antages 25 Børn eller unge Personer at underholdes og
oplæres udi forberørte Videnskaber; disse Børn maatte ikke bruges til at synge
paa Orgel-Verket, ey heller til at synge for Liig eller Brøllupper, men hertil
kunde 12 fattige Børn af Byen tages, og med deres Skoleholder saadan Sang
forrette, dog maatte den Kongl. Skoles Discipler med deres Lærere paa de
anordnede Tiider, naar Bøn holdes, altiid være tilstæde og med gudelig Sang
.og Bøn, som Fundationen befaler, sig skikkeligen forholde. Og for at underviise og overhøre de Unge 2de Gange om Ugen udi deres Christendom, og hvad
der hører til deres Saligheds Befordring, kunde Capellanen der ved Stedet tillegges en Aarlig Løn; men hånd maatte være det Tydske Sprog liigesaa mæg
tig som det Danske, at hånd kunde prædike og forklare Guds Ord for eenhver
af dem i det Tungemaal de vare opdragne.
5. Hvorledes denne Kongl: Skoles Aarlige Indkomster kand blive tilstrekkelig, saavel til Børnenes Forpflegning efter Fundationen, som ogsaa til at
salarere habile Mænd, hvilket fornemmelig bør iagttages for at faae dygtige
Lærere med videre, som maatte være fornøden til Skolens Nytte, det ville
Deres Kongel: May‘: allernaadigst behage af hoslagde Bereigning at erfare.
6. Og efftersom der udkræves fornemmelig een god og nøyagtig Overleggelse med erfarne og kyndige Mænd om at faa Informationen udi forbemeldte Videnskaber igien bragt udi een god Orden og Skik; Saa maa ieg aller
underdanigst udbede mig Deres Kongel: Mayts allernaadigste Befaling til nogle
Mænd, at de tilsammentræder og med mig confererer og nøye overlegger, saavel hvad ieg udi de nest forregaaende 5 puncter allerunderdanigst haver pro
poneret, som og hvad videre derved kand forrefalde, hvorudi ieg deres Betæn
kende maatte behøve; dog at de fornemmeligen seer derhen, at intet forretages
eller forandres Skolen til Skade, men alleeniste til Informationens Forbedring,
og at de til denne Ende et ordentlig Reglement forfatter, og derudi tydeligen
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forklarer, hvilke Videnskaber nu omstunder i denne Kongelige Skole ere tienligst til at oplære den Ungdom udi, som i fremtiidén til Politiske Bestillinger
efter Fundationens Formelding kunde bruges, såa og, at de udi samme Regle
ment distincte opsetter, hvad tiener til eenhver Videnskab, og udi hver Classe
best kunde anvendes, og hvad Prøver Aarligen paa Børnenes Fremgang udi
deres Lærdom bør aflegges. Og Endelig, at saadant Reglement, naar det af Os
samtlige er underskrevet, da maatte forderligst til Deres Kongl. Mayts nærmere
allernaadigste Resolution og behageligste Anordning indsendes. Dette er da,
hvad ieg efter Høystbemeldte Kongelige Fundations Indhold allerunderdanigst
har fundet mig pligtig, efter mine uforgribelige Tanker at burde giøre For
slag om.

No. 2.

Worrns Betænkning 31. Januar 1736.

For diss bedre at yttre Mine uforgribelige tanker, angaaende Informa
tionen i Sorøe Schole, maae jeg fastsætte følgende tvende Hofved-Poster paa
hvilke Een stor deel af hvad jeg siden anfører vil grunde Sig: Først vil, efter
Den Kongelige Fundations klare ord, i Scholen underholdess og optugtiss Discipler, den halfve deel af Adel, den halfve deel af Dem som icke ere Adel.
Saafremt ei saa mange af Adel kand hafviss, da henstilless det til nærmere
ofverveiende, om Deriss pladser skal staae ledige, indtil Andre, af Adel, ind
finde Dem og erholde Deriss kongelig Majestets Allernaadigste Bevilgning, men
at Den Høi-Salige Fundator hafver vildet hafft Disciple, som ei vare af Adel,
i Scholen, skiønniss, end og, deraf at Hånd, effter Fundationen, Naadigst vilde
vide De fattigste blandt Dem forsynede med Klæder, hvilke ei tilsigess Dem
af Adel, der kunde være fattige. Dernæst Vil Disciplene saalediss undervisess,
at De ■; som Fundationens ord lyde :| i fremtiden kand være tienlige at bruge
i Gudss ord og Den Christelige religion, saavelsom udi Politiske Bestillinger. Det
sidste er priseligt, nyttigt, og nødvendigt i visse maader. Det første maae dog
icke forbi^aaess; thi Fundationen siger Oss, det Scholen er Stifftet Den Sande
Christelig Kirke og Religion til Opbyggelse og Forfremmelse. Hver læssning
vil i Scholen begyndess og endess med Lofsang og Bøn. Saa kunde og, i an
ledning af Fundationen, effter hvert maaltid, læsiss et Capitel af Den Hellige
Skrifft paa Danske, og, naar det er læst, maatte Rector og Collegæ ei alleene
mundtligen, med faae ord, igientage Detss Indhold, men, end og, om samme
giøre spørssmaal til Disciplene, for at erfare, hvorlediss Det, som blefv læst,
var i agt taget og fattet af Dem. Som der, uden tvifl, blifver trende Lectier
i Scholen, saa vil vel, i een Hver af Dem, læsiiss, hvad De, der søge samme,
hafve forstand og nemme til at fatte og begribe. Saalediss kunde i De Nederste Lectier forklariss Catechismus Lutheri; i Den øfverste Hypotyposis
Wandalini af hvilken Disciplene maatte lære, uden ad især, Definitiones og
Dicta Probantia. Den Bibliske Historie vilde vel og flitteligen drifvess for Ung
dommen; thi, af Den bringe De saare lidet om ellerss noget, med sig af
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Scholerne, saasotn De der snarere lære at kiende Alexandr: Magnum end
David og Salomon. End var det got om et Compendium blefv forfattet af
Buddei Institutionibus Theologiæ Moralis, og samme forklarediss i Scholen.
Dernæst holder jeg for, at De tre døde Sprog nemlig Hebraisk, Grædsk og
Latine vil offentligen læriss i Scholen. Hvad det Hebraiske angaaer, da kunde
Dantzii Grammatica brugiss og de første Capitler af Skabelsenss Bog forklariss,
dog ei uden i Den øfverste Lectie. I den øfverste og anden, læriss Grædsk
samt forklariss Det Nye testamente og brugiss Golii Grammatica. Det Latine
drifvess, med flid, i alle Lectierne, og ungdommen veivisess at forstaae Authores saa vel som at skrifve Zierligen og med Judicio, til hvilken ende De ei
alleene |: som Fundationen taler :| bør tilholdess saaledess at Componere og
exercere stylum, at lærerne antegne Deris feil og undervise Dem, naar De
hafve faret vild, men Gode Authores vil, end og, forklariss for Dem, som: i
De nederste Lectier: Eutropii Breviarium Historiæ Romanæ, Phædri Fabulae,
eller Andre; i den øfverste Ciceronis Libri de Officiis, Horatius eller Andre.
Hvad Grammatica Latina skal brugess kand jeg icke skrifve; thi jeg kiender
ingen der jo hafver mange og Store feil. Ynskeligt var det, om een Grammatica
blef af nye forfattet, hvilken burde være paa Latine og Danske, ligesom Joachimi Langii er Latine og Tydsk, hvilken, endskiønt Den beste jeg veed af at
sige, dog hafver sine Kiendelige feil. Jeg vilde nødig, at De af Disciplene,
som ei hafve lyst og gafver til saadant, skulde spilde Deriss tid paa at »giøre
Verss i det Latine sprog, og end mindre i det Hebraiske og Grædske. Hvad
Historien angaaer, da skulde jeg foreslaae Cellarii Historiam Antiqvam, Medii
ævi og Novam, hvilken jeg holder for Vigtig, samt kort og vel indrættet. In
Geographicis læsiss, uden tvifl, i Scholen Philippi Cluveri Geographia, som
kand være God nok, naar Dens nyeste editiones brugiss, i Hviss notis anmerkiss hvad forandringer kand være forefalden siden Bogen blefv skrefvet. Icke
desmindre, som den er noget vidtløfftig, saa foreslaaess Cellarii Geographia
Nova. Philosophia Naturalis bør, saa vidt jeg begriber, ingenlunde forbiegaaess,
og veed jeg ingen bedre bog dertil at foreslaae, end Bartholini Specimen, som
er næt og forstaaelig, samt skrefvet paa Zierlig Latine. Logica og Rhetorica
burde vel og læriss, siden begge hafver Deris store nytte, men, da, vil andre
præcepta forfattiss end de der nu, her, brugiss i Scholerne. Methaphysicam
gaaer jeg forbie, og holder det nok, naar Rector, saa offte Hånd forklarer
Theologiam, viser tillige terminorum Significationes et Usum. Alt Dette, und
tagen Historia Biblica, er hidindtil læst i Sorøe Schole; at Ungdommen, hereffter, dessforuden, undervisess in principiis Juris Naturæ et Gentium, in Ma
thesi, Geometria, Mechanicis, Architectura Civili og Militari er meget got,
naar det skeer og kand skee til gafnss; thi da vil det geraade ungdommen til
største gafn, samt i Sin tid, befordre Deriss Kongelige Majestets Tieneste og
Fædernelandetss nytte. Om, hvad Jus Naturæ et Gentium angaaer, Puffendorfii
tractat de officio Hominis et Civis er tienlig veed jeg icke, men overlader sligt,
saavelsom hvorlediss Mathesis, Geometria, Mechanica, Architectura Civilis et
Militaris skulde forhandliss til Dennem, der ere Roscii i Desslige videnskaber.
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Det er icke og blifver aldrig mine tanker, at alle De, som søge Scholen, skulde
lære alt hvad hidindtil er ommeldet. Alle Ingenia ere ei ligeskickede. Eendeel
falder det ganske læt at lære sprog. Andre fatte snarere hvad der henhører til
Mathesin og desslige. Blifve der nogle af Adelen, som ei hafve lyst at lære
Grædsk, ellers, især Hebraisk : i hvor vel det kiere Sprog er heel læt og
koster ei nær saa megen tid og Hofvedbrud som det Latine, :| lad dem imid
lertid undervisess in Mathematicis, Architectura og Desslige. I den henseende
vil der, foruden de trende Lærere i Scholen, være Een om ei tvende uden
for, til hvilke, paa Closteret, maatte indrættiss værelser, samme skulde veileede
De unge til Notitiam Juris Naturæ et gentium og Scientias Mathematicas.
Skeer det, da kunde De, som ere bange for Hebräisch og Grædsk, gaae ud af
Scholen, medenss De sprog læriss, men forføie Sig hen og tage Information,
i De andre Videnskaber. Skeer det, derimod, icke, da frygter jeg for Mand
kommer ingen Vei med dette saa velmeente og gode forslag; thi skall alle
Videnskaberne læriss i Scholen, da vil det, fornemmeligen, skee i den øfverste
Lectie. Men hvor hente Vi Een Mand beqvem nok til at informere Ungdom
men ei alleene in Theologia, Lingvis, Philosophia, Historia og Geographia,
men end og in Jure Naturæ et Gentium, Mathesi, Mechanicis, Geometria, Ar
chitectura Civili et Militari? Om end og slig Een Mand var at finde, saa
vilde, dog, tiden ei strecke til, om alt skulde læriss i Scholen, og Nogle ei
paa Et andet stæd undervistess i Eet eller Andet, medenss Andre i Scholen
lærde sprog og desslige: I sær vil tiden, til saa mange slagss at lære, blifve
knap, siden Disciplene skulde bievaane den daglige Chorsang, der vil vare Een
time, og De, til een sømmelig recreation ligelediss maae hafve, i det mindste
Een time, eller tvende om Dagen. Fornødent blifver det, at De Unge lære
vel at skrifve hvortil dog vel vil findess Raad; thi Een af Collegis burde kunde
føre Een God Pen, og, deri, informere Disciplene, naar Hand, for saadant a
parte Arbeide, fik 20 a 24 Rdl. Aarligen, da maatte hånd være fornøiet. Skal
og Disciplene komme nogen vei in Mechanicis, Architectura Civili et Militari,
da maa der være een Person ved Scholen som lærer Dem at ridtze; thi vide
De intet af tegningen, da komme De ingen Vei i Desslige Videnskaber.
Hertil maae jeg endnu legge trende korte erindringer: 1. Den Konge
lig^ Fundation befaler det Scholens Lærere skulde tilhielpe at optugte De unge

i Gode Sæder. Sligt vil, vel, i agt tagiss og Disciplene holdes til, 1 det mindste,
at være rene i Deres Klæder, som der og burde effterseeiss at Deriss Kamre
findess ryddelige, og, i Spise-stuen alting, saa vel hvad linnet som andre ting
angaaer, findess reenlige. 2. Ligeledes melder Fundationen at Det første Aar
Een Discipel annammess i Scholen skal være hanss Prøfve-Aar, og at hånd,
saa fremt hånd findess ubeqvem til Boglige Kunster at lære, da skal forvisess
scholen. Saadant burde vel i agt tagiss, at ei Een eller Anden, som hid indtil,
iblandt, skeet er, skulde fortære Scholens Middler og Sin egen tid uden Nytte.
3. Saafremt Nogen forandring skeer med Scholen, da vil jeg formode det Di
sciplene, som nu findess i samme, og kand være dygtige til Bogen, maae forblifve
der, indtil De, tid effter anden, dimitteris til Universitetet; thi forældrene hafver
Danske Magazin. 6. R. III.
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kostet anseeligt paa Deriss Børn der i Scholen, hvor udgifterne, til Een og
Anden, ere saa anseelige for Disciplene, at endskiønt Deriss Kongl: Majestet
Aller Naadigst bevilger Dem frie Kost og undervissning, maae dog Deriss for
ældre og Paarørende saa tit lucke pungen op, at, naar De hafve tvende Børn
i Scholen, da kunde De, næsten for samme udgifft, holde Schole-Mestere til
Deriss Børn hiemme i Huuset hoss Dem Self. Ligelediss haaber jeg at Læ
rerne ei forskydess, uden paa Een eller Anden maade at Vorde forsynede.
Rector hafver meget Gode Studia, Jeg vidste og aldeliss intet paa Hanss lif
og lefnet at udsætte uden at Hånd, iblandt, er befundet alt for haard, hvilket
Hånd dog, nu, skal hafve ændret, men hvortil at see Ham befordret ved jeg
icke; thi til Prædicke-Embedet vil Hånd neppe findess tienlig.
Disse Mine uforgribelige tanker ofverlader jeg, ganske og aldeliss, til
De Høie og Gode Herrerss Bedre Skiønsomhed, altid færdig at fravige alt
hvad Dennem syniss, i samme, skal og bør forandriss.

No. 3. Andreas Hojers og Hans Grams Betænkning af 28. Januar 1736.

Da gloriosissimus Fundator self har determineret, at denne Skole i Soer
skulde være en sær |: fra andre Skolers Indrettelse og Øyemerke adskilt :j
Kongelig Skole, stiftet ey som andre Skoler, for dem, som sig alleene til
Geistlige Bestillinger vil engang lade bruge, men baade for Ædle og Uædle,
og i den Hensigt, at de med Tiden kunde blive duelige baade til Religionens
Forfremmelse og allehaande Bestillinger; det ey heller i Fundatzen nogensteds
befales, at der i denne Kongelige Skole skulde doceris enten Ebraisk, eller
andre til Theologico Studio alleene fornødne Sprog og Videnskaber; Saa see
Vi ikke andet, end at det aldeeles ikke bliver Sensui Fundationis imod, om
end disse Sprog med hans Kongelige Majestæts allernaadigste Approbation
efterdags ey meere i Soer bleve docerte, men Tiden og Indkomsterne anvendte
paa saadanne Ting, som ey just ere Studiosis Theologiæ alleene fornøden. Da
der og ere Trivial Skoler meere end nok i Danmark, hvor unge Folk præpareris ad studium Theologicum, men ingen, hvor Politica og Jurisprudentiæ se
mina doceres^ og det fornemmeste Øyemerke er, at opdrage beqvemme Folk
til allehaande Civile og Staats-Bestillinger : Saa formeene Vi uforgribelig en, at
det er baade ønskeligt, og Intentioni gloriosissimi F'undatoris conform, om den
Kongelige Skole i Soer saaledes kunde indrettes, og deri fra andre Skoler di
stingueres. Og jo høyere og viidere det dermed kunde bringes, jo fordeelagtiger vilde det blive for publico. His præsuppositis er Vores ringe og ufor
gribelige Meening, at denne kongelige Skoles første og fornemmeste Maal
efterdags maatte være, at opdrage Ungdommen saaledes, at de vel til begge
Studia, Theologicum et Civile, kunde være tienlige; Men at publicæ lectiones
meest maatte her sigte til de sidste, ligesom de i alle andre Skoler fast alleene
sigte til det første.
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Efter saadan Hypothesi er Vores uforgribelige Meening : I. Quod ad Di
sciplinas tractandas attinet, at A. Sproggene, som her skulde doceris, maatte
være: Latin, Fransk, Endelig og Græksch; Dog de tvende sidste alleene privatim, efter enhver Alumni Drift og eegen Lyst. Hvorimod Ebraisk, Syrisk,
Chaldæisk etc. som hidtil i Sorøe skal være tracteret, kunde udelukkes, som
Sprog der alleene ere Theologis fornødne, og siden paa Uni^ersitætet dog ret
maae læres, saa som de ringe Rudimenta, som de deraf paa Skolerne hidtil,
heldst i Sorøe, har faaet, ey er af den Importance, at Skolen derfor med
aparte enten docentibus skulde bebyrdes, eller Tiden til andre Ting derfor
mangle. Til Latinitæten at lære præsupponeris forud, at Alumni maae med
bringe de profectus, som hidtil er observeret; og da kunde dertil tiene foruden
Præcepta Grammatica, følgende: Fabulæ Phædr., Eutropii Breuiar. Hist.
Rom., Cornelius Nepos, Florilegium s. Excerpta p titulus enim nunc non
succurrit memoriæ
ex classicis auctoribus, Halæ nuper edita in 8°. Similia
excerpta s. Florileg. ex Poëtis Latinis profanis et sacris, itidem Halæ in 8°.
Ciceronis et Plinii epistolarum delectus. Cellarii Compend. Antiquitatum Rom.
Mythologiæ veteris Compendium. Institutio Epistolica. Rhetorica og de Halliske Tabulæ Rhetoricae. Heineccii fundamenta styli Lat. cultioris. Lexicon La
tino-Germanicum Weismannii. Men Officia Ciceronis kand læses og exponeres
priuatim for nogle af de prouectioribus af Moralium Professore, si ita videtur.
Tillige med Latinitate, som med Fliid saaledes doceris, burde Alumni og øves
in stylo et dicendo paa Dansk, Tydsk, Fransk og Latin, saa de lærdte at
skrive et got Bref, tale ex tempore, giøre en god Récit, et skikkeligt Compli
ment i publiques Lejligheder, og opsette en smuk Chrie, som er Fundamentet
til alle Deductioner. Hertil kunde gives dem Anleedning efter et got Com
pendium, som Freyeii Tabulæ, eller et andet tydeligt og beqvemt.
B. Hvad Scientias angaaer, da foruden de Mathematiske p hvoraf Vi
vilde ønske, at alle Alumni i det mindste maatte grundig lære Arithmeticam
et Geometriam, men de øvrige partes Matheseos tracteres priuatim af dem,
som have Lyst dertil. :i
C. Saa formeener Vi at Geographien fornemmelig maatte doceris med
Fliid og Accuratesse. og deri ey alleene efter et got Compendium (e. gr. Cel
larii Geographiæ Veteris et novæ Compendia, eller Hübners den nyeste Edi
tion) viises Geographia tam Physica et Mathematica, quam Politica; Men fornemmeligst tillige og Mercatoria; saa at hvert Lands Denrées og Exportanda,
Importanda, og hvad der er begierligt, største Handels Stæder, Penge Sorter,
Vægt og Maals Proportion etc. blef Ungdommen bekant giort; og i Særdelished alle Varers rette Origine, og hvor de best og fra første haand hentes,
anviist. Hvilket er en ey alleene for Kiøbmænd, men for alle slags Civiles
og militaires nyttig, og oftest høyst fornøden Videnskab. Som dog af Docente
maatte sammles, siden det ey findes i noget Compendio Geographico. Hvorfor
en Docens selv fik at supplere Berckenmeyers Geographiske Antiquarium, eller
en anden slig Bog, som hånd for brugelig ansaae.
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D. Dernæst maatte Historia Uniuersalis Ciuilis efter Freyeri 2de Introductioner, eller Compendia Historiae Uniuersalis doceres, og det mindste bruges
i den nederste, det store i den øverste Classe, tillige med de deri tilføyede
Tabulis Chronologicis.
E. Historia Ecclesiastica maatte efter Compendio Gothano, som inde
holder historiam biblicam Veteris et Novi Testamenti, eller et andet ligesaa
brugeligt Ungdommen forelegges. I Særdeleshed
F. Historia duorum seculorum post Reformationem med Fliid doceres,
og derhos
Ff: Genealogicum studium som udkræver en sterk Ihukommelse, efter
Hiibners Tabeller, dog cum judicio, tracteres.
G. Endelig Historia Patria, saa accurat som mueligt er, tilføyes, dog
ikke efter noget af de hidtil bekiendte og fangelige Compendiis eller Corpori
bus Historiæ Septentrionalis, paa det ey vigtige Errores pragmatici, e. gr. at
Formula Concordiæ var publica authoritate iblant os reciperet, skulde meere,
end allereede skeet er, rodfæstes i den opvoxende Ungdoms Tancker. Kunde
Docens derhos viise Fontes et originem Juris privati et publici inter nos, sampt
hvorledes Regierings Formen ved hver Periodo var forandret, var det at ønske.
H. Tillige med Historia nouissimi temporis et patriæ kunde Philosophien
tracteres; og først Instrumentalis, nemlig Logica, efter et let Compendio, e. gr.
Grosseri. Men af Metaphysica og Ontologia synes allene de fornødneste Ter
mini at udkræves, saasom Resten er saadan en Ungdom for høy, og ey heller
saare nødvendig. Physicam derimod holde Vi alle fornuftige Studerende meget
nyttig, naar den kunde doceres uden mange Theorier, meere per experimenta
og historice. Hvormed da tillige Scientiæ Mathematicæ kunde combineres.
I. Hvad Philosophiam practicam angaaer, saa anseer vi den i sin ganske
Vitløfftighed for saa fornøden, at vi meener, at ingen alumnus maatte dimit
teres fra Skolen, som sig deri ikke havde ladet vel grunde. Alt saa maatte
først gives Ungdommen en General Conspectus totius Moralis et practicæ Philosophiæ; og dernest Theologia naturalis, siden Doctrina Honesti siue Vir
tutis dem forklares, og derhos tillige Generalia Philosophiæ practicæ, de morali
hominis natura, de ejus fine Felicitate, de Mediis nempe Actionibus, de Norma
actionum vel obligatoria siue Legibus, vel directoria, siue doctrina Prudentiae,
de effectibus legum et actionum, nempe Obligatione, Imputatione, Merito, Reatu,
Poenis etc: af handles. Herefter var da Jus naturæ et Gentium j: som er ikkun
pars Juris naturæ :| lett og snart at viise. Saa og Decorum og Doctrina
Prudentiæ tum priuatæ, hvorhen i Særdelished hører den saa nyttige som vanske
lige Characteristica og Scientia dijudicandi affectus hominum, tum publicae,
som ellers pleyer at kaldes Politica
Til alle disse viides ey at
foreslaae noget Compendium, som alle disse practiske Videnskaber ikkuns
nogenledes explicerte, og derhos ikke var alt for vitløftig. Det beste synes
endnu at være Buddei Philosophia, omendskiønt den har sine Feyl, som mand
faaer at redressere; heldst deri, at hans Conclusiones ey alletider connectere
vel med Principiis. Rudigers, Genzkens og Syrbii Compendia kunde og gaae an.
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In Jure naturæ er foruden Pufendorffii libello de Officiis H. et C.
heldst naar
Titii, Treueri, og Barbeiracs Noter kommer dertil
Griebneri Principia Juris
Naturæ et Gentium, eller og Jac. Gabr. Wolffens Institutiones Jurisprudentiæ
naturalis, deri andre at præferere, at de bedre connectere Conclusiones cum
principiis, og heldst den sidste nøye distinguerer præcepta Justi ab Honesto, et
ab utili, seu consiliis prudentiae. Henr. Koehleri Exercitationes Juris naturalis
cogentis et gentium, som nyelig er udkommen, er et temmelig vel connecteret
Systema ex mente Chr. Wolffii, men for et Compendium for vitløftig. Ingen
har ret tracteret doctrinam Decori, og mindre endnu givet os et got Com
pendium Politicæ siue Prudentiæ tam publicæ quam priuatæ. Saa at mand
snart maae hielpe sig med Amthors Collegio de Decoro, eller Rohrs Einleitung
zur Ceremoniel Wissenschaft priuat-Leute og i Politicis med Thomasii Klugheit sich und andern zu rathen. C. Wolffens Politic, I. A. Hoffmanni Politica.
Rohrs Klugheit zu leben, som ere gode, men ey fuldkomne Compendia, ihvor
vel den sidste ey vel connecterer Principia cum Conclusionibus. In Characteristica er ey noget Compendium, som handler denne delicate Materie nogen
ledes af. Saa det heri maae komme an paa Docentis egen Færdighed. Ligesom
Vi overalt ere af den uforgribelige Mening, at det vel burde være Docentibus
anbefalet, at forklare et af de anførte, eller noget andet brugeligt Compendium
for Alumnis, saaledes som de med Skolens Ephororum Consens kunde got finde;
men ey at være just til det eller det Compendium bunden.
K. Hvad Theologien angaaer, som alle Christne burde at kiende Gud
og forstaae hans hellige Ord, saa formeenes uforgribelig, at det kunde være
for en Skole nok, om 1. Alumni ved daglig Læsning i Bibelen blef øvede i
dens Indhold, 2. De mindste deraf blef in Catecheticis vel underviiste, efter en ret
god Catechismum, som dog ey burde være alt for vitløfftig. Hvorfore Porstes
: som og er paa Dansk :| synes dertil tienliger, end Speners, hvilke dog ikke
foreslaaes, men alleene til Exempel allegeres. 3. At de ældre hørte et got og
let Compendium Theologiæ, hvori Theologia Thetica cum practica tillige blef
inculceret. Saaledes som i Halle skeer med Freylinghausens Grundlegung.
4. At dem det sidste Aar blef given en god Anledning at forstaae de Bibel
ske Historiers Connexion, Henseende og Sammenhæng, saaledes som e. gr.
Rusmeyer i sin Historische Catechismo derom har handlet. Thi naar Alumni
bringe saa meget med sig fra Skolen, saa kand de hielpe sig selv; og om de
siden skulde resolvere til Studio Theologico, saa har de en god Grundvold,
som giør dem deres Studium saa meget lettere.
L.
Af Jure er det ey giørligt, at give Ungdommen i saadan en Skole
nogen ret Kundskab, med mindre det maatte skee privatim og det sidste Aar,
de der kand være. Men Loven kunde og burde idelig paa Dansk, Tysk og
Latin lectione cursoria af dem læses, nemlig 4 eller 5 Blade om Dagen i det
høyeste.
Da Loven Aarlig 2 gange kundequasi ludendo igiennemlæses og
saaledes blive Ungdommen bekant.
M. Endelig var det at ønske, at en Forsmag af alle andre galante
Sciencer maatte Ungdommen gives, som af Heraldiquen, Statens Indretning,
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Krigs Konsten, Jagt-Væsenet, Mynte-Væsenet, Vexel Handelen. I det mindste
saa viit, at Termini Tecnici og general Sammenhænget deraf dem blef bekient. Ja det var høyelig fornøden at have saadant Compendium, hvori Scia
graphia omnium artium et disciplinarum tam theoreticarum quam practicarum
var ved korte og tydelige Definitioner fremstillet, ut non tantum partium sin
gulis in disciplinis connexionem sed et omnium terminorum nomina et eorun
dem significata cognita haberent juniores: paa det de ey, hver gang de hørte
et minus quotidianum vocabulum nævne, skulde løbe til Lexica, eller, in horum
defectu, tænke, at Statica var Stats Kunst, at Hydraulica var Amazonum una;
eller filia Priami, at Perigéum og Apogeum skulde søges paa Grækenlands
Landkort, omtrent ved Sigeum.
II. Exercitia vil og være uforbigiengelig fornødne, heldst: 1. Calligraphien, hvori alle Alumni maatte blive ret ferdige og fuldkommene, som i
een alle Mennesker nu omstunder umistelig Sag- 2. Tegne Konsten, som er
de fleerste Mennesker nyttelig, og i mange Civil- og Militaires Charger uforbi
giengelig fornøden; 3. Dantsen, og 4. Musiquen, som ved Stædets Aaremester
og Cantor kunde læres.
III. Indretningen i sig selv forbigaaes denne Gang, og sættes alleene
forud, at alt ovenstaaende af Stædets Geistlige og trende Docentibus Ordi
nariis kand vel bestrides, naar der til det Franske Sprog |: som flittig og
idelig, end og over Borde maatte øves :i sampt andre Exercitiis holdes gode
Exercitie Mestere; som foruden en maadelig Gehalt kunde vente sig en skik
kelig Fortieneste af privat Information. Men som hertil fornemmelig udkræves
en sikker og tilstrekkelig Fonds: saa forbigaaes Metæ disciplinarum, indtil
samme er udfunden; da de saavelsom dassernes og Timernes Inddeling best
af vedkommende self kand indrettes. Hvorfor her alleene mældes om Alumnis,
at (a) deraf holdes publicis sumtibus saa mange som Indkomsterne tillader,
(b) Halfparten adelige, og den anden halve Part af anden Stand; Dog at for
nemme Forældres Børn ceteris paribus, præfereres dem af ringere Stand, og
uformuende dem, som kand vente nogen Hielp. (c) At ingen indtages, uden
Kongelig Bref og Bevilling, samt foregaaende examine, om de kand læselig
skrive, nogenledes regne og kand giøre en ordinair Styl af en Historisk Ind
hold sine vitiis Grammaticalibus; Saa og ingen som ikke kand Lutheri liden
Catechismum. (d) At ingen blef i Skolen længere end det første Aar, saa
fremt hånd intet kunde eller ville fatte, (e) Tilsidst erindres alleene, at Spisetimerne maatte efter den nu sædvanlige Maade forandres, og være Klokken 12
og 7. Hvorved Dagen bedre kand tiistrekke og alumnis ey gives saa lange
Aftener, som nu, da mand vel veed, hvorledes de dem iblant anvender.
Disse er vore ringe og uforgribelige Tanker, som Vi de andre høye og
gode Herrers Paaskiøn underdanig og ydmygst underkaste.
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No. 4.

Grams Bemærkninger til Hojers Concept.

pag. 1. Det er aldeles rigtigt, at Højlofl. Ihuk. Kong Friderici 2di
Fundats mælder intet om Lingvis Græca, Hebræa etc. men alene om Latinen
og in genere om at giøre Ungdommen duelig til Religionens Forfremmelse
og til Politiske Bestillinger. Ergo verbis et aperte adeo declaratæ menti Domini
Fundatoris insistendum. som vi og hafve samtligen giort i vores allerunderda
nigste Erklæring paa den første Post i den Højkongl. Befalning. — Naar ellers
Grækisk, Hebræisk, Syrisk etc. er kommen ind i Sorøe Skole, kand jeg ej
sige, nec tanti est ut sciatur. I Fundationens Tiid og længe derefter lærdtes det
vistnok ikke, enten der eller i andre Skoler. Men dette seer enhver letteligen,
at være en Mangel i Fundationen, at derudi ingensteds tales om metis scholasticis, eller hvad der skal traderes, foruden det blotte latine og hvad til
Gudsfrygt hører. Sligt synes at maae være blefven overladt til Forstanderen
at reglere, som paa den Tid var en lærd Mand, M. Christianus Maccabæus,
som siden bekom end meget lærdere Successores, 5 å 6 indtil Academiet op
kom. Imidlertid udi det intervallo, fra Skolens Fundation nemlig, som var An.
1586, og indtil der blef tænkt paa at forbedre Skolen med Adelige Exercicers
og Sprogges (Gallicæ, Germanicæ et Italicæ) Tillæg, synes mig af Historier
og Documenter at hafve kundet mærke, at den forbenæfnte feil og mangel i
informationen (scil. som informationen langt fra ej var adæquata til Tingen,
h. e. til at opdrage Adelsbørn og andre til Politiske Bestillinger destinerede),
er blefven observeret og paaanket, og at Adelen holdte deres Børn tilbage,
lode dem informere hiemme hos sig, sendte dem saa meget unge med Hofmestere udenlands til Sproggene og exercitia at lære, hvorved F'undatzen ingen
Ære vederfores, og store Penge-Summer gik ud af Landet. Og dette var just,
hvad som gaf Hans May1 HøystsaL C4to Anledning til at see Sorøe-Skole for
bedret med det fornødne Tillæg af Exercicer, af Tydsk, Fransk og Italiensk,
af Philosophiske og andre Videnskaber. At herom længe, førend det kom til
maturité, er blefven delibereret mellem høystbemte Konge og Rigens Raad er
vist. Det ældste Document, jeg erindrer at have fundet derom, er af An.
1620 den 28. Aug., som er Rigens Raads Forslag om en nye Exercice-Skole
at anlægge ved den anden Skole i Sorøe, for de adelige Børn, med trende
Professorer, Een til Historias, Jura & Politica, Een til Mathematica og Een til
Philosophica, item Sprokmestere i forbete 3 Sprogge, item Een Ingenieur til
Fortificationen at docere, Een Berider, Een Fegtemester, Een SymphonieSlager, Een Lutenist, og een Violist de Gamba, foruden Smidde, Sadelmager,
Byssemager, Sporremager etc. Skole blifver det imidlertid kaldet per totum
istud scriptum, scil. Exercice-Skole og ey Akademie — og desforuden er deri
denne particularité, at der giøres forslag til Kongen, om at skaffe alle de ufrie
eller uædele ud af den anden forige (h. e. Friderici 2di) Skole, og med Consens
af Herluf Trolles Arvinger forbytte dem hen til Herlufsholms Skole, imod lige
saa mange Adelige fra dette sidste stæd, som kunde igien tages ind i Sorøe.
Og endnu findes dette projecteret, at i den gamle eller forige Børne-Skole,
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skulde ingen antages mindre end 10 Aar, og i Exercice-Skolen ingen under 16
Aar, og forblive der til I9dc Aar.
Siden er mig forekommet et mere matureret og bedre overlagt forslag
af Rigens Raad (alt, saavelsom det forrige, efter Kongens Befalning og ofte
giorte Erindring), som er dat. An. 1623. d. 9. febr., hvoraf jeg intet finder
at excerpere, saasom dets gandske Indhold, endskiønt alia articulorum seu
capitum serie, er indført i den trykte Fundatz om Sorøe Academie dat. 30.
Nov. 1623. Een af de mærkelige Ting, og som til nostrum hoc argumentum
er at referere, og værd at reflecteres paa, er i høybete Academiets Fundatz
denne, at der i den I9de Artikel tales om de Tvende Rectoribus Scholæ, den
’ene for de af Adel, den anden for de Uædele Børn, og at begges deres løn
skal, over den forrige, hver forbedres med 50 Daler, hvorfor den Ene skal
profitere Logicam, Rhetoricam og Metaphysicam, Den anden Lingvam Lati
nam, Græcam og Hebræam, og undertiden Poetas læse, undertiden Prosam.
Heraf seer mand da, at der var, allerede før Academiets Fundatz, skeet saadan forandring i Skolen, at Adelsbørnene hafde faaet sin egen Rectorem, og
de andre en anden: som maae være kommen af Adelens forommældte Mis
fornøjelse og Paa-Anken, at deres børn bleve forfaaede og ilde forsynede, med
at bekomme ej anden slags information, end de ufrie børn Ecclesiæ tantum
non vero politicis muneribus destinati. Og kand vel være, at denne Separation
og særdeles Rectoris bestilling for Adelen er først bleven forordnet efter det
forhen omtalte Rigens Raads Indgivende af 28. Aug. 1620 eftersom i samme
intet nævnes om nogen separat-information i Børne-Skolen eller om 2 Rectori
bus. Men dette er gandske vist og beviisligt, at der blef fremdeles, durante
& stante Academia, altid continueret med 2 Rectoribus Scolæ, hvorudover den
Series Rectorum Scholæ Soranæ, som findes i Alb. Thuras Idea Hist. Litter.
(og hvilken hånd skriifver sig at have faaet af nu værende Rector M. Snedorff)
er gandske con fus og urigtig, saasom folk nu ikke veed mere om disse 2 Rec
toribus: og er ligeledes af Thura udelukt M. Zacharias Lundius, den beste
Rector som nogentid der paa Stæden har været. Jeg har endnu hans (Z.
Lundii) adskillige hans Labores Scholasticos som der, scil. Soræ, ere giorte, og
hans testimonia scholastica, Collegarum Installeringer etc. af annis 1650—1654,
hvoraf sees. at hånd var Rector plebejorum discipulorum, imedens at M. Nico
laus Seerup og M. Hans Leth (s. siden blef Hofprædikant sub C5) vare Rec
tores Nobilium — sed hæc in transcursu —. Obiter ogsaa at anmærke om
den Professione Lingvar. Hebr. & Graecæ, som den ene Rector skulde hafve
(endog sligt ikke siden efter Fundatzen blef observeret, thi mand finder sær
deles Professores i disse Sprog, som ej vare Rectores), da beviser dette ikke,
at Adelen lærdte Hebræisk, eller at Ebræus Professor var dennem til tieneste
anordnet; men Academiet endskiønt bærende Nafn af Adeligt og til Adelens
ja og langt høyere Stands Personers Nytte stiftet, var og ikke des mindre for
andre Studerende, som der vilde freqventere, cujus rei longe plurima docu
menta supersunt, etiam promotionum magistralium sub Professoribus Philo
sophiae Soræ factarum
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pag. 3. At Grækisk skulde læres privatim dem som hafde lyst, holder
jeg gandske got. Men om Latinen ligeledes, amplius informari cupio. Et
pag. 11. sættes dog iblant begge Collegarum forretninger, at docere La
tinitatem.
pag. 5. Af compendiis Historiæ Patriæ er dog eet, som jeg til alle
og hver nostræ historiæ studiosos recommenderer for got, qvamvis nomulla in
eo emendari possint, quemadmodum in ceterarum nationum etiam perfectissimis
historiis haud omnia exacta.
pag. 8. Til Characteristicam veed jeg lige saa lidet (ja endnu mindre)
noget Compendium. Claromontium, cum luculenta præfatione Conringii, kiænder jeg, men om den er tienlig at giøre Compendier af, secretis anilibus et
veterum Aristotelicorum scoriis, lader jeg andre dømme om. Item, an tanta ne
cessitas huius præcepti, saasom derom jo kand hentes en saavit som for ung
dommen fornøden Part i Thomasii Skrifter?
pag. 9 ad M. — spec. ad verba: At Termini technici og General-Sam
menhænget etc.
Dette Monitum holder jeg for heel essentiel og betydeligt, og ynskte
endogsaa, at der maatte hafves et saakaldet Præceptum eller Compendium,
hvori Sciagraphia omnium artium et disciplinarum, tam theoreticarum quam
practicarum var ved korte og tydelige definitioner fremstillet, ut non tantum
partium singulis in disciplinis connexionem sed & omnium terminorum nomina
et eorundem significat, cognita haberent juniores: paa det de ej hver gang de
hørte et minus quotidianum vocabulum nævne skulde løbe til Lexica, eller in
horum defectu tænke at Statica var Statskunst, at Hydraulica var Amazonum
una, eller filia Priami, at Perigeum og Apogeum skulde søges paa Grækenlands
landkort, omtrent ved Sigeum.
pag. 10. 4 Svømmen. Jeg er langt fra, at holde dette Exercitium en
ten unyttigt eller ufornødent. Men mener dog, at mand ej just nu i begyn
delsen hafde behof derom at erindre, men kunde tidsnok ihukomme at tillægge
det siden i instructionem, naar Tingens fulde Indretning var forhaanden. Min
raison hertil er endelig intet bevendt, det er aleniste denne, ne ridiculis et
otiosis hominibus, scurris et cavillatoribus ansam demus ridendi et nugandi,
thi slige nugatores ville strax arripere dette uskyldige Ord, og forbigaaende
med en malicieux stiltienhed alt hvad andet nyttigt, som her foreslaaes, sige,
at vi skaffede bonas litteras, og Lingvam Hebræam af, for at faae disse Drenge
lærdte i den stæd til at svømme.
ad III. Det er venteligt, at ligesom hidindtil ingen er blefven an
tagen i denne Kongel. Sorøe-Skole uden Kongelig Bref og bevilning, at det
ej heller skeer herefter, saavel hvad dem angaar, som nyde frie Kost og Lære,
som de der over Tallet admitteres for deres Penge. Hvad Orden og Rang
angaar, da synes rigtigst, at i hver lectie sættes de Adelige paa den øverste
Benk for sig, og plebeji paa den anden nederste Benk. Men paa hver Benk
at profectus bør rangere dem mellem hinanden, som i andre Skoler.
Danske Magazin.

6. R.

111.
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pag. 11. Til Latinitatem at docere (hvor der supponeres, at alumni
maae hafve medbragt til Skolen, antequam admittantur, den profeet som hid
indtil er observeret & de quo pag. præced. id (c)) skulde vel, næst præcepta
Grammaticalia recommenderes: Phædri fabulæ, Euthropii Breviar. Hist. Rom.
Cornei. Nepos. Florilegium s. Excerpta (titulus enim nunc non succurrit memoriæ) ex classicis auctoribus, Halæ nuper edita, in 8VO. Similia Excerpta s.
Florileg. ex Poetis Latinis, profanis et sacris, itidem Halae in 8VO. Ciceronis et
Plinii Epistolar. delectus. Institutio Epistolica. Heneccii Fundamenta stili Latini
cultioris. Men Officia Ciceronis kand læses og exponeres privatim for nogle
af de provectioribus af Moralium Professore, si ita videtur. Cellarii Compend.
Antiqvitatum Rom. Mythologiæ veteris compendium. Rhetorica og de Halliske
Tabulæ Rhet. Langii Anthologia phrasium Latini sermonis. Lexicon LatinoGerm. Weismanni. Og til Histor. Univ. og Geogr. Freyers tvende Introduc
tiones eller Compendia Hist. Univ. paa Tydsk, det mindre for den nederste
Classe, det større for den anden, hvori ogsaa findes Tabbæ Chronol. Cellarii
Compendia Geogr. vet. et novæ. Benkenmeyers Geographischer Antiqvarius
vel. si qvid aptius hodierno regnorum et imperiorum statui cognoscendo.
plag. 12. Hvad dette Reglement, i Henseende fornemmeligen til Salaria,
angaar, da holder jeg det for den vanskeligste Post og haardeste Knude i
dette hele Verk. Jeg taler ikke om Revennernes, som til Skolen af Jorde
godset indkommer, deres Visshed eller Uvisshed (ihvorvel en Jordegods-Kiændere i Danmark derudi skulde vel finde at speculere,) men, supposito, at den
Summa af 5600 Rd. aldrig slog feil, saa vilde jeg vel vide, om disse Sprogmestere, Dantzemestere, Ridsemestere &c vare at faae for 50 Rd. aarlig. Vix
credam. Dernæst om Rector, som bør, efter det hånd hafver at forrette baade
i at tradere self saa vigtige Ting, og i at dirigere det hele Institutions Væsen,
være en gandske habile mand, om hånd, siger jeg, skulde nogen stæds findes
fal for 700 Rdl. naar dog af denne Summa skulde, foruden hans Løn, tages
andre faux frais. Hvis Sorøe laae enstæds midt i Tydskland, blef Sagen vel
ikke vanskelig, men nu ligger den i Danmark, et qvidem faae Mile fra Kiøbenhafn. Rigens Raad i deres Forslag af a. 1620 meente ogsaa, at vilde bekom
met enhver af deres 3 projecterede Professorer for 200 Rdr. og destinerede
ligesaa stor Summam til hver af de 3 Sprogmestere. Men da der prøvedes
at vocere med saadan Condition, finge de allevegne refus; hvorfore de blefve
nødde til at lukke Pungen bedre op, og i deres sidste Forslag af 9. febr. 1623
giøre saadan et Reglement, at assignere den øverste Theologo (som skulde
prædike Tydsk og være perpetuus Rector Academiæ) 500 Rd. Professori
Juris et Ethices 400 Rd., Professori Historiarum et Politices 500 Rd., og Pro
fessori Mathematum 400 Rdr., Medico 500 Rd. Professori Lingvar. Gall. et
Italicæ 200 Rd. og frie Bord for Øvelse skyld (scil. ut gallice et italice loque
rentur inter prandendo.) En Ingenieur 250 Rd. &c &c. Og monne ikke alle
Ting, end og af dette Slags Varer være dyrere i vores Tid ubique gentium?
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No. 5.

2

Grams Brev til Hojer 28. Januar 1736.

Med allerstørste Taksigelse for Deres herudi paatagne og hafte megen
Umage, (hvorudi min Byrde er blefven lættet, og har kun været en
eller
’/10) skikkes det nu tilbage med min Underskrift, som j’eg har sadt paa saadan
en Plads, at der kand, saafremt De endnu behager at slutte med et par Li
nier, foruden Datum, være noksom Rum dertil. Hvad jeg imidlertid giætter
og troer at vil møde os, efter dette Skriftes Overlevering, er, at Biskopen
vil sige, quod falcem inmisimus in ipsius messem, i det at vi hafve udnævnt
hvad for Catechismum og andre Compendia til Grundlegung i Theologien
motte bruges, & quidem Porstes, Speners, Freylinghausens &c. Thi hvad
hafde vi Laici og Sutores at raisonnere ultra crepidam nostram? Sed hoc non
ideo moneo, ut deleantur iam scripta, quippe quae recta et probatissima om
nibus bonis censebuntur. Et quicquid contra mussitaverint alii, levi risu discu
tiendum.

No. 6.

Ramus’ Betænkning af 29. Januar 1736.

Allerunderdanigste og uforgribelige Betenkning angl: Ungdommens underviisning i Mathematiske Videnskaber, saavidt til Politiske Bestillinger hen
regnes kand.
i. Udi den iste Classe |: hvor formodentlig Børn af 10 til 12 aar
gamle intages :| kunde læres de fornødenste praxes af adskillige Mathema
tiske Videnskaber; nefnl: udi Arithmetiqven de 4 species in numeris integris
et fractis saavelsom Regula de tri; Udi Geometria plana efter maal og vinkel
paa papiir at optrekke alle slags problematiske liner og figurer; Udi Geo
graphien at kiende Landskabers indeeling, situation og strekning paa Globo
og derefter saavel Universelles som specielles Land-Charter i plan at anlegge;
Udi Perspectivkunsten at inrette en Scalam, og derpaa at afpasse alle slags
F'igurer og Corpora hvorledes deres Hovedliner udi perspecti viske tegninger
bør præsenteris; Udi Mechaniqven og Statiqven de 5 Enkelte eller Fundamen
tales Machiners adskillige voxende og aftagende Kræfter ved 3dc Hoved-puncter
at determinere; Udi Architectura Militari saavelsom udi Architectura Civili
hovedlinerne af Grund-Risse og Profiler efter en Geometrisk Maas-Stab at
aftegne. Herhos maatte tages i agt, at praxes arithmeticæ stedse 2 gange om
ugen med mange og adskillige exempler bør repeteris, paa det Lærlingene
kunde blive vel øvede og færdige udi Regningen; de øvrige praxes udi Geo
metrien og andre forommeldte videnskaber kunde hver i sær 2 å 3 gange udi
oven-anførte orden igiennemgaaes.
2. I den Anden Classe maatte læres accuraté at demonstrere hvorledes
alle praxes udi Mathematiske Videnskaber af klare og visse principiis Arithme
ticis et Geometricis bør deriveris og undersøges; og paa det Disciplerne kunde
des bedre fatte og begribe de hertil fornødne Hoved-Regler, maatte de først
31*
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øve sig udi at udregne og ved tal at probere alle theoremata Arithmetica, og
naar de herudi vare bievne vel kyndige, kunde de dernest foretage Proble
mata og siden theoremata af Elementis Mathematicis ordentlig at demonstrere;
Udi Geometrien kunde de lære Theoremata først med pas-verk at examinere,
og siden saavel problemata, som Theoremata ordentlig efter et Kort, dog
fuldstændigt Systema Geometricum 2 à 3 gange at igiennemgaae og hver post
grundig at demonstrere.
3. I den 3die Classe kunde læres extractio Radicis qvadratæ et Cubicæ,
samt Geometria solida; dernest trigonometria plana et Sphærica, dog ikkun
saavidt dens Brug in Geometria practica sig strekker, nefnl : til at forstaae Geo
graphien, hvorledes Jordens Klodes indeeling i Længde og Bredde, visse
climata, zonas etc, samt den hertil hørende udregning saavel paa Globis
som paa Mappis Geographicis et hydrographicis skeer ; Udi Mechaniquen kunde
viises de nyttigste Hoved-Regler, som i Almindelighed ved alle Machiners inrettelse skall i agt tages, saa og hvorledes deres Kraft og Virkning skall under
søges og udregnes, med hvis videre af Hydrostatiqven og Hydrauliqven hertil
henhører; Udi Architectura Militari adskillige Fortifications Verker, regulaire
og irregulaire udi plan, profil og perspectiv efter de almindelige Hoved-Regler
at opsette, og deres Cubiske inhold samt hvad Materialier og hvad Manskab
udi en vis tid til saadant arbeide udfordres, efter Jordens differente Beskaffenhed
og adskillige andre hertil hørende omstændigheder at beregne. In Architectura
Civili efter Hoved-Reglerne at giøre et eller andet udkast til grundrissning
paa adskillige saavel publiqve som borgerlige huuse, samme siden Orthographisk at optrække, og derefter overslage paa de tilhørende Materialier og Be
kostninger at giøre; Udi Architectura Navali at udregne et Skibs-drægtighed,
at kiende adskillige slags Skibs-Bygninger og deres inrettning med tilhørende
staaende og løbende Redskab, som aldt af Modeller best kand læres. Udi Statiqven Grund-Reglerne til Vegt og Maals inrettelse, item adskillige Myndtsorters gehalt udi Schrot og Korn at udregne.
I øvrigt formenes at Onsdage og Løverdage 2 timer om Formiddagen og 2
timer om Eftermiddagen kunde blive den beqvemmeligste tid for Børnene at
lære Mathematiqven udi alle 3 Classer. Fornemmelig bør ved Informationen
udi den 2dcn Classe i agt tages Disciplernes genie, saa at med dennem, som
ere langsom til at fatte, bør alle demonstrationes gaaes 2 à 3 gange igiennem ;
men de som ere af mere hastig begreb veyviiser mand ikkun først udi nogle
demonstrationer, siden setter mand dennem visse problemata og theoremata
for, som de selv skulle udarbeide; i særdelished hvad i den 3die Classe er ommeldt
kand ikke saalige passe sig til en hvers nemme eller lyst; thi en deel kand
have større løst til mechaniqven, Commerce og Regnskabs Sager; andre til
Architecturam Militarem til lands; andre igien til Architect: Navalem, og saa
fremdeles, saa kommer det an paa Rectoris skønsomhed at informere en hver
saavidt hans lyst og nemme hannem fortbringer, ey heller maatte disciplene
bebyrdes med at lære definitiones, axiomata, Theoremata og dislige elementa
uden ad, thi aldt saadant kand ved idelig øvelse udi demonstrationerne best

Aktstykker vedrørende Genoprettelsen af Sorø ridderlige Akademi i Aaret 1747.

241

og grundigst inprentes dem i hukommelsen. Hvad sproget angaar, hvorudi
saadanne videnskaber skall læres, skulle jeg holde det best og raadeligst, at
de læres udi det Sprog, som børnene best forstaar, ligeledis som fornemme
mænds Børn udi Tydskland, Frankerige, Engeland etc. i deris Moders maal
lærer de Mathematiske Videnskaber.
Dette er da saavidt jeg udi Korthed har kundet eftertenke og overveje
at være det nyttigste for ungdommen af Mathematiske Videnskaber i den
Kongel: Sorøe Skole at lære, særdelis efter deris information skal sigte der
hen at de i fremtiden kunde blive beqvemme til at bruges i Politiske Bestil
linger; af denne aarsage haver jeg derfore udeladt aldt hvad som kunde give
dem anledning at henfalde til curiosa eller subtiliteter, saasom optica, acustica,
algebra, astronomia caustica og andre saadanne ting, som løber dybt ind i
Philosophia naturali, og er ikke nyttige uden for en Professori Mathematum
et physicis eller store Konstnere udi Curieuse ting. Hvilket aldt underkastis
Deres Exellences og samtlige høje Herrers bedre skønsomhed at corrigere og
efter behag at forandre.

No. 7. Ramus’ Betænkning af 2. Februar 1736.

Dersom Sorøe-Closters Skole til et Gymnasium eller Ridder-Skole skulle
inrettes, ville efter min ringe og uforgribelige Skønsomhed være fornøden,
at der blev giort en udførlig tegning over Closterets og Skolens nu værende
tilstand og bygninger, at mand deraf saa vel kunde see hvad plads og leylighed der er eller kand blive til at forsyne baade Discipler og Lærere med
beqvemme Boeliger og Kam mere, som ogsaa at mand deraf kunde have nogen
grund til at giøre et ohngefehrlig overslag paa bekostningerne, som dertil
maatte udfordres. Hvad ellers de 2de Beregninger angaar, som Hr. Stifts-Befa
lingsmand von der Oosten haver udi Commissionen fremlagt om Sorøe-Scholes
aarlige integter og Udgifter; da haver jeg samme paa Deres Excellences og
andre Herrer Committeredes naadige og gunstige Behag igiennemseet, og
saavidt jeg deraf kand fatte og ellers af Hr. Stiffts Befalingsmand von der
Ostens beretning og forklaring erindre, da kand der blive omtrent 2000 Rdlr
aarlig til de 4re Docentes at lønne, og 300 Rd,r til andre exercitz Mestere og
instrumenter etc: at anvende; Regningen grunder jeg saaledes:
1. Som Skolens og Godsets tilstand og inrettning nu er, skulle efter
hosfølgende og udi Commissionen d: 31 Januarii sidst-afvigte protocollerede
beregning Num: 7 aarlig blive at oplegge 1231 Rdlr 3 #
2. Spiisningen for et aar paa 3de Lærere, 30 Discipler og 1 dugsvend
skall effter dito Beregning Num: 7 nu beløbe — 1750 Rdlr 4
Naar nu effter
Commissionens godtfindende afdrages Spiisningen for 10 Discipler og 3 lærerere å ugenti: 1 Rd,r giør det aarl:, som Cassen til integt anføres, 676 Rd,r.
3. Udi Regningen af Hr. Stiffts Befalingsmanden ingivet og protocollerit Num: 8, er de 3de Læreres løn satt paa at kunde beløbe tilsammen
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800 Rd,r; men skall hidintil ikkun være, som kand komme Skolens Cassa til
gode, 400 Rd,r. Giør in Summa 2307 Rd,r 3
Hvorvidt nu denne Summa kand blive tilstrekkelig til de 4re udi For
slag bragte Docentes at lønne og andre exercitia at lære, vill vel fornemmelig
ankomme paa hvad slags Mænd hertil vorder choiserede og hvorledes med
dem best kunde accorderis. Hvilket til Deres Excellencis og Høje Herrer
Med-Committeredis gotfindende allerydmygst instilles. Imidlertid skulle jeg
dette effter seeniste aftale udi Commissionen tillige med ovenomtalte 2de Be
regninger Num: 7, og 8 hermed til Hr. Justitz-Raad Gram allertienst skyldigst
fremsende og til videre befordring recommendere.

No. 8.

Grams Betænkning af 3. Februar 1736.

Hvad angaar Hr. Cancellie Raad Rami første Erindring, om Closterets
og Skolens Bygninger at eftersee, og at indrette beqvæmme Værelser for Læ
rerne, saavelsom Disciplerne, da forstaaer det sig vel self, at alt dette maae
forud være giort, førend Tingen, hvorover nu delibereres, kand blifve i Verk
satt og komme i sin behørig Skik. Jeg, for min ringe Part, supponerer forud
ikke alene bemældte af hannem erindrede, men end ogsaa dette, at Jorde
godset, hvoraf de i Hr. Stifts Befafings Mands von der Osten hans tvende
Regninger (særdeles den N/. 7) specificerede Indtægter skulle komme, motte
altid forblifve i samme Stand, til at yde aarligen uden nogen Afgang den
Summa af 6083 rdlr. 3 $ af sig, som i bemte N° 7 udvises. Naar dernæst,
efter den af Hr. Cancellie Raad Ramo giordte Demonstration, her befindes, af
Godsets Indkomster at kunde blifve en aarlig Beholdning, til Lærere og Excercice-Mestere at lønne, bestaaende af 2307 RdIr 3
da er mit ringe For
slag, som jeg underkaster Deres Excellences og de andre gode Herrers bedre
Skiønsomhed, at saadan Summa til fire ordinarios Docentes, hvorom i sidste
Samling er blefven talt, og trende Exercice-Mestere at kunde paa efterfølgende
Maade reparteres: Theologo at motte gifves 300 Rdlr, Philosopho 800 rdlr,
Mathematico 500 Rdlr, Philologo, eller den som docerer Latinitæten og Histor.
500 rdlr, Sprogmesteren 100 rdlr, Fegtemesteren 50 Rdlr, Dantzemesteren 50
Rdlr, 2300 Rdlr.
Hvilket videre forklares saaledes: 1. Om Theologo er mit ringe for
slag, at hånd fik, ligesom fordum i Academiets tid paa Soer, være en Tydsk
Lærere og Prædikant der paa Stæden. Jeg indstiller, om dette ej allerbest
kunde skee, naar, i stæden for den nu værende Sogne Præst og hans personelCappellan, der blefve beskikkede Tvende Præster paa Stæden, lige i Værdig
hed, og den ene den anden ey subordineret, hvoraf den ene skulde prædike
Dansk og med Saligheds Midler, Cathechisation og andet forsiune saavel de
Danske Indvaanere i Soer, som fornemmelig og alene de til Kaldet lig
gende Landsbyer. Den anden motte være Tydsk, men derhos i Dansk Sprog
kyndig, paa det at hånd udi Nødsfald undertiden kunde hielpe den Danske
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Præst. Ellers skulde hans Embede være alene for den Adelige Skole, og de
Tydske Folk, hvilke ved denne Leylighed og ellers kunde komme i Soer at
boe. Hånd motte ugentligen eengang prædike Tydsk, og ei med flere Forret
ninger i Byen bemøjes, undtagen maaskee ved Sacramentets uddeeling for Al
teret, samt i den Danskes Fraværelse paa Landsbyen, at besøge og betiene
de Syge i Soer. I det øfrige, foruden den eene Prædiken, skulde hans bestil
ling være, at tradere Theologiam til den Adelige Skoles Discipler, catechisere
dem i Skolen, samt lære dem Græchisk, som dertil motte hafve lyst, i sær
deles Timer privatim. Indkomsterne af kaldet motte da deeles paa saadan
Maade, at den Danske Præst bekom de Vs Dele, og den Tydske 1/a og der
foruden af Skolens Indkomster, som før er mældet 300 rdlr, saa at, hvis Kal
det nu skulde være af Indkomster paa 600 Rdlr. kunde den Danske hafve
400 Rdlr, og den Tydske 200, men med bemte Tillæg, i alt 500 Rdlr., som
var kun 100 Rdlr. mere for hans Tieneste ved Skolen, og derforuden at for
sørges med frie Bolig, saavelsom alle øfrige Docentes og Mestere. 2. Philosophus, som tillige bør at være en god Jurist, skal vel neppe kunde hafves,
uden at vocere en dygtig og ret beqvæm Mand udenlands fra, og det i
mindste med Salario fixo af 800 Rdlr. foruden hvad hånd med Collegiis eller
privat Information forhaabentlig kunde fortiene. 3. og 4. Mathematicum og
Philologum angaaende, er min Tanke, at begge disse skulde mand vel kunde
finde her i Landet, og hver for 500 Rdlr aarlig, som er 1000 Rdlr. 5. Sprog
mesteren motte hafve frie Bord, og spise med de unge for Øfvelsens skyld i
Sprogget over borde, og derforuden aarlig Gehalt 100 Rdlr. 6. og 7. Til Fegtemestéren og Dantzemesteren, enten det blef een Person eller tvende, skulde
jeg tænke, at det blef nok at assignere i alt 100 Rdlr. Summa 2300 Rdlr.
Herudi fattes endnu til Skrifvemester, Ridsemester og Informator i Musiquen,
som mand motte see at finde andensteds fra. Til Mathematiske Instrumenter,
Globos, Landkorter, og et lidet fornøden Bibliotheque fik noget at tages af
Bygnings Omkostningerne.

No. 9.

Hojers Betænkning af 3. Februar 1736.

Hvad Bygningens Reparation og Forbedring angaaer, deri bifalder jeg
Hr. Cancellie Raad Ramo. Saa supponerer jeg og, at Indtegterne blive bestan
dige og Reigningen rigtig, saa at der aarlig til Docentes kand anvendes den
Summ af 2300 Rd., foruden Renterne af Skoelens Capitaler, saa mange deraf
ey til Bygningen vil medgaae. Og saa meener jeg uforgribelig, der kunde an
sættes 1. Pro Philosopho aarlig 600 Rd. Som er foruden fri Huuss og en deel
Brænde, som ham kand lefveres, et gott Salarium og bedre end nogen Pro
fessor Philosophiæ det nogensteds haver i Tydskland. 2. Pro Mathematico og
3. Philologo hver 400 Rd, giør 800 Rd. Som ligeledis foruden fri Huuss og
en deel Brænde er en betydelig Løn, helst i Begyndelsen. 4. Pro Theologo,
som jeg meener kunde blive een af Stædets Præster, meener jeg med Hr.
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Justitz Raad Gram, at kunde være nok 300 Rd. — 1700 Rd. Til Exercitiis vilde
vel behøves i. En fransk Sprogmester, som kunde have Løn 80 Rd., Kost
med Alumnis for Exercitiorum Skyld 52 Rd. — 132 Rd. Og fri Kammer og
Brænde. 2. En Skrif- og 3. Ridse Mester hver 50 Rd. giør 100 Rd. 4. En
Dantse Mester 50 Rd. Fegtemesteren gaaer jeg forbi, som et Exercitium, der
ey er saa fornødent, og siden ved tilvoxende Aar bedre læres. 5. For Musiquen til Orgel-Mesteren 50 Rd. — 332 Rd Naar nu hertil legges ovenstaaaende
1700 — 2032 Rd.
Saa bliver endnu 400 Slettedaler tilovers, |: foruden de aarlige Renter
af Capitalen :| som kand employeris (1) til at forbedre Lønnen for een eller
anden af Docentibus som for ovenstaaende Gage ey var fangelig, heller og
(2) Til Mathematiske Instrumenter og de saa kallede Galante Videnskabers
Bekostning.
Hvormed jeg meener, at mand i Begyndelsen vel kunde udkomme,
indtil denne Kongelige Ridder Skoele kom saaledes i flohr, at formuende
Mænds Børn ogsaa søgte derhen, og hialp at bære en deel af Bekostningerne.
I det øfrige er jeg med Hr. Justitz Raad Gram af een Meening, helst hvad
den Tydske Præst eller Theologum angaaer.

No. 10. Worms Betænkning af 4. Februar 1736.

Saafremt der antagiss fire Lærere til at informere Ungdommen i Sorøe,
da meener jeg det Een hver af Dem vil saaled/ss forsyniss med Huuss, at De
kunde hafve værelser til Nj^dtørfft for Dem Self Deriss Hustruer og Familie,
saafremt De ere giffte, som vel kand være venteligt. At dertil nu skulde være
ledighed i Closteret tvifler jeg meget paa, med mindre nye Bygninger sættiss,
hvor til pladss icke mangler. At Sorøe Scholes Indkomster jo skulde aarligen
beløbe Sig til den af Hr. Stifftss Befalningss Mand von der Osten ansatte
summ vil jeg fast ei tvifle, dog er derpaa ei sickerligen at bygge, thi for
pagtningerne samt kornetss Priiss falde og stige effter tiderness forandring,
foruden at Ildebrand, Qvægss død og Missvext kand, som, i min tid, offte,
skeet ér, saaledess medhandle det vidtløfftige Godss, at een anseelig Capital
udkræfviss til enten at i stand sætte det afbrændte eller forsyne Bonden med
det behøfvende. End naar bygninger, foruden de der nu ere, skal paa Clo
steret foretagiss, da vil Eendeel af Scholens udsatte Capitaler, dertil, behøfviss og saaledess Renten af hvad forbrugiss udgaae. Naar der, i Stæden for
32, herefter ei Spise uden Een Sneess Personer, da videss ei om Spise-Mesteren icke skulde paastaae tillæg paa Hver Person; thi Mængden syniss, i slig
een Huuss Holdning at giøre meget, hvorud ofver det indstilless til nærmere
ofverveiende, om hånd vel for 1040 Rdlr. Aarligen kand, med forsvarlig Kost,
forsyne 20. og self, med Sine, hafve tarfvelig ophold. Jeg tvifler meget om at
det forslag angaaende Præsterne, hvoraf Den Eene skulde være Tydsk og,
derhoss, lære Theologiam, blifver at sætte i verk, da der ei er uden Een Præst
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|: nemlig Sogne Præsten :| i Sorøe, Den Anden, som er Capelian pro Per
sona, boer i Pedersborg og hafver dessforuden et temmeligt langt fraliggende
annex, Kindertofte at forsyne; skal nu Een af Præsterne boe i Sorøe, Een
Anden i Pedersborg, saa flyder deraf at enten blifver der ingen Dansk Præst
i Sorøe, eller Den tydske skal boe i Pedersborg. End erindress at Sogne
præsten i Sorøe hafver ingen Residence, som vilde i agt tages ved Indkomsterness deelning. Saa Vel Dantze Mester som Fegt Mester troer jeg kunde
undværiss, Mand fik Dem og neppe gode, naar De ei skulde nyde meere end
50 Rdlr. Aarligen. Jeg veed ei om Mathematicus og Philologus kand hafve
mindre end hver 500 Rdlr. Aarligen. Det blefv got om Een Person var at
faae, som kunde Informere baade i Ridtzen og skrifven samt derimod hafve
aarligen 100 Rdlr., siden det vil være ondt at finde tvende Der forstaae
noget, og kand lade Sig nøie hver med 50 Rdlr. Hvad Philosophum, Den
franske Sprog Mester og Organisten angaaer, da er jeg af meening med Hr.
Justitz Raad Høyer, heldst naar Skofvene |: som meget medgaae :| kand taale
at gifve Dem udvissning. Ved Scholen findes et temmeligt Bibliotheqve, i
samme ere mange, for den Stæd, unyttige, men dog, derhoss, icke dess min
dre gode samt iblant, rare bøgger, samme kunde selgiss, og for hvad de ind
bringe, andre brugeligere i Deres stæd, anskaffiss, hvilket Alt, hermed indstilless
til Deres Exellences og De Andre Gode Herrerss Nærmere behagelig efftertanke.

No. 11.

Ostens Betænkning af 11. Februar 1736.

Hvorledes de udi Commissionen indførte Betenkninger, og hvad der er
bleven aftalt, for det første best kunde settes i Verk, er følgende min Meening:
1. Maatte mand see at faae een habil Bygmester, der kunde tage
Stedet udi Øyesiufn, hvad af Bygninger enten skulde fra nyt opbygges, eller
og, hvad der nu stod, skulle settes i god logerende Stand for Lærerne som
og for Disciplerne, derefter at giøre et Overslag, at naar der udi 3 paafølgende
Aar til Bygningers Instandsettelse kunde til veye bringes aarlig 2000 Rdlr.,
hvorvit mand dermed kunde komme; til hvilken Ende een Kongelig Ordre
maatte udvirkes.
2. Maatte der mig som Forstander En Kongelig Ordre gives, at ieg
efter Fundatzens Tilhold med Stædets Rectore vel skulde examinere, hvad for
Subjecta der nu fandtes, som ikke kunde blive bequeme til Boglige Konster
der paa Stædet at lære, paa det at samme igien enten kunde forfløttes til
andre Skoler, eller til deres Forældre hiemviises.
3. Og maatte der, saalenge som Skolen ikke er sat i den Stand som
den skal være, ey expederes nogen Konge Brev. Hvad da herved ersparedes,
kunde legges til Bygningens Istandsettelse.
4. Maatte mig som Forstander tilstilles en Kongelig Ordre at love
Rectoren og de 2de Hørere, at naar Hans May“ aller naadigst behagede at
sette Skolen paa en anden Fod, de da til andre Bestillinger skulle vorde beDanske Magazin. 6. R. 111.
32
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fordret, og hvortil de kunde findes bequemme, allerunderdanigst Forslag
at giøre.
5. Var det tienligt, at dend udi Sorøe Bye værende Skole blef forsiufnet med En god Skoleholder, der kunde foruden Skolens Tieneste, med de
derudi værende fattige Børn forrestaae Sangen udi Kirken og naar Bøn skal
holdes samt at synge paa Brøllupper og for Liig, hvilken kunde nyde de
Indkomster som derfor gives, og Rectoren med Hørerne hidtil har bekommet.
6. Som det vil blive fornøden, at den/Tydske Præst, som faar mindre
end den/Danske der paa Stædet, at hånd forsyntes med fri Residence; Saa
holder ieg for, at mand i Tiide søgte efter et Huuss at faae til Kiøbs der i
Byen, og haver ieg ladet mig siige, at der skal være nogle til Kiøbs forAen
billig Priiss, som ikke ere meget brøstfeldige, men med liden Reparation kand
i stand settes, hvortil der da kand findes Leilighed.
7. Hvad sig Spisningen angaar, naar den nye Indretning er giort udi
Skolen, da kand der nu paa denne Tiid ikke giøres et Forslag om, men maae
beroe indtil man seer, hvorledes Skolen bliver besat, og skal ieg da stræbe
efter saavit ikkons muelig kand være, om der ikke meere kunde til Spisningen
tillegges end i Reglementet er anført, da at see de Midler til Veye bragt,
hvorved de Mænds Børn, som der blive sat, ikke kand blive graveret, og
med 011 og Mad saavelsom Servicen ved Bordet og dets tilhørende, vel kand
vorde forsiufnet. Medens mand nu var begreben med Bygningens Istandsettelse,
var det fornøden, at mand tenkte paa, hvorfra mand habile Docentes hver i
sin Facultet kunde bekomme. Naar dette da saaledes er i Drift, er det ikke
at tvifle paa, at der jo vil falde noget at erindre, hvilket ieg da siden paa
sine Stæder skal andrage.

No. 12.

Ramus’ Betænkning af 25. Februar 1736.

Angaaende den 3dic punct udi den Kongel: allemaadigste Befaling af
dato 20 Januarii sidstleden om Sorøe Skoles forbedring er min allerunderda
nigste og uforgribelige Betenkning:
1. Ved Bygningernes Reparation og Inrettning til en Ridder-skole for
modes ikke at kunde forefalde nogen Vanskelighed, naar 3 aars tid dertil vorder stipulerit; og imidlertid, eftter Hr. Stiffts Befalings Mand von der Ostens
Erklæring af 11 Februarii sidstleden aarlig 2000 Rdlr., som giør in summa
6000 Rdlr., kand til veye bringes.
2. Informationen og Spiisningen kunde paa den foed, som den nu er,
et aars tid continuere; thi der kand vel ei nogen reparation foretages paa
bygningerne udi det istc aar, efifterdi materialier først maae anskaffes; men
det andet aar ved Paaske-tider maatte Disciplerne forføje sig derfra; og naar
en deel af dem bliver imidlertid til Academiet dimitterede; og ingen igien til
i deris sted antages, saa kunde de øvrige begive sig hiem til Deres forældre;
dog skulle jeg herhos allerunderdanigst ønske, at en hver af dennem, særdeelis
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de fattige, som til bogen findes tienlige, maatte af Skolens inkomster nyde
1 rdlr. ugentlig til subsistence og hielp udi den korte tid, som Forstanderen
og Rector Scholæ effter foregaaende examen kunde eragte at der endnu maatte
behøves til deres information forinden de til Academiet kunde henskikkes, thi
om disse mere end alle Deris Formænd, skulle gandske bortstødes fra det
dem allernaadigst forundte beneficio, hvorpaa de have grundet deris haab til
forfremmelse, ville det ventelig drage suk og klage effter sig.
3. Rector og de 2de Hørere, som nu ere ved Skolen, kunde efter Hr.
Stiffts Befalingsmand von der Ostens Forslaug til andre Embeder allerunder
danigst recommenderis.
4. Skulle jeg allerydmygst til Deres Exellences og andre høye Herrers
Godtfindende indstille, om det ikke vill være fornøden at opsette en Concept
til en Anordning om den Kongelige Sorøe Skoles Forbedring etc., som til
Hans Kongl: Mayts allernaadigste approbation og behagelige villie at lade
publicere allerunderdanigst kunde overleveres: Inholden ville efter de udi Commissionen aftalte poster blive omtrent saaledes:
1. Der skulle i denne Skole for det første intages Et Snees unge
Personer, halfparten Adelige og den anden halve part af anden Stand, for
hvilke Hans Kongl: MayP Selv allernaadigst behager at lade udstæde Kongelig
Brev og Bevilling; dog skulle de først examineris om de kand læselig skrive,
nogenledes regne og kand giøre en ordinair Styl af en historisk inhold sine
vitiis Grammaticalibus, saa og om de kand Lutheri liden Catechismum; hvo
som ikke er saavidt kommen maa ikke antages.
2. Eftersom Fundatzen ikke befaler, at der udi denne Kongel: Skole
skulle doceris enten Ebraisk eller andre til Theologien alleene fornødne Sprog
og Videnskaber, men dens fornemste Øyemerke er at opdrage beqvemme folk
til allehaande Civile og Stats Bestillinger, saa maatte det effter Fundatzen for
blive ved det Latinske Sprog alleene udi Skolen publicé at docere; Fransk og
Grædsk kunde Disciplerne gives Leylighed at lære privatim, dog ikkun effter
en hvers egen drifft og lyst.
3. Hvad Videnskaberne angaae da skulle hereffter, fornemmelig læris
Geographien samt Historiske, Mathematiske, Politiske og Juridiske Videnskaber,
derhos skulle de ogsåa alvorligen holdes til Guds frygt og den Bibelske sande
lærdom ret at forstaae saameget, som en hver i hans Christendom bør vide.
4. Hvorfore Effter Hans Mayts allernaadigste Godtfindende maatte be
skikkes 4re Lærere, hvoraf den ene skulde være en Philologus, som kunde underviise Disciplerne grundig udi det Latinske Sprog, samt udi Geographien og
Historiske Sager; Den anden skulle være en Mathematicus som kunde underviise dem udi Mathematiquen og adskillige hertil hørende Physiske og Mechaniske Videnskaber, saa vidt en hver maatte have lyst og nemme til; Den
3die skulle være en Jurist, som skulle lære dennem Philosophiam Moralem i
almindelighed, men i særdelishet Jus naturæ et artes Politicas; Og Endelig til
at underviise dennem udi Theologien og at Catechisere for dem i Skolen
skulle en Tydsk Lærere og Prædikant ligesom fordum i Academiets tid paa
32*
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Sorøe beskikkes, som foruden de inkomster hannem af Kaldet allernaadigst
kunde vorde tillagt maatte nyde en vis løn af Skolens Cassa.
5. Den Tydske Lærere og Prædikant maatte have frie Boelig i Sorøe,
men de andre 3de Lærere med deres familier kunde forsynes med noksom
huusværelser udi Skolens Bygninger, som dertil vorder inrettede; og ligesom
disse 3dc sidstbemeldte lærere maatte alle være lige i værdighed og den ene
den anden ey subordinerit, saa maatte forbemeldte Tydske Prædikant lige
ledes med den Danske Sogne-Præst i Sorøe i lige værdighed holdes, saa at
den eene ikke hafde noget over den anden at befale, dog maatte den Tydske
Præst være tillige i det Danske Sprog kyndig, at hånd ogsaa herudi kunde
catechisere, og at hånd i nødsfald undertiden kunde hielpe den Danske.
6t0- Herforuden ville Hans Kongel: May1: allernaadigst at lærerne skulle
nyde fri ildebrand til fornødenhed af Skolens Skoue, og derhos tillegge en
hver af dem aarlig vis løn effter deres capacité og meriter.
7mo. Børnene eller Disciplerne skulle foruden fri underviissning udi forskrefne Videnskaber og det Latinske Sprog tillige nyde fri ildebrand, logi
mente og Spiisning med hvis videre dennem udi Fundationen allernaadigst er
bleven tillagt.
8VO. Informationens maade og indeeling i visse dage og timer kunde
Forstanderen med Lærerne effter Deres beste skiønsomhed regulere og derom
inhente approbation af den eller de, som hans Kongel: May* allernaadigst
anbefaler øverste Inspection.
9. Over Spiisningen og hvad videre hertil hører forfatter Forstanderen
et Reglement og ligeledes til approbation, som udi nest foregaaende punct er
meldet, insender.
10. Der skulle og beskikkes en Fransk Sprogmester, som foruden en
vis løn hannem allernaadigst vorde tillagt, maatte have fri kost og spiise med
børnene at hånd over borde kunde øve dem udi det franske Sprog, og ellers
privatim underviise dem, som havde lyst dertil.
11. En Skrive-Mester og Regne-Mester kunde og der ved Stedet un
derholdes, som maatte nyde Klokker-tienesten og noget tilleg af Skolens Cassa
for at informere Disciplerne udi Skriven og Regnekunsten.
12. Det har en tid lang været brugeligt at Den Kongel: Skoles Discipler have med deres lærere opvartet og forestaaet Sangen udi Kirken, saa
og ved liigbegiengelser og bryllupper; men som saadant dem ikke i Fundatzen er befalet saa maatte det gandske hereffter være afskaffet, og den
Danske Skoleholder med hans underhavende fattige Børn i Sorøe Bye, skulle
hereffter forrette saadan tieneste og nyde derfor de sædvanlige inkomster,
saavidt ret og billigt monne være. Dog skulle Den Kongel: Skoles Discipler
med deres Lærere paa de anordnede tider naar bøn holdes indfinde sig i
Kirken udi de for dennem indrettede stoele-Stæder. Dersom ellers nogen af
Disciplerne maatte have Løst til at lære noget af Musiqven, da kand Cantor
der ved Stedet dem derudi underviise for den løn hannem af Skolen er tillagt,
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dog kunde hånd for privatim at informere nyde en Kiendelse af dem som for
langer saadan information.
13. De som forlanger at sette deris børn i denne Skole maatte derom
ved allerunderdanigste supplique udi det Danske Cancellie giøre ansøgning, da
Deres Kongel: May4 allernaadigst ville see saavel af adelige som andre for
nemme og vel meriterede mænds børn og i særdelished de som ere fattige og
skikkelige dertil forhiulpne; men naar nogen af dennem haver været for det
første et aars tid i Scholen og det da befindes, at hånd ey udi samme tid,
som eftter Fundatzen skall være hans prøveaar, har kundet lære noget, da bør
hånd igien til Forældrene hiemviises; Derimod de som befindes lærvillige og
beqvemme til at opdrages [i] saadanne Videnskaber, som her tilforn er ommeldet, kand ved Skolen udi 6 Aar forblive og nyde de dennem tillagde beneficia. Og ville Deris Kongel: May4 siden for dem, som ere duelige til at tiene
Kongen og landet, have videre Naade og allernaadigst see dennem til adskillige
Embeder eftter en hvers skikkelighed og meriter befordrede.
14. Til at have øverste Inspection over denne Kongelige Skoles Discipler og Lærere, saavelsom til at examinere aarlig, hvad fremgang Informa
tionen haver med hvis videre der kand forefalde der ved at regulere dertil
ville Deres Kongel: May4 Selv allernaadigst behage at beskikke de Mænd, som
kunde findes beqvemme.
Dette er hvad jeg efter min ringe og uforgribelige meening allerunder
danigst haver at indstille.

No. 13.

Grams Betænkning af 25. Februar 1736.

Efter at hafve igiennemlæst de hosfølgende Documenter, og dernæst
Hr. Stift Befalnings Mands von der Ostens samt Hr. Cancellie Raad Rami
forslage, blifver min ringe formening denne:
1. Angaaende den Post om Bygningers Reparation og Huses Indrettning, med hvad dertil henhører, maae jeg, som aldrig har seet Stæden og følgeligen ikke veed, enten hvad for Bygninger der findes allerede, og i hvad
Stand de ere, ey heller hvad de, som endnu behøves, kand koste at opsætte
og faae i Stand, lade det beroe ved de bedre skiønnendes Gotfindende.
2. I den anden Post er jeg enig med Cancellie Raad Ramo: Dog med
denne Erindring og Tillæggelse, at 1. Ingen Kongebref herefter, saalænge
mand hafver haab om denne Forandrings lykkelige successu, udstædes, efter
den 3die Article i Hr. von Ostens Forslag, hvorved og det største Tal af Disciplerne i de næstfølgende 3 Aar udgaaer til Vniversitetet. 2. At de til Stu
deringer alt for ubeqvæmme, efter Loven sættes til Hånd Verker eller anden
profession. 3. At de efter 3 Aar overblefne sættes i andre Skoler med
1 Rdlrs. Stipendio om ugen efter Hr. Rami forslag.
3. I den Punct om Rectoris og Hørernes forfremmelse bifaldes Hr.
von der Ostens og Rami Mening.
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4. Til Cancellie Raad Rami fierde Post, og derunder begrebne 14 Articler, finder jeg ikke noget at kunde tillægge paa denne Tid. Jeg troer og,
at det vel saaledes skal kunde gaae an og sættes i Verk, naar der kuns alle
tider kand hafves en tilstrækkelig fonds, at giøre det af, og Skolens virkelige
Beholdning kand blifve saadan hvert Aar, som i disse sidste. Derpaa vil det
fornemmeligen beroe fremdeles. Men, efterdi ingen kand eller bør fornuftigen
bygge paa et saa uvist haab, som dette er, at Tiderne og Aarene skulle altid
vorde lige lykkelige, og at der ei skulde indfalde, ikke eengang men flere
gange og undertiden i suite, saadanne Aaringer, der motte udfodre, ikke alene
nogle Hundrede men Tusinde Rdlr og mere, til Godsets Conservation og Red
ning, Saa indstilles til de høye og gode Herrer, om ikke ogsaa dette necessario bør paatænkes? Og, om ikke ved denne Fundation, lige saavelsom ved
nogle andre her i Riget, burde afsættes en god Capital aarlig til et Incrementum ?
Saadant Incrementum kunde og, ved Guds Velsignelse og Beskiærmelse fra ulyk
kelige Tider, skaffe desforuden et andet Slags anseelig Nytte. Nemlig, i fald det
samme motte blifve i mange Aar efter hinanden sparet fra den Brug, hvortil det
primario var destineret, kunde Skolen derved i efterkommende Tider nyde en
mærkelig forbedring, ja maaskee omsider voxe og erigeres til et fuldkomment
Academie. Ihvor om alting er, da holder jeg uforgribeligen saadant Incremen
tum, meest i henseende til befrygtende forandring af Tiderne, høystnødvendigt. I saadan Betænkning indstiller jeg til Deres Exellences og de andre gode
Herrers Gotfindende, om ikke ved denne forandring af Skolen kunde Deres
Kongel: May1 allerunderdanigst foreslaaes, at, efterdi det vel ikke just blifver
alle fattige og hielpeløse Børn, som udi denne Adelige Skole skulle oplæres,
de formuende da motte efter deres vilkor gifve hver noget Aarligen til Hielp,
enten til Docentes at salarere, eller til forberørte Incrementum. Maaskee det
blef vel og bedre, at derpaa blev satt en viss Taxt, saasom 150 Rdlr. for hver
formuende. Jeg finder ikke, at herved skeede noget Skaar i Fundatzen eller
contrarium imod den Høy Sal. Kong Friderici 2di Intention. Thi den selfsamme Fundatz giør udtrykkelig forskiæl imellem formuende alumnos og fat
tig6, og betyder hvad de sidste bør hafve frit, og hvad de første self bør be
koste sig. Jeg veed nu ikke, om sligt ei har faaet en stor Forandring siden
høystbemte Fundatoris Tid, maaskee i eendeel Poster større, end den nu omtalte.
Naar Essentialia af Fundatzen bestaaer og blifver ved, som jeg holder ufor
gribeligen for at være, at Deres Kongel: May1 af Godset gifver Spiisningen
frie, og lønner Godsets Betientere, item gifver Institutionen i Latinen, Historien,
Geographien, Theologien, Disciplina Morali, & ceteris Philosophiæ partibus,
frie, (hvortil blefve brugte tilforne efter Fundatzen, 1 Rector og 2 Locater,
men nu herefter 4 Docentes under andre Nafne,) saa kunde der vel med en
god Samvittighed, Fundationen uforkrænket, tages betalning af Alumnis for
deres Institutione in Jure, in Mathematicis, in Lingvis Gallica, Germanica
&c. &c. eller gifves noget til Hielp til Lærernes Underholdning i disse
sidste slags.
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No. 14.
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Hojers Betænkning af 26. Februar 1736.

Jeg bifalder Hr. Justitz Raad Grams Betænkning og 1. Præsupponerer,
at der aarlig kand skaffes 2000 Rd. til bygningen, sampt at Skolens Indkom
ster effter den i Commissionen fremlagte beregning blive visse.
2. At alle Discipler, som til boglige konster blive bequæmme, saasnart Rector og Locaterne kand befordres, fik for den tiid, de endnu behøver,
førend de kand deponere, ugentlig i Rd.; enten deris forældre og værger
da heller ville lade dem privatim informere, eller sætte dem til en anden
god Skole.
3. At effterdags ingen kommer ind i Skolen, NB. at nyde fri Kost og
Information uden effter Kongelig Concession, er fornødent. Men derimod er
min ringe og uforgribelige tanke, at det ey alleene burde tillades, men endog
folk dertil opmuntres, at sætte deris børn derind for billig betaling; *de som
have formue. Hvoraf da Skolens fornødne Udgiffter kunde suppleris, og
maaske i gode Aaringer blive et Overskud til Hielp for ringere Aaringer.
Men hvad af saadanne Alumnis kunde tages veed jeg ey, om nu kunde fast
sættes. Helst jeg meener, at det burde være dem frit at spiise enten i Skolen
for den der satte Taxt, eller ved nogen af Docentibus, om samme vilde holde
et bord, som enten var lættere, eller i henseende til unge Stands Persohner
kunde blive bedre, end Skoelens almindelige Spiisning.
4. Dem som Hans Majestet i Skoelen indsætter, formeener jeg ikke at
nogen Slags Byrde til Skolens eller Docentium ordinariorum Underholdning
kunde paalegges. Men, hvad de privatim vilde kræve, derfor faaer de vel,
som andre, a parte at betale.
5- Jeg meener det beste var, jo før jo heller at tænke paa, at see
Præsterne, Rectoren og de 2de Locater eller Hørere forsiufnede, og andre til
dette Instituto tienligere Geistlige for det første igien kallede.

No. 15.

Worms Betænkning af 26. Februar 1736.

Disse Adskillige Documenter blefve Mig i dag Middag lefverede da jeg
stod færdig at spise og strax derpaa at gaae i Herrenss [Hus] saa jeg ei kunde
kaste et øie i Dem før Gudss tieniste var tilende og fandt derfor neppe tid
at igiennemlæse end sige nøie ofverveie dem, da de, det snareste muligt forlangediss tilbage. Imidlertid b’lifver hvad jeg i een hast, hafver kundet op
sætte, følgende:
1. Hvad Bygningerne, som enten skulde repareres eller, af nye, til
fleere Lærere, reisis, kand koste, veed jeg icke, men ofverlader sligt til Een
eller anden Byg-Mester, som kand besee stæden og giøre, derpaa, Et forsvar
ligt ofverslag. Jeg mindess ei ligere, end at, i sidste Commission, blefv aftalt
Allerunderdanigst at anholde hos Deriss Kongl: Majst. Det Hr. Capitain Thura,
paa Sin reise til Antworschou, maatte paatage sig den forretning. Kand af
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Scholens Indkomster, i 3 aar, aarligen anvendiss til bygning 2000 Rdr. eftter
Hr. Stifttss Befalningss Mand von Ostens indgifvende, da er det meget vel, og
sligt gaaer saa vidt, som det kand. Imidlertid maae jeg tienstskyldigst anføre
hvad scholen i de tvende sidste aar hafver oplagt nemlig fra 1 Maji 1733 til
1 Maji 1735. Fra i Maji 1733 til 1 Maji 1734 var Scholens Indtegt 6989
Rdl. 4
5 p, derfra afgaaer hvad af de gamle restancer eftter Kongl: Aller
Naadigst Befalning og aftingning, det aar blefv betalt, som ei kan beregniss
til nogen stændig indtegt, da det sidste af desslige restancer vorder erlagt
inden dette aarss i. Maji, hvad det aar af saadanne restancer indkom var
532 Rdl. 1 # 8 /J, blifver da Indtegten 6457 Rdl. 2 # 13 /5. Derimod var
Scholens Udgifft for samme Aar 5784 Rdl. 3 $ P/g fa saa at Scholen oplagde
fra 1 Maji 1733 til 1 Maji 1734 702 Rdl. 5 # 11 Va fa Iblandt Indtegterne
ere og Renterne af Scholens Capitaler beregnede. Fra 1 Maji 1734 til 1 Maji
1735 vare Scholens Indtegter, renterne iberegnede, 7685 Rdlr. 7 fa hvorfra
dragess 1. det indkomne for de gamle restancer 428 Rdl 2 $ 12 fa 2. Det
som blefv betalt af Stifft Skrifver Lundes Sterfboe som var Slalille og Biernede
Kirkers Beholdning 363 Rdl. 13V2 fa Blifver da Scholens Indtegt stor det
Aar 6893 Rdl 2 # 13V2 fa Derimod var Skolens udgiftt 5718 Rdl 3 $ 9V2 Æ
saa at den fra 1 Maji 1734 til Aarsdagen 1735 oplagde 1174 Rdl 5^4^.
Hvor nøie og nær Scholens Indkomster, samme tvende aar, ere tagne skiønness deraf, at til 1 Maji 1735 Resterede ei af Kongelige Skatter uden 6 Rdl
samt af Landgielde uden 12 Rdl. 4
io1/» fa Deraf kand nogenlediss skiønniss hvad scholen kand aarligen spare til andre udgiffter, men gribess dertil de
nu, paa rente udestaaende Capitaler, da formindskess Indkomsterne og hvor
ledes vil ei udgiffterne voxse saafremt Ildsvaade |:Det Gud afvende: | Qvægs
død og Missvext indfalder. End naar denne Ridefoged, eengang, maatte sagness, hvor blifver da Hanss liig igien, der med slig flid, fornuftt og Nidkierhed
kand og vil tage alting i agt.
Jeg veed ei om det vil blifve tienligt at kiøbe Eet huuss i Sorøe til
Residence; thi de fleeste jeg der kiender, ere bygfældige, tilmed var det got
om Residencer vare grundmuurede; thi paa gamle bindingsveerkss huuse falder
der stedse flickerier som vil aarlig udkræfve anseelige penge.
2. Jeg formoder det ikke tilregniss mig om jeg endnu holder for at
Theologien med de didhørende sprog bør læriss i Scholen; thi jeg forstaaer
ei anderlediss Fundationens ord, end at den er Stifttet Den Sande Christelige
Kirke og Religion til Opbyggelse og forfremmelse samt at de der opdragiss
skal kunde brugiss udi Gudss Ord og den Christelige Religion saavelsom udi
Politiske Bestillinger, hvorudofver jeg ei kand see at Scholen fornemmelig er
Stifttet for Politiske videnskaber, men holder for at Den Høi Salige Fundator
af Høilofligst Ihukommelse hafver vildet De 30 Discipler af Adel skulde brugiss
til Verdslige men De 30 som ei vare Adel, til Geistlige Bestillinger. I den
Henseende beder jeg hierteligen og ydmygeligen at, naar Vort indgifvende
Allerunderdanigst Deriss Kongl: Majst tilstilless, Copie af Fundationen da maae
følge med, af hvilken dog, om saa behager, Jordebogen kunde udeladiss.
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3. At de udygtige Subjecta af Scholen udvisess holder jeg aldeliss
nyttigt og lovmessigt som og sligt af Rectore, for længst burde været skeet.
4. At, Indtil videre Deriss Kongelige Majestet icke bevilger Nogen stæd
i Scholen, finder jeg Allerunderdanigst intet imod, men erindrer alleeniste at
Ingen Nogentid er indtagen i Scholen uden Kgl: Aller Naadigst tilladelse og
før De hafve forfærdiget een prøfve til beviis, at De kunde skrifve Latine uden
vitiis grammaticalibus.
6. Hvad Schole-Holderen i Sorøe angaaer da biefalder jeg Hr. Stifftss
Befalings Mand von Ostens erindring i alle Maader.
7. Med Spiisningen for Disciplene vil vel skee forandring, saafremt
Scholen Self forandriss, men Hr. Stifftss Befalningss Manden erindrer meget
vel at sligt, indtil videre kand beroe.
8. Saafremt tre aar skal hengaae før dette sættiss i verk da syness
mig det blifver for tidligt at være om lærere; thi i tre aar kand meget skee.
Saa veed jeg og ei om De nu værende lærere, alle, vel kand afskaffiss saalenge der endnu findess Discipler i Scholen, og icke andre Lærere hafvess,
hvilke før Mand kand tenke paa vil vel Deriss Løn være fastsatt og Aller
Naadigst approberet. Jeg biefalder i Alle Maader Hr. Justitz Raad Høyers
Meening at Disciplene ei bør bebyrdiss med nogen udgifft til Lærerne. Hvor
skulde Mand vel og finde Dem der kunde og vilde gifve Aarlig 150 Rdl. for
Et Barns Kost og Information, i Sorøe, foruden Klæder og meget andet. I
det øfrige beraaber jeg mig paa mine tvende forige Indgifvende, fuldeligen
forsickret at Deress Exellence samt De Høie og Gode Herrer gunstig und
skylder hvad jeg, her effter mit ringe begrib og beste skiønsomhed hafver
skrefvet, forblifvende med saa stor Ærbødighed som Nogen.

No. 16.

Relationen til Kongen, 30. April 1736.

Efter Deres Kongelige Majestæts allernaadigste Ordre af dato 2Ode Januarij sidst afvigt have Vi samtligen allerhørsommeligst igiennem gaaet det af
mig Wilhelm August von der Osten allerunderdanigst forfattede og indgifne
Project I: som herhos under lit: A. følger :| om den Kongelige Sorøe Skoeles
Forbedring, og derover, saavel som og over hvis viider jeg bemeldte von der
Osten derom haver haft at proponere og foredrage, med hinanden deliberered,
og paa best mueligste Maader overveyet; og som Deres Kongelige Majestæt
udi allerhøist bemelte Ordre allernaadigst haver befalet Os, at indsende Vores
allerunderdanigste Relation og Betenkende (1) om ikke noget af hvis som
saaledes er vorden proponeret, kand være stridig imod den allernaadigst ud
givne Fundations Meening og Indhold, (2.) om Godsets Revenuer ogsaa
kand være tilstrækkelige nok, at deraf saadan Fond kand haves, hvoraf de
aarlige Udgifter til de Ting, som proponeres og fortienlige eragtes, kand vorde
tagen, og (3.) hvorledes Sagen da best kand i Værk settes etc. Altsaa skulle
Danske Magazin. 6. R.
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Vi om foreskrefne trende Punkter Vores allerunderdanigste Erklæring og ufor
gribelige Betenkende udi allerdybeste Soumission indstille, som følger:
(1.) Den af høysalige og høylovligst Ihukommelse Kong Friderich IIdo
om den Kongelige Sorøe Skoles Oprettelse allernaadigst udgifne Original Fundation, datered 3ide May A° 1586 |: hvoraf en Copie, saavit Skolens Indrettning, Disciplerne saavel som Lærerne og andre derved allernaadigst anordnede
Betientere angaaer, herhos allerunderdanigst fremlegges, under lit: B. :| have
Vi med Fliid igiennemseet, og da Gloriosissimus Fundator self derudi har de
termineret, at denne Skole i Soer skulle være en sær |: fra andre Skolers Ind
rettelse og oyemerke adskilt : | Kongelig Skole, stiftet ey, som andre Skoler,
for dem, som sig allene til Geistlige Bestillinger vil engang lade bruge, men
baade for Adelige Personer og andre som ikke ere af Adel, at de med Tiiden
kunde blive duelige baade til Religionens forfremmelse og allehaande Bestil
linger; det ey heller i Fundatzen nogenstæds befales, at der i denne Kongelige
Skole skulle doceres enten Ebraisk, eller andre til Theologico Studio allene
fornødne Sprog og Videnskaber: saa see Vi ikke andet, end at det aldeles
ikke bliver imod Fundationens Meening, om end disse Sprog, med deres Kongel.
Majestæts allernaadigste Approbation, efterdags ey meere i denne Skole bleve
publice lærte, men Tiiden og Indkomsterne anvendte paa saadanne Ting, som
ey just for Studiosis Theologiæ allene ere fornødne, da der og ere Trivial
Skoler nok udi Deres Majestæts Riiger og Lande, hvor unge Personer oplæres
til Studium Theologicum, men ingen hvor Politica og Jurisprudentiæ semina
læres, og det fornemste Oyemerke ved denne Skoles Stiftelse er, at opdrage
bequemme folk til allehaande Civile og Stats-Bestillinger; Hvorfore Vi uforgribeligen formeene, at det er baade ønskeligt og med Fundatzens Meening
conform, om den Kongelige Skole i Soer saaledes kunde indrettes og deri fra
andre Skoler distingueres, at, ligesom udi disse sidste læres det som fornem
melig henhører til Studia Theologica, der da udi den første, nemlig udi den
Kongelige Soroe Skole, meest maatte læres Politica, og jo hoyere og viidere
det hermed kunde bringes, jo fordeelagtigere ville det blive for Publico. Dog
maatte Disciplerne tillige alvorligen holdes til Gudsfrygt, og in Theologicis
lære saa meget, som en hver i hans Christendom skulle viide, paa det de
ogsaa i frem tiiden, naar de til adskillige Embeder og Bestillinger ble ve brugte,
kunde med gudeligt og christeligt Levnet opbygge Guds Kirke, og at de ved
gode Exempler kunde blive Guds Ords og den Christelige Religions Lærdom
til des bedre fremvext. Som nu de udi bemelte Project Lit. A. allerunder
danigst giorde Propositioner til denne Kongelige Skoles forbedring befindes at
sigte til dette samme Maal, saa see vi ikke, at noget herudi kand være stridig
imod den allernaadigst udgifne Fundations Indhold og Meening. Og ihvorvel
Vi holder det baade nyttigt saa og nødvendigt, at Ungdommen, saamange
som hafde Begreb og Lyst dertil, bleve underviiste in Mathesi og deslige Vi
denskaber, desligeste at Bibelen maatte flittelig læses og Theologien grundig
læres, saa ønsker jeg Christen Worm dog derhos, at Ungdommen maatte veyledes, at forstaa Guds Ord i det Sprog, som det først er skrevet, helst siden
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jeg udi Fundationen *: som Copien Lit. B. pag. 3 udviiser : | finder, at denne
Kongelige Skole er stiftet til den Christelige Religions Befordring, ligesaavel
som til Politiske Viidenskaber at lære, og derfore formeener jeg uforgribeligen,
at Theologien med de dertilhørende Sprog burde tillige i denne Skole publice
doceres.
(2) Indtægten af Godsets Revenuer, som til den Kongelige Sorøe
Skole allernaadigst ere henlagde, eragter jeg Wilhelm August von der Osten
aarligen tilvisse : saaledes som Skolens og Godsets Indrettning nu forefindes : |
at kunde beløbe til 6083 Rdlr. 3 ft, og derhos vil jeg indestaae for, at der
udi 3de paafølgende Aar af bemelte Indtægter til Bygningernes Istandsettelse
kand paa den af mig foreslagne Maade I: som Bielaget lit: C. nærmere for
klarer : | til veye bringes aarlig 2000 Rdlr. hvilket udi foreskrefne 3 Aar giør
tilsammen 6000 Rdlr. Jeg Christen Worm vil fast ey tvifle om, at Sorøe
Skoles Indkomster jo skulle aarligen beløbe sig til den af Hr. Stifts-BefalingsMand von der Osten ansatte Summ, dog er derpaa ey sikkerligen at bygge;
thi Forpagtningerne samt Kornets Priis falde og stige, efter Tiidernes Foran
dring, foruden at Ildebrand, Qvægs Død og Misvext kand, som ofte i min
Tiid skeet er, saaledes medhandle det vidtløftige Gods, at en anseelig Capital
udkræves til enten at i Stand sette det Afbrendte, eller forsyne Bonden med
det behøvende. I øfrigt ere Vi samtlige af de uforgribelige Tanker, at naar
Skolens virkelige Revenuer af Godset kand blive saadan hvert Aar, som i
disse sidste, hvorpaa bemelte Regning Lit C. er grundet, da kunde de vel
blive tilstrækkelige til Disciplernes og Lærernes Underholdning, og de videre
ordinaire aarlige Udgifter; men som det er saa meget uvist at bygge paa det
Haab, at Tiiderne og Aarene skulle altiid vorde lige lykkelige, og at der ey
skulle indfalde adskillige gange, og ofte en suite, saadanne Aaringer, der
maatte udfordre ikke allene nogle Hundrede, men Tusinde Rixdaler, og meere
til Godsets Conservation og Redning; Saa skulle Vi allerunderdanigst eragte
fornøden, at, foruden de 4000 Rdlr., som alltiid skal findes i Forvaring udi
Skolens Cassa, maatte endnu en anden god Capital udsettes paa Rente, hvoraf
Renterne kunde oplegges aarlig i de lykkelige Tiider, paa det saadant Incrementum i paakommende ulykkelige Hændelser, som tilforn er meldet om,
kunde komme til Hielp til Godsets og Bygningernes Vedligeholdelse, og ifald
noget Overskud kunde i mange Aar vorde sparet, kunde Skolen derved i
efterkommende Tiider nyde en merkelig Forbedring; Men hvorfra saadan uomgiengelig fornøden Capital skal tages, vide Vi ikke.
(3.) Hvad endelig den tredie Punckt af deres Kongel. Maytts Os gifne
allernaadigste Commissorio angaaer, baade i Henseende til Skolens og Infor
mationens Indrettning i sig self i fremtiiden som de dertil nu fornødne Præparatoria; da som det har siden behaget Deres Kongelige Majestæt self aller
naadigst at føye adskillige Anstalter, hvorved den forehavende Forandring med
Skolen befordres, og altsaa Vores allerunderdanigste uforgribelige Tancker om
Værkets Forbereedelse ey videre behøves, Skolens Indrettning og ey fuldkommeligen kand fastsættes, førend Lærerne antages, og følgeligen den dertil
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sigtende Anordning langt fra nu ey saa tilforladelig og med den Exactitude
kand foreslaaes, som det i fremtiiden af de Mænd staaer at forvente, som
dertil allernaadigst engang skal bruges og seer Skolens, Tidernes og Lærernes
Tilstand for Øyne; saa understaae Vi Os ikke, dennegang, uden Eders Konge
lige Majestæts videre allernaadigste Befaling, at giøre nogen allerunderdanigst
Forestilling, undtagen at Vi i dybeste Soumission indstille det til Deres Kongel.
Majestæts egen allernaadigste Gotfindende: (i) Ifald de Discipler, som findes
tienlige til Studeringer, skulle gaae fra Soroe Skole, førend deres Tiid er
omme, om dem da ikke ugentlig maatte forundes i Rdlr. af Skolens Cassa
til deres Underholdning og Studeringers Fortsettelse, for saa lang Tiid, som
Forstanderen med Rectore finder for dem at have været tilbage og fornøden,
førend de til Academiet kunde dimitteris; hvilken Rixdaler til deres Forældre
eller Værger kunde betales, for viidere at besørge deres Information. Paa
hvilken Maade de intet synderligt saufne af Deres Kongelige Majestæts dem
allernaadigst gifne Beneficio. (2) Om Deres Kongelige Majestæt allernaadigst
kunde finde for got, at employere Rectorem, som er en gammel lærd og
skikkelig Skole Mand, og den nu ved Skolen værende eeniste Hører Lunde
|: thi den anden Hører er allerede til et Præste Kald befordret : | hvilken jeg
Christen Worm finder til Prædike Embedet ligeledes dygtig; hvorfore Vi disse
tilbage værende tvende Skole Betienters Anliggende til Deres Kongelige Maje
stæts allerhøyeste Naade og Befordring allerunderdanigst recommenderer.
Disse Vore allerunderdanigste og uforgribelige Tanker nedlegge Vi her
med for Deres Kongel. Majestæts Fødder, med allerdybeste Soumission og
all optænkelig Veneration.

No. 17. Ostens Pro Memoria til Cancelliet, 30. April 1736.

Pro Memoria.
Paa de Ordres, som behøvedes at vorde expederet til at begynde
med Verket.
1. En Ordre til mig som Forstander, at ieg efter Fundatzens tilhold
maatte med Rectoren vel examinere hvad for Subjecta der nu fandtes bequem
til boglige Kunster og Prøve Aaret hafde fremlagt, og efter dets befindende
stricte at forholde mig efter Fundatzens Indhold, hvad dend Post angaar.
2. At ingen Konge Bref maatte expederes førend Skoelen var satt i
Stand, paa det hvad nu ersparedes, til Bygningen og dends Reparation
kunde anvendes.
3. Een Befaling til mig, at Hans Mayn lovede den nu værende Rector
med de 2de Hørere til andre Bestillinger at befordre.
4. Een Ordre til Cancellie Raad Ramus og mig, at tage de nu væ
rende Bygninger udi Øyesiufn, og der om giøre allerunderdanigst Forslag,
hvad enten fra Nyt skal opbygges, eller det som er, settes i propre Stand.
5. Een Ordre fra Cammeret til mig at tilholde dend nu værende Ride
foget at efterleve saavel Fundatzens, som den mig allernaadigst gifne Instruc-
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tion, saaat hånd herefterdags efter disses Indhold intet giør uden efter min
forreviidende Foranstaltning og Befaling.
6. Een Befaling til mig, at saasom Hans Mayu sig self allernaadigst
declarerer Patronus, naar noget maatte forrefalde ved denne Kongelige Skole,
som ieg efter Fundatzen og dend mig allernaadigst gifne Instruction ikke
kunde raade Bod for, da allerunderdanigst at forrestille det Hans Mayn til videre
allernaadigste Resolution.

No. 18.

Amtmand Beulwitz’ Indstilling af 1. Marts 1745 med Kongelig Resolution.

Efftersom De hidindtil paa Sorøe Skoeles Cassa for Closterets HovedBygning hefiftende Udgififter nu meestendeels er afbetalt, og de vedhørende
nødvendigste smaa Bygninger ogsaa næsten er i stand, saa at Skolens Cassa
for tilkommende Aar fra iste Maii 1745 til Aarsdagen 1746 for stoere Ud
gififter i Dets Intrader, vendtelig kand blive befriet, at mand nu kunde være
betenckt paa, hvis videre til Academiets nærmere i stand sættelse kunde være
fornøden at anskaffes; altsaa har jeg efter allerunderdanigst pligt ej skullet
ermangle sligt Eders kongelige Mayestæt allerunderdanigst at melde og mig
tillige forespørge: Om je$ icke skal foranstalte, at de fornødne Meubler i Væ
relserne for de tilkommende unge Mennisker, som Sængeklæder, Sængestæder,
Gardiner, saavel om Sengene som i Vindeverne, nogle maadelige Speile, item
de endnu behøvende Borde, Stoele og viidere, hvad uomgængelig maatte be
høves, kunde blive forfærdiget og mig en allernaadigste Ordre tillagt, at
samme af Skolens Cassa maatte betales, som jeg efter allerunderdanigst Pligt
det nøyeste muelig skal accordere.
Hermed kand det beroe indtil den ny Indretning er projecteret og
approberet.
Hvorved jeg ellers tillige allerunderdanigst henstiller, om og naar Eders
Kongelige Mayestæt maatte behage Deris allernaadigste Intention nærmere at
give tilkiende, paa hvad maade ved denne her forehavende Indrætning i Hoved
Sagen eigentlig skal forholdes: Hvad for Studia og Exercities for de indkom
mende skal blive dreven, hvorledes det med de unge Menniskers Spiisning
med videre skal forholdes, paa det mand derefter med Cassens Intrader kand
giøre Overslag, og ellers jeg for min Persohn alt, hvis Eders Kongelige Maye
stæt mig derved allernaadigst vil anbetroe, i tiiden allerunderdanigst og pligt
skyldigst kand beobagte og efter aid Formue saasnart mueligt stræbe at
sætte i Stand.
Herom kand hånd giøre en project og dette paa adskillige maader, for
at udvælge det beste.
Conseillet paa Christiansborg d. 17. Mart. 1745.
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No. 19. Beulwitz’ første Project, 20. Maj 1745.

Das erste Project.
Unmaßgeblicher Entwurff, wonach die hier auff Soröe zu Fundirende
Academie nach dermahls vor liegenden Umständen, etwa möchte einzu
richten seyn.
§ I. Wohin Ihro Königl. Maystz. unsers allergnädigsten Königs und
Herrns eigentliche und præcise Intention mit diesem Instituto gehe, ist mir
zwar so Specialiter nicht, sondern nur in der Generalitæt so viel bekandt, daß
es eine solche Einrichtung werden solle, wo junge Leuthe in der Furcht Gottes
und andern guten Sitten erzogen, auch zu Erlernung dergleichen Wißenschafften
angewiesen werden möchten, welche sie fähig machen können, dereinst Ihro
königl. Mayst. und dero Reichen und Landen, oder auch
was etwa Fremde
anbelangt :| andern großen Herren und Staaten nützliche und ersprießliche
Dienste zu leisten. Gleichwohl laßen mich die vorligenden Umstände muthmaßen, daß die Hinsicht damit nicht sowohl auff eine trivial Schule gehe,
wo nebst denen heyligen Lehren des Christenthums und der Religion die
ersten Fundamenta zu allen andern Wissenschafften gelegt werden, und deren
man durch die weiseste und mildeste Vorsicht unsers allergnädigsten Monarchens ohnehin eine zulängliche Anzahl in dero Reichen und Landen hat; auch
mag die Meynung wohl nicht seyn eine höhere Schule, welche man Gymnasia
zu nennen pfleget, oder gar eine Universität zu errichten, als auff welchen beyden die höheren Wißenschafften und zwar in omnibus partibus Eruditionis zu
treiben angefangen und fortgetrieben werden, dergl. Ihro Königl. Mayst. ebenfals schon in dero Reichen und Landen allergnädigst unterhalten. Sondern ich
vermuthe vielmehr, daß bey gegenwärtigen Instituto der allergnädigst intendirende Zweck hauptsächlich die Anrichtung einer so genandten Academiae
Equestris oder Ritter Schule seye, allwo zugleich nebst denen nöthig und
nützlichen Exercitiis, auch solide Studia tractiret, und allso vornehmlich Politici
sollen gezogen werden, die sich habilitiren können, künfftig entweder in Staats
und Justiz Sachen oder in Hoff-Chargen, oder auch in Krieges Diensten sich
mit Nutzen gebrauchen zu laßen, dergleichen Academien verschiedene, andrer
Orten, sich nützlich eingerichtet befinden, in Ihro Königl. Mayst. Reichen und
Landen aber dato meines Wißens keine existirt.
§ 2. Diesemnach setze ich allso weiter zum voraus daß 1) keine an
dere als junge von Adel, oder andrer schicklichen Leuthe Kinder, und 2) sol
che, die die trivialia vermittelst privat Information, oder auf andern Schulen
vorher schon durchgegangen, Sie mögen hernach Einheimische oder Fremde
seyn, allhier recipirt werden, auch 3) daß man solcher Gestalt nicht in allen
denen 4 sonst gebräuchlichen so genandten Facultæten Lehrer bey hiesigen
Instituto werde nöthig haben, sondern der Theologischen und Medicinischen
Facultæt, so viel die eigentl. Professionem und lectiones publicas in Collegiis
betrifft, werde entrathen können, gestallten nach obigen Præ Suppositis die
Alumni solche Subjecta seyn, die eines Theils den Grund und Thesin ihrer
Religion schon vorher gelegt und inne haben; andern Theils aber Medicinam
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zu studiren kein Verlangen tragen werden, zumahl die Prediger, die ohnehin
bey Auffkunfft der Academie werden zu halten seyn, allen- und benöthigten
Falls einem oder den andern docendo an Händen gehen können, auch derjenige
Physicus, so die Besorgung derer Krancken, die etwa nach Gottes Willen unter
denen Academie zugehörigen sich befinden möchten, übernehmen wird, und zu
deßen Bestellung, wenn erst das Haupt-Werck im Stand ist, sich leicht Rath
finden dörffte, denenjenigen so es begehren sollten, in Physica experimentali
oder sonsten, wenigstens privat unterricht wird geben können. Gleich wie nun
letzteres zwar ein curioses obwohl einen Politico eben nicht hoch nöthiges Stu
dium ist; Allso komt es nunmehr Hauptsächlich darauff an, welches denn die
jenige Studia und Exercitia seyen, so auff einer solchen Academia Equestri, als
ich oben praesupponiret, daß hiesige werden solle, tractirt zu werden, erforder
lich sind.
§ 3. Bey welcher Frage meine unzielsetzliche Gedancken, nach der
wenigen Einsicht so davon besitze, dahin gehen, daß betreffend die Studia
in sich selbst, folgende unumgänglich nöthig zu dociren seyn, nehmlich:
1) Philosophia in toto complexu und allso, sowohl quoad partem instru
mentalem quam practicam, folglich in allen ihren disciplinen, nach ächten und
ad vitam civilem adaptirten Principiis, als das wahre Fundament, ohne welches
man gar nicht in andern Studiis, ja nicht einmahl im gemeinen Leben recht
wohl fortkommen kan.
2) Mathesis in ihren, einen Politico nöthigen Scientiis, wobey das Augenmerck vornehml. dahin zu richten, daß in Mathesi practica die Discentes
zur Architectura tarn militari quam civili angeführet werden.
3) Historia tarn universalis quam Specialis, praesertim patria, womit
Genealogia, Chronologia & Geographia zu combiniren, auch bey durchgehung
derer einzelnen Staaten, deren Gerechtsahme, praetensiones und Verhältniß ge
gen einander zu zeigen.
4) Das Studium Juris, tarn privati quam publici, welches einen weiten
Campum nehml. Jus Natur, et Gentium, item Publicum, Patrium tarn civile,
quam ecclesiasticum enthält. Ingleichen wird wegen derer, die Ihro königl.
Mayst. zum Dienst dero teutschen Landen gebrauchen wollen, oder auch vor
Fremde, nöthig seyn, das Jus Romano-Germanicum zu tractiren und damit das
nöthige ex jure Feudali et Ecclesiastico zu verknüpffen. Endl. und
5) Wird auch die Frantzösische, nebst wo möglich die Italienische und
Englische Sprache nicht zu vergeßen seyn.
Vorstehende Studia sind einem, der sich in Staats- und Justiz Geschäfften
mit rechten Nutzen will gebrauchen laßen, meisten Theils gantz unentbehrl.,
vor einem Hoffmann sehr nöthig, und einem Officier |: welche man ohnehin
heut zu Tage zu mehr, als nur den Degen zu ziehen, zu gebrauchen pflegt :
höchst nutzl., daß allso selbige auff hiesiger Academie zu treiben vor unum
gänglich nöthig, aber doch auch vor das erste und zum Anfang hinlängl. halte.
'
§ 4. Was nun die eigentlige so genandte Exercitia und Leibes Übungen
betrifft, werden meiner unmaßgeblichen Meynung nach, folgende die erforder-
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liebsten seyn nehml.: 1. das Reiten, 2. das Tanzen, 3. das Fechten. Wer
etwa zu andern dergl., als Music, Zeichnen etc. Lust haben sollte, wird, wenn
einmahl das Haupt-Werck im Stand ist, auch Gelegenheit finden in solchen
neben dingen sich privatim informiren zu laßen, indem nicht zu zweiffeln, daß
bey Gott gebe glückl. Auffkunfft der Academie, Leuthe, die dergl. dociren
können, wo solche nicht schon würcklich in hiesiger Stadt sind, sich doch von
selbst anher ziehen werden.
Und dieses könte allso der erste Theil des Entwurffs seyn, welcher
Rem Litterariam et didactiam Academiæ betrifft.
§ 5. Was nun den andern Theil, nehmlich das Oeconomicum anlanget,
so habe zwar selbst verschiedene solcherley Instituta gesehen und frequentiret,
muß aber gestehen, daß um deren rem oeconomicam, als welches ohnehin damahls meine Sache nicht gewesen, mich wenig bekümmert und bekenne allso
gerne meine Unwißenheit quoad hanc partem. ledoch will meine geringfügige
Meynung, nach der Einsicht, die ich davon habe, dahin hiemit eröffnen. Es
ergiebet sich nehml. aus vorstehenden, daß zu Docirung derer angeführten
nöthigen Wißenschafften, deren jede, soll sie anderst recht tractiret werden,
fast ihren eigenen Mann erfordert, verschiedene Professores von nöthen sind.
Ob nun schon etwa ein und andre Scientien, die sonst eigentl. in ihren Sy
stemate und Ordnung nicht zusammengehören, nach der Capacitæt derer zu
erwehlenden Subjectorum, könten combinirt werden, da zumahl unter andern
ein Professor Juris, wenn er allein alle Juris Partes übernehmen sollte, zu viele
Arbeit haben würde und allso exempli gratia Professor Historiarum, wenn er
dähnischer Nation ist, zugleich Jus patrium, oder nach Beschaffenheit der Dinge
und seiner habilitæt, das Jus publicum; ingleichen Professor Mathemat. zu
gleich wenigstens die partes Philosophiae Instrumentalis tractiren könte, so daß
Professor Juris die Politic nebst dem Jure Nat. et gent. auch den übrigen par
tibus Juris zu dociren hätte, oder wie etwa sonsten nach Beschaffenheit und
Erudition derer Lehrer die Répartition am füglichsten geschehen könte: So
wird doch die Arbeit, soll sie anderst recht verrichtet werden, in die Länge
vor 3 Subjecta zu schwer fallen. Gesetzt aber man wolte mit 3 den Anfang
machen, so werden sie um so habiler sein müßen, da zumahl bey Errichtung
und Anfang dieser Academie deren glücklicher Fortgang und Erhaltung meistentheils von der Habilité und schon erworbenen guten Ruhm derer Profes
sorum und Maitres abhangen wird, welche aber um so kostbahrer fallen werden,
weil sie überdiß einen ziemlichen Vorrath von Büchern mitbringen, oder doch
sich selbst anschaffen müßen, angesehen die hiesige Bibliotheca publ. noch
nicht so beträchtlich, daß sie sich darauß zu ihrer Arbeit vielen Raths würden
erholen können.
§ 6. Ob es nun schon bey Ihnen sowohl als bey andern zu der Aca
demie erforderlichen Personen, auff den zu treffenden Accord ankomt, gleich
wohl aber vorher eine ohngefehre Berechnung kan und muß gemacht werden :
Allso möchten wohl meiner unvorgreifflichen Meynung nach
1) die 3 Professores nebst der freyen Wohnung und Brennholtz, auch
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Kohl Garten, einer in den andern gerechnet unter 700 Rth. pro persona jährl.
Besoldung nicht zu haben seyn und doch würden sie solchen Falls geringer
als die in Copenhagen stehen.
2) der Sprach-Meister neben denen 3 andern Maitres |: welche kein frey
Logis genießen können :| dürfften einer in den andern gerechnet unter 400 rd.
nicht zu setzen seyn.
§ 7. 3) Der hiesige dähnische Priester, welcher vorher neben seinen
übrigen Pfarr Revenüen, so lange die Schule hier gestanden, von solcher 152
rd. genoßen, so aber, da gedachte Schule eingegangen, eingezogen worden,
würde solche gleichfals wieder erhalten müßen.
4) Würde in Sonderheit für die teutschen Academisten, und etwa andere
bey der Academie sich befindende Teutsche, nöthig seyn, neben den dänischen,
noch einen teutschen Prediger zu halten, so mit jenen in Haltung des Gottes
Dienstes abwechseln, auch nach Befinden, einige partes Philosophie zu dociren
übernehmen könte, welcher wenigstens 400 rd. jährlich kosten möchte, zumahl
er auch sich* selbst mit Logis zu versehen haben würde.
5) Würde eine Person zu bestellen seyn, welche die Rechnung vor der
Academie Einnahme und Ausgabe führen, in denen Academie Gebäuden vor
das Inventarium und Meublen sorgen, solche unter Obsicht und Verantwortung
haben, und vielleicht zugleich das Pedellen Amt bey der Academie versehen
könte, bey erzehlten Verrichtungen setze ich einer solchen Person nebst freyen
Logis und Holtz wenigstens 150 rd. jährlich auß.
6) Würde ein Calefactor oder Feuerböder nöthig seyn, der vor die
Offen und deren Einheizung in denen Auditoriis, Speise-Stube, auch Acade
misten Cammern |: nachdem das Holz von andern Hoff-Leuthen für die Thüren
gebracht worden :j sorgen, die Betten machen und Cammern rein halten müste,
vor welchen und einen Jungen, den er doch wohl zur Hülffe brauchte, setze
jährlich nur 75 rd. auß.
§ 8. 7) Den Reit-Stall belangend, wird solcher wenigstens aus 10 Stück
brauchbaren Reit- und Manege Pferden bestehen müßen. Nun will zwar dermahlen derer Kosten, welche sowohl zu Anschaffung derer Pferde selbst, als
auch des nöthigen Sattel und Zeugs, dürfften erforderlich seyn, nicht gedencken; sondern nur von deren jährlichen Unterhaltung so viel melden, daß nach
hiesigen Landes Brauch dazu ohngefehr anzurechnen komme, a. Auf jedes
Stück jährl. 8. Fuder Heu, sind 80 Fuder a 4
das Fuder, b. Haber 26
Tonnen neu Maaß per Stück, a 4 Skieppe wochentl., thut jährl. 260 Tonnen
ohngefehr a 3 $ die Tonne, c. Stroh 6 Fuder per Stück, thut zusammen jährl.
60 Fuder, praeter propter a 3 $ das Fuder, d. Beschläg, jährl. ohngefähr 4
rd. per Stück, e. Zur Wartung dieser 10 Pferde werden 3 Knechte erfordert,
jeder kan jährlich kosten 50 rd. f. Vor jährlicher Unterhaltung, Sattel und
Zeug ohngefähr 20 rd.
§ 9. 8) Die Speisung derer Academisten betreffend könte solche wohl
etwa am füglichsten durch einen Traiteur oder Speiße Meister, wie man Ihm
hernach nennen wolte, besorget werden, dem man freye Wohnung in denen
Danske Magazin. 6. R.

III.
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Academie Gebäuden müste zu verschaffen suchen, auch sein gewisses Quantum
an Brenn-Holtz vor Ihm selbst, ingleichen zum Kochen, Backen und Brauen
an weisen und lieffern laßen, woneben Er auch noch andre kleine Douceurs von
des Guths Revenüen genießen könte, als freye Fische, zu deren Fang er doch
Leuthe und Geräthschaftt selbst anschaffen und unterhalten müste; Ingi, ein
Stück Kohl Garten etc., weiter könte Ihm die benöthigte Korn-Wahre von
hiesigen Magazin um den jährl. gesetzten so genandten Kirchenkauff, welcher
gemeiniglich etwas leidlich außfält, samt einigen Land-Gilde Abgifften, als
Lämmer, Gänze, Hüner und Eyer um den gewöhnlichen Taxt, der auch meistemahle geringer als der ordinaire Kauff ist, überlaßen werden. Nun körnt es
aber mit einen solchen Mann wieder auff den Accord an, weil er aber gleich
wohl zieml. Kosten mit Fournirung des nöthigen Küchen Geschirres, reinlichen
Tisch-Zeuges und Services, Unterhaltung derer nöthigen Leuthe zum Kochen,
Backen und Brauen, auch Servirung des Tisches, haben würde, und überdiß
auch, nach meinem obstehenden præsupposito, die hiesigen Alumni keine SchulKnaben, sondern schon Leuthe von mehrern Jahren und gewißer Extraction
seyn sollen, deren Speißung, meinen Gedancken nach, wohl nicht in wenigem
als täglich, Mittags in 4, und Abends in 3 guten Gerichten neben benöthigten
guten Brod und Bier, bestehen kan; so weiß ich nicht ob man einen solchen
Traiteur leicht finden würde, der wochentl. obstehendes vor 2 rth. pro persona,
verantwortlich præstiren könte oder wolte. Gleichwohl will dermahlen nur
2 rdl. ansetzen. Wenn nun einstweilen præsupponire, daß 10 Academisten
I: als auff so viele das hiesige Gebäude ohngefehr eingerichtet zu seyn scheinet,
ohnerachtet wenn 2 und 2 zusammen logiret werden, wohl noch einmahl so
viel seyn können :! nebst einen von denen Professoribus, oder andern Person,
so die Inspection währen den Eßen über die jungen Leuthe haben müste, sollten
gespeiset werden, so würde deren Kost wöchentlich 22 rdl. seyn, folglich das
gantze Jahr hindurch die Summa von 1144 rdl. außmachen. Licht und Wä
sche könte ein jeder Academist selbst besorgen, indem dergl. Leuthe sich
nicht wohl an eine vor die Academie aparte haltende Wasch-Frau binden,
sondern lieber würden waschen laßen, wo Sie es gut finden, und Licht könten
Sie auch solcher Gestalt in qualitate et quantitate nach eigenen Gefallen an
schaffen.
§ 10. Dieses möchten nun die vornehmsten Bekostungs Posten bey
jährlicher Unterhaltung eines solchen Instituti seyn, wie wohl nicht zu zweiffeln,
daß bey Angehung des Werks selbst, sich verschiedene mehrere finden dürfften,
an die man bey den Entwurff etwa nicht gedacht, oder auch nicht wohl dencken können. Zieht man aber auch einstweilen nur obspecificirte näher zu
sammen, so ergiebet sich bey deren Calculirung, daß der jährliche Auffwand
folgender seyn würde, nehml.:

1.
2.
3.

Vor 3 Professores............................................................. 2100 rd. » #
Sprachmeister neben denen übrigen Maitres.............. 1600 — » Der dähnische Priester..................................................... 152 — »
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4.
5.
6.
7.
8.

Ein Teutscher Priester.......................................... 400
Ein Haus Voigd und Pedell................................
150
Feuerböder................................................................
75
Vor den Stall alles in eine Summa zusammengerechnet
Speisung vor 11 Persohnen.................................. 1144

rd.
—
—
423 —
—

»
»
»
2
«

#
-

thut inSumma. . . 6044 rd. 2 #

§ 11. Hält man nun den ohngefähren Jährlichen Ertrag der bisherigen
hiesigen Revenüen nach beygelegter aus denen Rechnungen gezogenen Bilance
dagegen, nach welcher solcher praeter propter, und ein Jahr in das andre ge
rechnet, die Summa von 4000 rdl. außmachen mag. So ergiebt sich, daß die
Außgabe die Einnahme mit 2000 rdl. in -circ. übertreffe. Woraus sich zu Tage
legt, daß nunmahlige hiesige Revenuen nicht einmahl zulänglich, eine solche
Academie in ihrem Systemate selbst zu unterhalten, geschweige daß dabey
einige Alumni gantz sollten defrayret werden können.
§ 12. Im Fall allso unsers allergnädigsten Königl. Maytt. nicht sollten
allergnädigst gemeynt seyn, dieses Vorhaben selbst allermildest zu unterstüzen
und mit mehreren Revenüen zu dotiren, so gehet meiner geringen Einsicht
kein ander Expedienz bey, als daß die jungen Leuthe, welche von einem sonst
so nützbahren Instituto, zu Ihrem gewiß darauß erfolgenden Besten, profitiren
wolten, ein gewißes dagegen zahlen musten. Ob nun schon dabey anscheinen
möchte, daß man solcher Gestalt von der ersten Fundation hiesiger Schule
gantz abginge, als nach welcher eine gewiße Anzahl von Disciplen frey unter
halten werden solten, so komt doch dabey zu überlegen, daß jenes nur eine
trivial Schule seyn sollen, wo junge Leuthe nebst dem Catechismo weiter nichts,
als Latein, ein bischen Griechisch und Häbräisch nebst einer magren und in
Vita communi unbrauchbahren Philosophia Scholastica, und, was endlich noch
das Beste war, das Studium Historiae, tractirten. Womit es nach dahmahligen
Zeiten, endlich auch schon genug gewesen; kam hernach auff Universitaeten
noch ein Systema Theologicum darzu, so konte ein solcher Studiosus schon
vor einen grund Gelehrten, ja so gar, in alle Sattel geschickten Mann passiren.
Hier aber soll nicht eine solche Schule, sondern eine Ritter-Academie errichtet
werden, wo die höheren und zumahl heut zu Tage höchst nöthigen Wißen
schafften und Exercitia zu tractiren sind, welches in alle Wege um so Kostbahrer als jenes fallen muß, je größer und nützlicher dahingegen auch die
Profectus dabey seyn können. Wenn nun aber die Kosten vor sodaner Alum
nos solcher Gestalt eingerichtet würden, daß sie a proportion ein geringes
beyträgen |: wie ich glaube und hoffe daß es geschehen kan :| so würde gleich
wohl der Zwecke der ersteren Fundation und die Intention Augustissimi Fun
datoris, wo nicht dem eigentlichen Buchstaben nach, doch virtualiter und in
sich selbsten erreichet, da ohnehin wegen Veränderung derer Zeiten, man ohnmöglich bey dem druckenen Buchstaben der Fundation hätte beständig bleiben
können.
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§ 13. Es würden nehmlich solcher Gestalt die sämtlichen Revenüen
hiesigen Guthes zu guter Erziehung junger Leuthe, nach dermahliger Beschaffen
heit und Erfordernuß der Zeit, einig und allein gebraucht und folglich ad pios
et destinatos usus secundum Intentionem augustiss. Fundatoris, mit beßern
Nutzen als nach dem stricten Innhalt der alten Stifftung verwendet. Gesetzt
allso es zahlte jeder Academist vor Kost, Logis, Holtz, Studia und Exercitia
|: das Reiten außgenommen :| jährlich 200 rdl., und wer das Reiten auch
treiben wolte, etwa 50 rdl. mehr, folglich 250 rdl. und vor einen etwa mit
bringenden privat Praeceptorem, oder Hoff Meister, nur das jährliche KostGeld, a 104 rd., so würde diese Depense ein gar geringes gegen dasjenige
seyn, was Er andrer Orten, um all oberzehltes haben zu können, würde an
wenden müßen, da die Erfahrung lehret, daß junge Leuthe, um ermeldete
Dinge zu erlernen, in andern Landen Gelegenheit bekommen, jährlich wohl so
viel Tausend und noch mehr zu verzehren, als es Ihnen hier nur hunderte
kosten würde, welche offtmahls doch weil Sie in der Fremde nicht eine so
genaue Obsicht befürchten, wenige Profectus davon mit nach Hause bringen;
zu geschweigen, daß das Geld zum Schaden des Publici außer Landes getragen,
und allso auch verhindert wird, daß sie selbst und die Ihrigen nicht denjenigen
Vortheil wenigstens per indirectum wieder davon ziehen, welchen sie haben
könten, wenn es in dem Lande mit circulirte. Bleibe ich nun bey meinem
vorigen Praesupposito, daß 10 Academisten vorhanden, davon jeder jährlich
wenigstens 200 rdl. zahlte, so machet solches des Jahrs die Summa von 2000
rd. aus, wodurch der Abgang der zur Academie nöthigen Unterhaltungs
Kosten, wenn Gott keine böse Zeiten schickt, supplirt würde. Weil aber diese
Einrichtung meistentheils zum Besten Ihro Königl. Mayst. eigenen Unterthanen
abzwecket, so käme es darauff an, ob nicht die Fremden, die sich dieses In
stituti mit bedienen wolten, etwas höher könten angesetzt, auch ein weiteres
Reglement gemacht werden vor diejenigen, die nicht auff der Academie logiren
könten, noch sich aller und jeder, sondern nur einiger Collegiorum und Exercitien
bedienen wolten.
§ 14. Was nun sonsten die übrige Einrichtung einer solchen Academie,
ratione Privilegiorum, immunitatum, jurisdictionis etc., ingleichen Eintheilung
derer Stunden vor die Lectiones und Exercitia betrifft, wird solche von denen
Statutis und Legibus abhangen, welche Ihro Königl. Mayst. j: wenn erstl. einmahl das Hauptwerck allergnädigst resolvirt ist :| dieser Academie etwa aller
huldreichest zu ertheilen und vorzuschreiben, geruhen werden. Derne noch bei
zufügen mich unterstehe, wie zu Auffnahme dieses Instituti wohl eine Königl.
Verordnung würde nöthig seyn, daß alle und jede junge Leuthe, von Ihro
Königl. Mayst. Unterthanen, welche sich zu allerhöchst Deroselben Dienst
wolten dereinst durch obgesetzte Studia und Exercitia fähig und würdig machen,
diese Academie frequentiren und Cursum Studiorum et Exercitiorum hieselbst
absolviren, andrer Gestalt aber sich keiner Beförderung in allerhöchst dero
Diensten zu versehen haben solten.
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§ 15. Wobey noch weiter anzuzeigen nicht umhin gehen kan, daß
wenn auch in kurtzem eine allergnädigste Königl. Resolution erfolgen sollte,
nun mit Eröffnung der Academie den Anfang zu machen, es doch darum
sogleich nicht geschehen könte, weil zu Anschaffung derer nöthigen Meublen,
auch verschiedener andrer noch abgehenden, zu denen Academie Gebäuden erfor
derlichen innern Einrichtung, ein großer Theil der hiesigen jährlichen Revenüen
mitgehen würde, und allso kein Vorrath, damit was anzufangen, in Cassa seyn
könte, da doch billig wenigstens eine gantze Jahrs Revenüe zu dem Anfang
vorräthig seyn sollte. Welchen Mangel aber allenfals durch die Milde unsers
allergnädigsten Königl. Mayst. mittelst einer anderwerts her allergnädigst zu
veranstaltenden Assistence und Vorschußes, könte abgeholfen werden. Dieses
wäre allso mein geringfügiger unzielsezlicher, doch nach besten Wißen und
Gewißen, eingerichteter Entwurff und Gedancken, Salvo per omnia mel. Sentient. judic.

No. 20.

Beulwitz andet Project, 20. Maj 1745.

Das 2te Project.
Anderweitiges ohnmassgebliches Project eine zu Soröe zu errichtende
Academie betreffend,
§ 1. Woferne ich in meiner, nach vorigen Entwurff geäusserten Muthmassung und daraus gemachten Praesupposito, anlangend Augustissimi aller
gnädigste Intention bey diesem Instituto, nicht geirret; So wird bey Entwerffung dieses weiteren Projects die Hinsicht wieder dahin gehen müssen, dass
es eine Academie werden solle, folglich werden die in vorigen angeführte
Puncten, so die Haupt Requisita einer Academie betreffen, auch hier stehen
bleiben und weiter keine Veränderung in denen wesentlichen Theilen dürffen
gemacht werden, als etwa nur quoad majus et minus, da nehmlich diese
Academie entweder weitläuffiger oder eingezogener, mit mehrern oder weni
gem Professoribus und Maitres etc:, bestellt werden könte. Ob nun schon
solche, ohne die Gräntzen einer Ritter-Schule zu überschreiten, mit mehrern
Studiis und Leibes-Übungen, ingleichen andern nützlichen institutis versehen
seyn, mithin auch mehrere Lehrer und Maitres, nebst andern zugehörigen
Persohnen erfordern könte, als in dem ersteren Entwurff angeführet worden,
so zeigt doch das daselbst zugleich bemerkte, wie der Fond, bey denen dermahlen dahin bestirnten Einkünfften, zu einer dergleichen Vergrösser- und
Erweiterung nicht hinreicht; Allso bleibt nichts übrig, als zu sehen, ob solche,
Salvo Essentiali einer Academie, könne kleiner und eingezogener eingerichtet
werden. Nun finden sich theils in Städten, wo daneben Univaersitaeten errichtet^
theils auch andrer Orten, wo eben dergleichen nicht sind, Ritter Academien,
auff welchen die Solideren Studia und Wissenschafften nicht tractiret, sondern
etwa nur etwas in der Historie, und, wenn es hoch komt, die principia generalia Iuris Nat. et gentium, item publici, mit der Geometrie und Architectura,
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tam civili, quam militari, von einem Professore und Ingenieur docirt, und da
neben die in vorigen Entwurff angezeigte Exercitia getrieben werden, deren
sich solche junge Leute zwar auch mit Nutzen bedienen können, die entweder
gar nicht studiren und die hohem Wissenschafften erlernen wollen, oder in
solchen sich schon anderwerts umgesehen haben. Sollte nun allso eine solche
kürtzer gefastete Einrichtung allergnädigst beliebet werden; So würde, sonder
lich an denen Professoribus jährlich ohngefehr 1000 Rd. erspahret werden,
indem allenfalls zwey sothane Männer |: deren einer bemeldter Massen die
Historie samt denen principiis generalioribus Juris Nat: et gent: item Publici
tractirte; der andre aber als ein Ingenieur in Geometricis et architectura die
Anweissung gäbe
nebst freyer Wohnung und Holtz, jährl: um 1000 Rd,
einer in den andern gerechnet, endlich wohl dürfften zu haben seyn Die üb
rige in vorigen Project angeführte Punckten aber, würden gleichwohl dabey
müssen stehen bleiben, und in deren jährliche Kosten keine weitere Änderung
können getroffen werden, daher nach meinen wenigen Gedancken fast Schade
wäre, dass, um etwa 1000 Rd. zu erspahren, ein sonst so nützliches Werck
solcher Gestallt sollte eingeschrinckt werden, zumahl schon ein und andre
merckliches Kosten, sonderheitlich an Gebäuden, auff dieses Institutum ver
wendet worden.
§ 2. Die Speisung derer Academisten betreffend habe ich zwar in
vorigen Project auff einen Speise Meister angetragen; Es könte aber sohche
auch von der Academie selbsten geschehen, wiewohl solchenfals ein ziemlicher
Vorschuss zu Anschaffung des dazu nöthigen Küchen Geschirres, Tischzeuges,
Services und andrer Erfordernissen vorhanden seyn, Auch ein Oeconomus
|: welcher zwar wohl einen andern kleinen Dienst noch daneben versehen
könte :| in gleichen ein Koch, ein paar Mägde, samt einen Diener, so vor
Deckung des Tisches, Auff- und Abtragung der Speisen und so weiter sorgete, unterhalten werden müste; Ob nun schon die Kosten, so solche Persohnen zu unterhalten jährlich erfordert werden mögten, ohngefehr berechnen
könte, so unterstehe ich mich doch nicht, den Auffwand zu determiniren, der
etwa auff Einkauffung derer Victualien und andre Nothwendigkeiten, und deren
Beygleichhaltung, gehen dürffte, folgelich gestehe ich gerne, dass die Rech
nung nicht zu balanciren weiss zwischen dem, was es bey Haltung eines Trai
teurs und der selbst Speisung kosten dürffte, wiewohl fast vermuthe, dass
das letztere höher zu stehen kommen mögte, welches doch mit mehrerer Gewisheit zu versichern andern, so in diesem Stück der Oeconomie besser als
ich erfahren sind, überlassen muss. Sonst würde der letzte Vorschlag darum
wohl einigen Vortheil haben, dass die Speissung ordentlicher und der Instruc
tion gemässer geschehen könte, da Speise Meisters meistentheils um ihres
Nutzens willen hier und da was abzuzwacken und zu erspahren suchen, da
durch aber nichts als Unordnung, Klagen und Verdruss verursachet wird.
§ 3. Endlich geschiehet es wohl auch zuweilen, dass gewisse Entreprenneurs Academien errichten und unterhalten, wenn Sie von höchster Obrigkeits wegen dazu authorisirt, mit Privilegiis versehen, und etwa auff eine ge
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wisse jährliche Revenue angewiesen werden. Weil aber dergleichen Leute vielmahl
die Sache nicht recht verstehen, und meist nur auff Ihren eigenen Nutzen
dabey bedacht sind, so pflegen dergleichen Instituta wenig guten Erfolg zu
haben, sondern fallen gemeiniglich bald gantz wieder über den Hauffen, daher
auff diesem Vorschlag, nach meinen wenigen Gedanken, wohl die mindeste
Hinsicht zu richten, folglich auch nicht nöthig seyn wird, selbigen weiter ausszuführen. Wie mir nun sonst keine andre Methode, oder thunlicher Vorschlag
zu Errichtung dieser Academie, beygehet: Allso müste auch vor meine Per
sohn kein weiteres Project, daran man die verlangende Würkung hoffen könte,
zu entwerffen, überlasse daher «alles besserer Einsicht und reiferer Überlegung.

No. 21. J. L. Holsteins Betænkning over Beulwitzs Project, 21. Juni 1745.

Das erste project zum grunde zu legen, welches ich vor das beste und
dem intendirten zwecken convenablesten halte; überdem würde auch ein neu
eres annoch zu entwerffen seyn, wenn man dem 2ten folgen wolte.
§ 1 finde ich überhaupt nichts zu erinnern, indem ich die Sache auch
also mit dem concipienten ansehe; und kan dieses Institutum Academiae Equ
estris, Ridder Academie, worzu man schon gewöhnet ist, gantz wohl genennet
werden.
§ 2 »andere schickliche Leute Kinder«; an dessen Stelle mit dem Adel
gleich privilegirte Leute Kinder um Auslegungen vorzubeugen.
Trivialia werden determiniret. »Der Theol. und Medicinischen facultæt«;
letzterer ist von dem concipienten abgeholffen, und gehet solchergestalt gantz
guth an. Allein erstere muß nicht vergessen werden denn i) ist die Gottes
furcht der Grund zu guten und brauchbaren Unterthenen, 2) Nöthig vor jungen
Leuten, die hernach in der Fremde wollen, 3) Unentberlich in jetzigen Zeiten
um superstitionem und indifferentismum zu vermeyden. Die Unkosten sind
bald zu finden, denn der dänische Prediger kan vor die Zulage eine Stunde
leßen, und auf allen Fall kan der deutsche, welcher vor die fremden wird nöthig
thun, vor das Geld zu Hülffe kommen, welches vor ihm ausgesetzet ist, und
kan der dänische Theol. Theticam et Moralem, der deutsche aber Theol. Polemicam et Historicam lesen, indem ich præsupponire, daß ein fremder in
erstem mehr als ein einheimischer gegründet wird seyn, und sonsten nicht aus
seinem Vaterlande zeucht.
Damit sich Facultas Medica nicht stosse, so kan ja der Medicus Aca
demiae oder der Medicus provincialis, welches wohl dieselbe Persohn werden
wird, Professor Medicinae heissen, wie auch pari casu der eine theol. Pr. von
denen Predigern.
§ 3 »Quoad Partem instrumentalem quam Practicam«. Ich meyne Phil.
Theorethica muß allhier nicht gantz vergessen werden, denn so ferne diese
Ens increatum betrachtet, ist die Theologia naturalis höchstnothig, und wenn
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sie auf Ens creatum gehet, ist sowohl arithmetica in quantitate, alß Mathesis
mit allen seinen theilen in qualitate unentbehrlich, welches letztere auch der
concipient pag 4 Lin. 6 ff. anführet.
»4) das Studium Iuris etc.«
Das lus publicum imgl. lus I (N?) et g. muß allhier exprofesso gehandelt
werden; allein ich sehe nicht, warum das lus Civile; sondern ich setze selbiges
quoad docendum in gleichem Grad mit der Theologie. Der Professor welcher
J. N. et G. dociret, kan Prof. Juris heißen, und eine Stunde täglich über die
fundamenta Juris Dan. auch Inst. Just, leßen; denn meyne ich aber ist es
gnung; weil die meisten Academisten wohl nicht weiter gehen werden; und
wenn es auch einer wäre, so kan er von gedachten professore privatim weiter
geführet werden. Das übrige wolte gerne, daß bey der Universitet in Copenhagen bliebe, solchergestalt, daß die jenigen, welche recht fait vom Jure ma
chen wolten, dahin gingen.
»Die Italienische und Englische«. Dieses könte ausgehen, und wäre guth,
wenn ein Meister sich von Selbsten ohne Besoldung einfinden will.
§ 4. Zeichnen halte ich nöthig, und wird sich die Ausgabe wohl finden,
indem ein solcher Mensch Schreib und Rechenmeister zugleich seyn könte.
§ 5. »3 Subjecta zu schwer fallen«.
Es werden wohl 4 seyn müssen, ein Prof. Juris, Prof, phil., Prof. Math,
und Prof, hist., davon einer auch Prof, eloqu. heißen könte, denn dieses ist
nicht angeführet, und sehe ich nicht, wie die Eloquenz gantz kan gemißet
werden. Sonsten ist es gut nach des concipientens Vorschlag, daß die partes
Philosophie practice nach der capacitet derer Professorum getheilet werden,
denn es ist nicht fast möglich, daß ein Mann in allen gleich starck seyn soll.
§ 6. »Die 3 Professores etc.« Es wird hier ein Fond von 2100 R. ausgesetzet, dieser wird wohl zureichen 4 zu salariren, neml. von 4 ä 800 Rd.
nachdem ein jeder qualificiret ist.
»Der Sprachnr etc.« zu diesen 4 ist destiniret 1600 Rdr., ich meyne, 1200
Rdr. sind genug, und da nothwendig, wie auch bey der voriegen Ritter Aca
demie gewesen ist, ein Inspector seyn muß, der die oeconomica und gute
Ordnung en detail besorget, oder zum wenigsten zusiehet, daß alles befohlene
exequiret wird, so kan er nebst Logis und freyen Tisch die überschießende
400 in Gage genießen.
»Der hiesige dänische Priester etc.« Hierbey ist nichts zu erinnern, alß
daß er vor die 152 Rdr. Theologia eine Stunde täglich leße.
»Würde insonderheit für die deutsche Academisten etc.« Dieses ist gantz
guth, und kan er eine Stunde täglich davor leßen, und des Nachmittages
deutsch predigen.
§ 8. »Anschaffung derer Pferde etc.« Im fall S. M‘ solches nicht selbst
allergnäd. foumiren wollen, muß dieses unter denen Posten gesetzet werden,
die da müssen vor Anfang der Academie angeschaffet werden, und wird sol
ches eines 7» Jahrs revenues wegnehmen, um die Reitbahn recht im Stande
zu setzen.
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§ 9. »Traiteur etc.« Um die Zeit zu gewinnen muß wohl ein Traitteur
genommen werden, und alßdann ist bey dem gantzen § nichts zu erinnern,
äusser citra finem daß an statt eines Professoris, vor welchem 2 R. wöchentlich
bezahlet sollen werden, der Inspector eintrete. Allein überhaupt wäre es besser,
wenn es auf Rechnung gehet, denn 1) wird besser gespeiset werden, 2) wo
nicht weniger doch nichts mehr kosten, 3) einige Schwürigkeiten, wenn an
dere mitspeißen, wegfallen, denn ich halte es höchstnöthig, daß der Oberhoff
meister wo nicht allezeit doch einige mahl der Woche mitesse.
§ 10 ad tot. Obgleich ein Inspector und ein Prof, mehr sind angesetzet
worden, komt doch dieselbe rechnung herauß.
§ 11 ad tot. ist gantz richtig.
§ 12 ad tot. das raisonement des concipienten ist gantz guth, inzwischen
stehet doch nicht zu läugnen, daß die Absicht gloriosiss. Fundatoris auch da
hin gehet, der Kirchen Leute zuzuziehen, denn 1) stehet es in der Fundation
mit klaren buchstaben, 2) sind die metae darnach eingerichtet, 3) sollen die
Schüler adeliche und bürgerliche seyn. Hierzu komt, daß die Chor und Beth
stunden in der Fundation reguliret und also, wie ohndem zum Christenthum
und guter Ordnung müssen gehalten werden, wieder einzuführen sind. Um nun
alles dieses zu haben, konten 10 alumni gehalten werden von solchen, welche
Theologiam studiren wollen; diese würden an freyer Kost, denn das übrige
hätten sie ohndem frey, und findet sich schon Gelegenheit, jährlich 500 Rdr.
kosten, worzu ein Rector mit 400 Rdr. und ein Hörer ohngefehr mit 100 R.
käme. Die Kost einberechnet 1000 Rdr. würden also mehr erfordern. Diese
müsten genommen werden von einem Extrafonds.
§ 13 »jährl. 200 Rdr.« Könte zu 300 Rdr. gesetzet werden, denn welcher
Mann von Adel oder der im rang ist, kan sein Kind auf hiesiger und noch
weniger auf einer fremden Universitet vor 300 R. halten, und solchergestalt
wird der nun eben decidirende fond herbeygeschaffet.
§ 14. ad. tot. Wenn der entwurff erst approbirt ist, muß alles dieses in
folge dessen verfasset werden.
§ 15. ad. tot. Nach des concipienten Angabe gehen dieses Jahrs revenues annoch mit. A. 1746 muß zum Vorschuß aufgeleget werden, also kan die
Ritter Academie, wenn S. Me auch die Reitbahn fourniren, nicht eher alß A.
1747 geöffnet werden; oder im wiedrigen Fall sonderl. wennn die Speißung
auf Rechnung gehen soll A. 1748.
das 2te Project
§ 1. davor bin ich nicht.
§ 2. davor bin ich und habe es daher im isten Project § 9 berühret.
§ 3. Gehet bey einem königl. Instituto nicht wohl an; es wäre denn,
daß der Ober Hoffmeister es entreprenirten und allen soub<jon von sich ab
zulehnen jährlich seine Rechnungen denen Directoribus oder wie sie einst
werden genennet werden, zeigte, daß alles wo nicht ein mehreres aufgegan
gen sey.
Danske Magazin. 6. R.

HI.
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No. 22.

Betænkning om Beulwitz’ Project.

Udi det af Hr Conference Raad von Beulewitz allerunderdanigst indgivne
første Project kand vel ikke om Hoved Sagen falde noget betydeligt at erindre,
eftersom mand gierne bliver eenig om difie almindelige Puncter: 1. At her
bør, efter Deres Kongel. Maytts Allernaadigste Intention, være et Adeligt eller
Ritter-Academie, hvor unge Mennisker af Landets Børn, naar de først hiemme
hos Forældrene eller andre ere bievne informerede i Christendom, Regnen og
Skriven, samt udi ret at forstaae og at skrive nogenledes Latine, kunde siden
vorde underviiste og dygtige giorte til Hans Majtts Tieneste inden og uden
Landet. 2. At dertil behøves, foruden dem som bør have Agt paa deres
Christendom og sande Religions-Lære, tre Professores, item Sprogmester,
Skrive- og Ridsemester og maaskee flere Exercice Lærere. 3. At her maae
være et Bord og. vist daglig Spise-Stæd for de unge, hvortil de Middag og
Aften in communi kunde søge, og at ved samme Spisflning maa være nogen
af Lærerne tilstæde ved hvert maaltid.
Alleniste i maaden og accidentibus rei fornemmeligen hvad den anden
nu omméldte Post angaaer, nemlig om Lærerne, og hvad Slags Videnskaber
de, og enhver af dem skulle tractere, item om Exercitie-Mesterne, finder jeg
eet og andet at kunde, saavit jeg begriber, uden alt Skade forandres.
Author supponerer pag. 3 & 4, at Philosophia in toto complexu, saavel
quoad partern instrumentalem, quam practicam, følgeligen i alle dens Disciplinis
skal doceres, eftersom mand uden dette sande Fundament gandske ikke kand
fortkomme enten i andre Studiis eller eengang in vita communi. Dette er vel
saaledes rigtigt, og bliver af ingen disputeret at Author har Ret, saasom
mand her taler om Studeringer og et Academie, saa længe velbemtc Author,
idet hånd appuyerer saa stærck paa denne Article, ikke haver dermed saadan Meening, at mand kommer til at anvende saa megen Tiid og Fliid paa
denne totius Philosophiæ ambitum, at udaf de 3 Aar, som de unge har at
forblive i Academiet, vil blive saare lidet Rum tilovers for de andre Viden
skaber, ja at mand arbejder saa meget længe paa Grund Volden, indtil der
intet bliver af den øvrige Bygning; mand betragter ikkun, at Philosophia in
toto suo complexu have ikke mindre i sig, end disse efterfølgende Videnska
ber, som ere: Logica seu Ars ratiocinandi, inveniendi et disponendi; Metaphysica; Pneumatica, et Theologia naturalis; Philosophia moralis seu Ethica,
cum Doctrina Honesti et Decori; Prudentia Civilis, tam privata, quam publica
seu Politica; og endeligen Physica seu Philosophia naturalis. Skulde nu alle
difie tracteres til grunde, og helst om dertil skulde bruges de nu gængse Systemata Wolfiana .for enhver åf dem, saa vil vist nock dette skee, som jeg
før sagde, nemlig at 3 Aaf bliver end ogsaa en for kort Tiid til at habiliteres
in Philosophia alleene. Hvorfore som min ringe meening er, ikke at nogen af
difle benæfnte Sciences skulde udelukkes, saasom af enhver endeligen noget
bør vides, til grundlægning for andre Videnskaber; saa bliver absolument for
nødent, at de alle og hver doceres og tilbringes de Unge paa det allerkorteste,
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lætteste og forstaaeligste, ved smaae vel forfattede Compendia, hvilcke Docens
haver siden selv at opliuse i sine Lections-Timer med idelige og overflødige
Exempler, alt efter enhver Videnskabs Fornødenhed, og dens Brug, application og influence i de høyere Sciences. Og her maae mand overlade til Pro
fessores selv, om de ey finder for best, til deres Extraits eller Compendia at
giøre, at betiene sig af Gottscheds, von Rohrs eller andre nye Philosophiske
Skrifter, der holdes for de nyttigste, men med Vilkor, at et hvert deslige
Compendium ey bliver større end 2 å 3, eller i høyeste 4 Arck in 8VO.
2. Mathesis. Denne Article er intet ved at erindre; med mindre mand
vilde tillægge, at Docens kunde herudi allerbest følge Justitz Raad Rami herom
forfattede og in anno 1736 den 29* Jan. indgivne Præscription.
3. Historia. Dette er altsammen rigtigt, naar og ey forglemmes noget
in Heraldicis og Genealogicis.
4. Herom falder det samme at sige, som ad art. 1. de Philosophia,
nemlig, at mand ingenlunde maae tænke til, paa et Dansk Ridder-Academie
dette Studium juris saaviidt at extendere. Jus Publicum imperii Rom. Germanici er uomgængelig fornødent. Jus Publicum Patriæ nostræ ligeledes; men
med den Forskiæl, at det Tydske er heel vidtløfftigt, men bør dog vides;
derimod kand vort Fædrenelands, af den, der har lagt Grund i den danske
Historie, læres paa et par Dage. Hvad dernæst Jus Civile angaaer, da maae
ingen tilraade, samme her at tractere paa den tydske Academisk Viis, ikke
eengang at holde Lectiones over eller explicere Institutiones, i Henseende at'
den største Deel deraf er inapplicable til Forretninger i vort Fædreneland,
undtagen i hvad som af Holsteenske Justitz-Sager kunde indløbe i det Kongel.
Tydske Cancellie; men det bliver alt nock, at mand forskaffer de unge en kort
nogenledes ideam Juris Romani veteris, og dette ved faae Tabeller, hvoraf
mand har Forraad nock i adskillige Editioner, og dette allermeest for at blive
bekient med og vante til dets Terminos og Talemaader. Vores eget Jus Civile
eller Danske Lov, skulde være det, der meere maatte lægges Vind paa. SI.
Etats-Raad Højers Meening om Studio Juris overhoved, var udi hånds Forslag
af 28. Jan. 1736 saaledes: »Af Jure er det ey giørligt at give Ungdommen i
»saadan en Skole nogen ret Kundskab, med mindre det maatte skee privatim,
»og i det sidste Aar de der kand være; men Loven kunde og burde idelig
»paa Dansk, Tydsk og Latin lectione cursoria af dem læses, nemlig 4 eller 5
»Blade om Dagen i det høyeste. Da Loven kunde aarlig 2 Gange quasi
»ludendo igiennem læses, og saaledes blive Ungdommen bekandt.«
5. Frantzøsk at tale og skrive forstaaer sig selv at være fornødent,
men det Engelske og Italiænske ikke, hvilke tvende Sprogge de Unge kunde
siden finde Leylighed til at lære, om ej just paa.dette Sted. Derimod jeg
skulde holde for vigtigere at være, ja saa at sige uomgængeligt, at Academisterne, de maatte være dansk- eller tydsk-fødde, lærdte det tydske Sprog vel
og tilgavns, og fornemmeligen derudi at skrive, efter den nu brugelige TydskeCancellie-Stil og Maade. Liigesaa var at ynske, at de Danske maatte lære at
35*
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føre en skikkelig Stiil i deres Moders-Maal. Men til hvilke af Professorerne
disse tvende Fonetioner bliver at betroe og tildele, vorder vel ej at determi
nere, førend mand kiender Mændene. Det var at ynske, at den øverste Pro
fessor Juris et Philosophiae kunde være dertil bequæm, og faae derhos Tiid
nock til den tydske Stylum at cultivere.
De andre saa kaldede Exercitia anbelangende, hvorom Author handler
pag. 5. §. 4: 1. Riden. 2. Dantzen og 3. Fegten, da meener jeg, at mand for
Tiden ikke haver Fornødenhed, Efne eller Tiid nock til at tænke paa mere
end eet af disse, nemlig Dantzen. Jeg tilstaaer, at et Manege og Rideskole
var et treffeligt Ornamentum ved et Ridder-Academie; og at sligt har været
haft baade ved Sorøe i de gamle Tider, saa og ved det fordums adelige Aca
demie i Kiøbenhavn. Men hvor Indkomsterne ere saa knap skaarne, som nu
ved Sorøe, veed jeg ikke hvorfra at tage de mange Penge, som jeg uforgri
belig meener, til Manege, naar det første gang af Deres kongel. May tt. var
anskaffet, at vilde aarligen behøves. Thi at Hr. Conferentz-Raad von Beulewitz
har vildet beregne bemte Exercitium med Stald, Heste, Foder, Beslag og 3
Knegte ikkun til 423 rdr 2 m^, vide pag. 8 et pag. 10, gaaer over mit Be
greb. Jeg vil dog troe, at Regningen bliver saaleedes rigtig, som hånd over
de bemte Poster pag. 8. § 7, å Lit. a ad Lit. f. har forfattet. Men hvad jeg
ikke begriber, er, at en Staldmester, som maae være denne Sag, med Hestens
Anskafning, Commando over Knegtene og desliige mere betroet, og dernæst
Berideren, der endeligen til de Unges Information udfordres, ere bleven glemte.
Og disse tvende Hoved Personer ville vel giøre denne Article dobbelt bekoste
liger, saa at den ej kand regnes under 1000 rdr
Fegten er jeg af de Tanker, at kunde spares til en anden Tiid. Skulde
det endelig holdes u-ombærligt, som jeg indstiller til andres bedre Skiøn,
maatte mand see at finde en Dandsemester, der tillige var Fegtmester. Fra et
Tydsk Universitæt bliver en saadan Ambidexter lettere at bekomme og for
skrive, end nogen af alle de andre her behøvende.
Derimod er Ridsen nødvendigt, som Autor dog intet taler om, især for
Mathematiquens og adskillige deraf hængende Videnskabers Skyld. Mand
maatte hertil faae opsøgt en Person, der ligeledes kunde forrette tvende Em
beder, nemlig være baade Skrive- og Ridse-Mester. Jeg tænker mand kunde
give ham det Tredie dertil, nemlig Cantoratet eller Kiisterie ved den Tydske
Kircke Tieneste.
Endnu skulde vel findes nogle, der havde Lyst til Musique at lære;
men jeg seer ikke, at Academiet skulde med nogen Udgifft hertil bebyrdes.
Alleeniste, saafremt ingen Stads Musicant haves in Sorøe, maatte mand sørge
for, at der blev bestilt ved Kircken een saa habile Organist at hånd kunde
informere de Academister, der hafde Lyst til Musiquen, alt paa deris egen
Bekostning.
Ad pag. 5. § 5. Die nothige Lehrer.
Hvad herudi pag. 6 meldes om Professorum Beskaffenhed, Erudition og
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Habilité, finder sig vel selv. Om Inddeelingen af alle Sciences imellem de 3
Professores skal herefter tales. Bibliothequet der paa Stæden vil mand haabe
at skal vorde forbedret, med gode og beqvemme Bøger. Hvad Bøger, som
allereede der in Bibliotheca haves, faaer mand have en Catalogum paa, for at
see, hvad deraf til det nu forehavende Kongel. Institutum kand eragtes nyttigt
og værdt at beholde; Og de øvrige for denne Stæd unyttige Bøger at selge
ved Auction, og for Pengene at anskaffe andre tienligere.
Nu at komme til Professores, da efterdi samme bør være 3 Personer,
skulde jeg uforgribeligen formeene, det Scientiæ imellem dennem kunde saaledes inddeeles, og deres Forretninger blive som nu følger:
1. Professor Juris & Philosophiæ moralis atque instrumentalis maatte
ej alleene være den Første og øverste Professor der paa Stædet, men endogsaa have Titel enten af Director eller Inspector Academiæ, og virkeligen, un
der Stædets Ober-Hofmester, giøre slig Fonetion; saa at mand ej havde for
nøden nogen anden Person til Inspectors Embede, |: nemlig saaleedes, som i
det Kiøbenhavnske Ridder-Academie fordum, og hvortil hånds Excell. Hr. Gehejme Conferents-Raad von Holstein vil nu ogsaa have her en egen Person
beskikket, med 400 Rdr Løn aarlig : . Til Hånds forretninger maae over
alt høre:
1. at docere Jus Naturæ et Gentium sammt og det lidet af Jure civili,
som, efter forhen betydde Idée, bliver at tradere per Tabellas etc.
2. Docerer hånd Philosophiam instrumentalem, Logicam et Metaphysicam, i: hvilken sidste, naar mit ringe Raad maae gieide, maae ey være andet,
end en blot Explicatio Terminorum, materiæ et formæ, causæ et causati, sub
jecti et adjuncti, objecti materialis et formalis etc. etc. :| item Philosphiam mo
ralem, cum Disciplinis honesti et decori et Prudentiæ civilis.
3. Indfinder hånd sig dagligen ved de Unges Spiisning, og derved ej
alleene tilseer, at alting gaaer opbyggeligen, christeligen og ordentligen til,
men ogsaa underholder nyttige Samtaler. Hans Løn meener jeg, ikke at kunde
være ringere, end 800 Rdr. aarlig, foruden Spiisningen.
2. Professor Historiarum et Geographiæ bør tillige docere Jus Publi
cum; Aarsagen begriber vel alle. Item lære de Unge noget in Heraldicis et
Genealogicis. Saa og desforuden øve de unge Academister in Stylo Latino,
fornemmeligen Epistolico. Og hvis hånd er en Dansk mand, da ogsaa in Stilo
Danico cultiore. Hånds Løn 600 Rdr.
3. Professor Matheseos haver at tractere Arithmeticam, Geometriam
sphæricam, fundamenta architecturæ militaris, civilis etc. Og der foruden noget
in Philosophia naturali eller Physica. Hånds Løn ogsaa 600 Rdr.
Hvis nu des foruden kunde bekommes een saa habile Sprogmester, der
kunde være lige færdig i Frantzøsk og Tydsk og baade underviise de Unge i
at tale og skrive got Fransk, saa og anføre dem til den beste Tydske Stiil,
maatte mand gierne give ham, tillige med frie Kost ved Academisternes Bord,
aarlig 300 Rdr.
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En Skrive- samt Ridsemester meener jeg at kunde tillige være Cantor
ved Kircken, og, foruden sit Nytaar af Academisterne, aflægges med aarlige
50 Rdr.
En Fyrbøder, der tillige forrettede Pedelis Embede etc,, aarlig
75 Rdr.
En Dandse-Mester, foruden hvad Academisterne selv vilde give ham til
nyt Aar, og ellers, 100 Rd.
En Regningsfører og Casserer, der tillige skulde have Opsigt med
Stædets Bygninger og deres Reparation, (men derudi aldrig det mindste at
foretage, eller nogen Skillings Udgiflt giøre, uden Oberhofmesters, eller Stæ
dets øverste Forstanders skriftige Approbation og Ordre) kunde for sig og en
Tiener vel ej mindre have end 200 Rdr.
Ad pag. 7 § 7. Andere nøthige Professores.
Hvad her N° 3 og 4 tales om den Danske og den Tydske Præst, samt
deres Beholdninger og Forretninger, lader jeg staae urørt, ja tør eller kand
ikke sige noget derimod. Det staaer til Deres Kongel. Majtts. Allernaadigste
Gotfindende, om den danske Præst skal have de 152 Rdr. igien, som hånd
har mistet. At en tydsk Præst er der paa Stæden gandske nødvendig, staaer
fast; og hånds Løn faaer vel da at blive 400 Rdr.
Men at disse tvende Præster skulde uden for Kircken have andre For
retninger in Academia, med at undervise de Unge, uden i blot hvad som
angick Theologie og Religionen, holder jeg ikke for. Og herudi meener jeg
at dennem kunde hver assigneres eet Par Timer om Ugen, nemlig Onsdagog Løverdag-Eftermiddage, da Theologica med de Unge kunde igiennemgaaes, til en solide Underviisning i den Christelige-Evangeliske Religions
Hoved-Stykker, og deres Pligter imod Gud, Øfrigheden og deres Næste etc.
samt fodre Regnskab af dennem, for hvad de hver Dag hafde læst i den hel
lige Skriftes Bøger. Det var at ynske, at een af disse Præster, især den
Tydske, var en lærd og i flere Videnskaber samt Historia Litteraria kyndig
Mand; da mand kunde vel tillægge ham Titulum Professoris, samt beskikke
ham til Bibliothecarium i Stædets Bibliothek.
Pag- 8 § 8. Om Ride Stalden haver jeg her ovenfor sagt min ringe
Betænkning.
§ 9. Til den Article om Spiisningen finder jeg ej noget at tilsette,
menende med Authore, at derom bliver best med en Traiteur at accordere.
Alleniste formeener jeg uforgribeligen, at Bordet bør være paa 12 Personer,
nemlig de 10 Academister, og Inspector Academiæ, nemlig, som forhen er
meldet, den øverste Professor, eller i hans Forfald eller Svaghed, een af de
andre, og der foruden den franske Sprogmester, for Øvelsens Skyld i bemelte
Sprog; da Summen bliver for alle 12 å 2 Rdr. ugentligen per annum
1248 Rdr.
Bliver saa den aarlige Udgiffts Calculering saaledes:
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i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Professori Primario Juris etphilos. et Acad. Inspectori. . .
800
Profess. Historiar. et Juris publici etc....................................
600
Profess. Mathes, et Physic........................................................ 600
Sprogmesteren ........ ....................................................................
300
Skrive- og Ridsemester.............. ...........................................
50
Dandse- og Fegtmester ............................................................ 100
Fyrbøder og Pedell....................................................................
75
Den Danske Præst.........................................................
152
Den Tydske Theologus............................................................ 400
Spiisningen for 12 Personer..................................................... 1248

Rdr.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Summa. . . 4325 Rdr.

som er ikkun 300 Rdr. over Stædets aarlige Beholdning, i stæden for 6044 Rdr.
2 m^, som Hr. Conferentz Raad von Beulewitz har regnet paa, som er 2000
Rd. høyere end Beholdningen. Men Differencen bestaaer derudi: Hånd har
regnet 1600 Rdr. til Sprogmester, samt Riden, Fegten og Dandsen, som jeg
meener at kunde faaes for 450 Rdr. Hånd har regnet Ride Stalden til 423
Rd. 2 m^, en Article, jeg mener at kunde gaae ud, og differeres til bedre
Tiider. Saa og har jeg 2000 Rdr. til de 3 Professores, da hånd tillægger
dem 2100 Rdr. Men dette Een Hundrede kommer dog siden igien i Profes
soris Primarii Kost.
Med alt dette formener jeg dog med Authore og mange flere, at de
formuende Academister, eller deres Forældre, eller Værger bør betale aarligen
til Academiet, for hver Person 200 Rdr. (: De 300 Rdr., som Hånds Excell.
Hr. Geheime Conferentz-Raad von Holstein har satt, siunes mig at være for
meget, og vil afskrække mange :) ; Og naar mand paa slig Maade kunde faae
2000 Rdr. meer eller mindre til Stæden om Aaret, giordes de vel Behof, til
(1) deraf at tage 500 Rdr. aarlig, plus aut minus, til Bygningers Vedligehol
delse; (2) Det øvrige, saafremt Godset blev frie for Ulykker, at sætte paa
Rente, indtil det blev en Summa af 10/m Rdr., da at extendere Høistbemte
Kongel. Institutum efter den Idée, som kunde endnu staae til at giøre, og i
Pennen forfatte, naar Tingen kommer noget nærmere til Réalité.
Her maae endogsaa, saasnart Professores beskikkes og ankommer,
tænkes paa een Deel baade almindelige og particulière Instructioner for alle
Vedkommende.
No. 23. Grev Reuss’ Forestilling til Kongen, 12. Novb. 1746.

Som de ved Sorøe-Closter til et Academies Indretning foretagne Byg
ninger allerede saa vidt er sat i Stand, at Hoved-Bygningen og 3 Residentser
for Professores, 'Samt Ride-Huuset med Stalden er opført og fuldkommen fer
dig; og det nu er Deres Kongl: Mayts allernaadigste Villie, at Academiet skal
blive oprettet, og at jeg til den Ende efter mit Embeds allerunderdanigste
Pligt skal indgive et Project til dets Fundation; saa paa det at samme des
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bedre til Deres Kongl: Mayts allernaadigste Velbehag kand forfattes, understaar jeg mig i Forvejen allerunderdanigst at indstille til Deres Mayts aller
naadigste Resolution følgende saavel om Indretningen af Academiet, som om
de Midler, der ere forhaanden til dets Etablissement.
Hvad Indretningen angaar, da synes mig allerunderdanigst, at et Rid
derlig Academie, ligesom det, som 1623 af Kong Christian den Fierde, Salig
og Høilovlig af Ihukommelse, blev funderet, maatte allernaadigst stiftes af
Sorøe-Closters Gods, som den 3ide Maji 1586 af Kong Friderich den Anden,
Salig og Høilovlig af Ihukommelse, er skiænket og givet til en Trivial Skoles
Stiftelse for 69 Børn, hvoraf den halve Deel skulle være Adels-Personer. Imod
dette kunde indvendes, at Fundationen af dette Gods til en Skole besluttes
med disse Ord:
Denne fornævnte Fundats udi alle sine Ord, Puncter og Articler, efter
som den udi alle Maader udviiser og indeholder, bepligte Vi Os ved Vor
Christelig Troe og Kongelig Love udi alle Maader fast og u-brødeligen at
holde, Bedendes og formanendes alle vore Efterkommere Konger udi Danmarck, at De fornævnte Fundats udi lige Maade efterkomme og ved Magt
holde, ikke giørendes herudi Forhindringe eller Forvandlinge Skolen til Skade
udi nogen Maade, ikke heller tilstæde nogen anden noget dermed at for
andre, saafremt De ikke ville imod Dennem opvække Guds ævige Hevn og
Vreede.
Men foruden det, at de Tiders gudelige Stiftelser saaledes blev clausuleret, hvorpaa til Exempler kand anføres, at den Høyst-Salige Kong Chri
stian den Fierdes 2de Breve af 3Ode November 1623, da han ved det eene
skiænker Mariboe-Closter med alle sine Indkomster og Eyendomme til det
Ridderlige Academie i Sorøe, og ved det andet skiænker Børlum Closter med alle
sine Indkomster og Eyendomme til Academiets Hof-Mester sammesteds, findes
med de selv samme Ord at være besluttet, endskiønt disse Herligheder ikkun
lidet over 40 Aar blev Sorøe Academie til Nytte, som gandske gik under;
saa sees det ogsaa, at den Høist Salige Stifter Kong Friderich -den Anden
dermed har havt for Øyne, at intet af Sorøe-Closters Gods maatte for vendes
eller paa nogen saadan Maade abalieneres, at hans Stiftelse derved skulle tage
nogen Skade eller Afgang, men til ævig Tid anvendes til Ungdommens Underviisning.
Fundationen selv giver Anleedning til at forstaae Ordene saaledes, naar
man eftertænker, først at derudi, efterat Jorde-Bogen over Sorøe Closters Gods
og Eyendomme er indført, mældes, at
Det herefter til ævig Tid skulle være og blive til fornævnte Soer-Skole
u-rygget og u-igienkaldet af Os eller nogen vore Efterkommere, Konger udi
Danmark under Guds ævige Hevn og Vreede.
Hvortil ogsaa ufeilbar den ovenmældte Forbindelse bør henføres; dernest, at derudi nest foran for de Ord, som allerede ere anført, tillades den
Forandring, som i Tiden maatte findes fornøden i Henseende til Undervis
ningen, da det hedder saaledes:
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Men eftersom det ikke er mueligt udi denne Fundats at Specificere alt
hvis med for en Skoeles Udretning kand forefalde, eller og hvad Forandringe
med Lectier og udi andre Maader, eftersom Skoelen bliver forbedret til, skal
foretages, derudi skulle Forstanderen og Skole-Mesteren, udi hvis de befinde
dennem for besværligt selv at forandre eller udrette, søge Raad hos vor
Cantzler og Riges Raad, som Befaling have udi Kiøbenhavn, som vi have
tilforordnet og betroet udi samme Kongelige Skole at skulle have øverste Inspection, og hvad de dennem efter vor Befaling eller og udi vor Fraværelse
befalendes vorder, derefter skulle de dennem viide at skikke og forholde.
Hvorved klarlig er given Tilladelse til alle de Forandringer, som i
Tiden maatte blive agtet fornødne og nyttige, naar samme ikkun skeede efter
Kongl: Befaling, og Hovedsagen blev uforandret, nemlig at Stiftelsen blev til
Ungdommens Underviisning. At den Høist-Salige Konge Christian den Fierde,
som Selv haver brugt samme Clausul udi hans 2de høystbemældte Gave-Breve
af 3ode November 1623, ikke har anseet denne Obligation eller Forbindelse
anderledes, sluttes af det, som hånd i samme mælder, at det, som af Sorøe
Closters Indkomster, hvoraf Skolen var stiftet, kunde blive tilovers, skulle tilliige med Mariboe Closters Revenuer anvendes til dette Academies Vedlige
holdelse, som han tilforn den iode Maji udi samme Aar med herlige Privilegia
og Love havde forsynet og indrettet. Hvorved er at betragte, at endskiønt
denne Høyst-Salige Konge lod Skolen tillige blive i sin forrige Tilstand, efter
som man formodede, at Midlerne med det Tillæg af Mariboe og Børlum Closter
og af de Penge, som Academisterne aarlig maatte betale, skulle til begge Stif
telser været tilstrækkelige, Academiet dog, efter lidet over 40 Aars Forløb, af
Mangel paa de fornødne Fonds, gik under, og at Skolen har ved Tidernes
Omvexling havt adskillige Forandringer, saa at intet af den første Indretning,
undtagen det blotte Navn af Skole, kand egentlig siges at være beholden,
indtil den for nogle Aar siden blev nedlagt.
Endelig synes det ogsaa, at denne ældgamle og første Fundation mest
kand siges at blive holden hellig, naar en høy Skole, eller, som man ellers
kalder den, et Academie, af Sorøe Closters Revenuer bliver oprettet.
Den Høyst-Salige Konge tilkiendegiver, at hans Hensigt dermed har
været, at et vist Antal af Adels-Personer og af andre, som ikke vare af
Adel, der skulle underholdes og optugtes, paa det at de udi fremtiden udi
Guds Ord og den Christelige Religions saavelsom udi Politiske Bestillinger at
bruge kunde være tienlige.
Og altsaa seer jeg ikke andet, end at den første Stifteres intention har
været denne, at Sorøe Closters Indkomster skulle til ævig Tid anvendes til
en Skole, hvorudi eendel unge Personer baade af og uden for Adel-Standen
skulde oplæres saaledes, at de kunde bruges i vigtige Embeder; og at denne
Skoles Indretning, som ved sin første Fundation passede sig paa de Tiiders
Tilstand, maatte efte’rhaanden forandres, ligesom Tiiderne selv forandrede sig,
og Regeringen derefter agtede nyttigst for Riget. Hvoraf følger, at den første
Stifteres Øyemærke opnaaes, naar saadan Indretning skeer, at Deres Kongl.
Danske Magazin. 6. R.

III.
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May1 altiid har et Seminarium af Personer, som kand bruges til Fæderne-Lan
dets Tieneste i Politiske eller Civile Bestillinger.
Jeg har saaledes i allerdybeste Underdanighed understaaet mig at an
føre disse Puncter af den første Fundation, og dertil at føye mine allerunder
danigste ringe Tanker, som jeg allerunderdanigst underkaster Deres Kongl:
Mayts egen høyere jugement og allernaadigste Gotfindende.
Men i Henseende til Academiets Indretning, da, eftersom det Kongl:
Universitæt i Kiøbenhavn er et tilstrækkeligt Seminarium for alle Kirker og
Skoler i Deres Kongl: Mayts Riger og Lande, synes mig allerunderdanigst, at
Sorøe-Academie maatte blive et Seminarium for Deres Kongl: Mayts høye
Collegier og andre vigtige Bestillinger; der kand ikke være nogen Tviil, at jo
denne Stiftelse, eftersom Landet har ingen Mangel paa gode Hoveder, med
Tiden vil give saadanne habile Mænd, som kand bruges i Deres Kongl: Mayts
og Fædernelandets Tieneste baade Hiemme og ved fremmede Hoffer;
De fornemste Puncter, som maatte lægges til Grundvold for dets Stif
telse og Indretning, bliver efter min allerunderdanigste Skiønsomhed disse
efterfølgende:
1) At imellem dette Academie og Kiøbenhavns Universitæt ey bliver
nogen Sammenhæng, og at dette ey bliver det andet enten i Henseende til
Personer eller Studeringer subordineret: Hoved-Aarsagen er tilforn anført, at
det eene bør forskaffe Lærde Mænd til Kirker og Skoler, men dette, hvor
Ungdommen skal oplæres til Politiske og Civile Bestillinger, er egentlig for
Adelen, som dog ikke ved Kiøbenhavns Universitæt hidindtil har villet an
vende deres Tid og Midler. Dernest, paa det at dette Academie intet skal
betages af den Anseelse, som det tilkommer i Qualité af et Ridderligt Academie.
2) Paa det at Kiøbenhavns Universitæt ey ved denne Stiftelse skal
prejudiceres, skulle de, som udgaae fra Skolerne, dertil herefter, som tilforn,
alleene dimitteres, og ingen til Skole- eller Prædikke Embedet befordres, førend
de der have absolveret deres Cursum og udstaaet deres Examina, ligesom
Universitets Fundation af 3ide Martii 1732 allernaadigst befaler. Fremdeles
skulle alle Honores og Gradus Academici gives ved Kiøbenhavns Universitæt.
3) Naar denne Stiftelse faar Navn af Ridderlig Academie, bliver For
standeren allernaadigst tillagt Titul af Academiets Ober-Hof-Mester. Den Ung
dom, som heri indtages, kaldes Academister; men de, som ellers kunde finde
det tienligt ved dette Academie at studere, skulle ey kaldes Academister,
saalænge de ey udi Academiets Værelser ere indtagne og der nyde deres
Forflegning og Opvartning.
4) Ved dette Academie synes mig fornemmelig at burde forordnes
Professores, som docere Philosophie, Jura, Politica, Eloquence, Mathesis, Hi
storier, Geographie, Genealogie, og hvad man ellers kalder Humaniora, samt
Oeconomie, Commerce- og Cameral-Videnskaber, som de fornødneste at lære,
efter dette Academies Destination; og at samme saaledes blev sammenføyet,
at 4 Lærere dertil kand være nok, eftersom Academiets Fonds ey tillader, at
en Lærer udi hver Science beskikkes.
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En Sprog-Mester maae ogsaa antages, som grundig kand underviise i
det Franske og Tydske Sprog.
5) Til de Adelige Exercitier maae 2de habile Mestere antages, at infor
mere de Unge, den eene udi Ride-Konsten og Ring-Renden, den anden i
Fegte-Konsten.
Hvad Musique, Dansen og Ridsen angaar, da kand det formodes, at
saadanne Mestere indfinder sig af sig selv, naar de kand vente, at her bliver
noget at fortiene, og altsaa kunde de antages til at give Lectioner visse Timer.
Dersom enhver Konst og Øvelse skal have en egen Mester, udfordres dertil
en større Udgift, end Academiets Cassa kand taale; og dersom en skal infor
mere i fleere tillige, er at befrygte, at saadan Underviisning vil have
liden Nytte.
6) Udi dette Academie indtages ey alleene Adels-Personer, men ogsaa
de, som ikke ere af Adel, naar de af sig selv, eller af deres Venner, have de
Midler, at de kand opføre sig paa en Maade, som er dette Academie anstændigt.
Ober-Hof-Mesteren maae indtage saa mange Academister, som efter Bygnin
gens og Cassens Tilstand er mueligt.
Nogle faa U-bemidlede, naar de have et særdeeles got Talent, maae
gratis nyde Sted blant Academisteme. Naar Cassen det med Tiden vil til
lade, kand inden i Closter Gaarden oven over den gamle Munke-Gang endnu
Værelser bygges og indrettes for fleere Academister.
7) De som her blive Academister, skulle i det mindste have den Alder,
at de have været til Confirmation. De skulle ogsaa i det mindste have lært saa
megen Latin, at de nogenleedes reedelig kand forstaae en Autor. Ingen
Academist maae udgaae, førend hånd her har studeret i 3 Aar, med mindre
man seer, at han ikke er skikket til Studeringer; men om nogen henfalder til
modvillig Ladhed eller aabenbare Laster og Ugudeligheder, bør Professorerne,
uden Anseelse af Personen eller hans Familie, saadant anmælde for Ober-HofMesteren, som søger at bruge de Midler, som kand tiene til hans Forbedring,
og naar dertil ey skulle være meere Forhaabning, maae han give ham Con
silium abeundi.
8) Hvorledes Professorerne skal holde deres publique Prælectioner, det
bliver ved Fundationen nærmere at fastsætte, og derefter saaleedes at ind
rette, som Ober-Hof-Mesteren efter Tidernes Forandring agter nyttigst.
9) Enhver Academist faaer Tilladelse at udvælge sig det Studium,
hvortil hånd finder sig meest tilbøyelig; .dog saa, at hånd ey bliver aldeeles
fremmed i de andre Sciencer.
10) Til de ved Universitæterne brugelige Disputationer bør Academisterne ikke forbindes, ey heller nægtes dem denne Øvelse, naar de dertil have
Lyst. Derimod maatte forordnes, at alle, enhver i sin Tour, skulle paa høytidelige Dage holde Orationer, enten i det Latinske, Danske, Franske eller
Tydske Sprog, samme skulle med Fliid være udarbeydet, og af den Professor,
som docerer Philologien, være igiennemgaaet, paa det de Unge kand lære ey
alleene Rigtighed i Tanker, men end ogsaa Oeconomien af en vel indrettet
36*
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Tale, og Zirligheden af Tour og Expressioner i det Sprog, hvorudi de vil
skrive og tale. Til den Ende ville og saa blive tienligt, at give dem Themata af alle slags Breve, Historier eller Fortællinger at udarbeyde.
n) Til større Opmuntring for Academisterne og alle andre, som ved
dette Academie studerer, skulle maaskee ikke være utienligt, at engang om
Aaret blev fremsat et Præmium, som en Medaille af 8 å 10 Ducater, eller et
andet Pretiosum af samme Værdi for den, som havde været mest lykkelig i
at elaborere et Thema i en eller anden Videnskab, hvorom Ober-Hof-Mesteren,
efter derom at have confereret med Professorerne, maae dømme.
12) Som de Studerende sielden faar udi Lectionibus publicis at viide,
hvad de ønsker, men hvad Lærerne finde for got at sige dem, skulle Pro
fessorerne paa visse Timer af Ugen være forbundne at imodtage Spørsmaal
af Academisterne, for at oplyse deres Tvil, og at give meere udførlig Underviisning i det, som dertil haver givet Anleedning. Dette maae skee publice
paa Auditorio, paa det at Ober-Hof-Mesteren kand vide, om herudi skeer Mis
brug eller Forsømmelse.
13) Naar en som Academist skal indtages, bør han i Ober-Hof-Mesterens Nærværelse af Professorerne examineres, og derefter i Academiets Protocol indskrives, hvortil føyes Forklaring om hans Profect. Den, som af
Academiet udgaar, skal paa samme Maade examineres, da han efter hans be
fundne Duelighed og Fremgang et Testimonium Publicum under Ober-HofMesterens Haand og Academiets Seigl bliver meddelt, som Ord til andet udi
en Distinctions Protocoll indføres.
14) Den, som med et berømmeligt Testimonio bliver dimitteret, maae
have Rettighed, efter foregaaende allerunderdanigst Ansøgning, at nyde Sted
i en af de Kongl: Collegier, paa det hånd der kand arbeyde i det, hvorpaa
han har studeret, og have Leylighed at giøre sig meere beqvem, indtil hånd
efter sin Alder og Duelighed kand blive befordret til virkelig Embede
og Gage.
15) Endskiønt ey fleere Academister indtages, end Bygningens og
Cassens Tilstand for nærværende Tid, og som samme med Tiden forbedres,
vil tillade, skulle det dog være enhver u-formeent, som vil studere ved dette
Ridderlige Academie, at komme paa Professorernes Lectier, dog at de sig
forud derom hos dem anmelder; da de ogsaa efter 3 Aars Forløb, naar de,
ligesom det om Academisterne forordnes, ere examineret, bør nyde OberHofmesterens Testimonium og Recommendation til saadan Befordring, hvortil
de har viist sig duelige.
Dersom Deres Kongl: May‘ vil allernaadigst love saadanne Personer
Befordring, kand det formodes, at fornemme og bemidlede Folk ey alleene
udi begge Riger, men end ogsaa udi Fyrstendømmerne, vil skikke deres Børn
til dette Ridderlige Academie, hvilket meget vil facilitere dets Opkomst og
bestandige Floer og Velstand.
16) Til ydermeere Befordring af dette Academies Velstand og Tiltagelse,
agter jeg allerunderdanigst fornødent at forestille, at ingen, førend hånd ved
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dette Ridderlige Academie havde studeret i 3 Aar, maatte tillades at reyse
udenlands. Det kand ikke feyle, at jo Academiet ved saadan Anordning,
naar den saa alvorlig overholdes, at ingen derfra tør begiære eller kand faae
Dispensation, vil inden kort Tiid sættes i Stand, og stedse florere; stoere
Penge Summer, som ved disse Reyser aarligen gaar ud af Landet, vil spares,
og Forældre, som ofte leve udi Bekymring, naar deres u-myndige Børn ere
paa fremmede og langt fraliggende Stæder, vil glæde sig at see dem med
mindre Bekostning og større Sikkerhed hiemme at blive forfremmet i Viden
skaber; Og naar de her vel have anvendt deres første Ungdom, og opnaaet
en meere moeden og skiønsom Alder, kand dem allernaadigst tillades at be
søge fremmede Hofler og Universitæter, som da kand skee med Haab om et
fornuftigt Val af det, som paa ethvert Stæd er fornødent og nyttigt at undflye
og iagttage.
17) Naar Professorerne saavelsom ogsaa Mestere udi de adelige Excercitier beskikkes af Deres Kongl: May1, kunde det have sin Nytte, at Acade
miets Ober-Hof-Mester blev allernaadigst forundet Jus præsentandi; da der ved
deres Val bør sees ey alleene paa grundig Lærdom, men end ogsaa paa andre
gode Egenskaber, saasom en smuk, let og behagelig Maade at lære, anstæn
dige Sæder, Flittighed, Arbeydsomhed, Taalmodighed, og Gave at vinde de
Unges Attention og Kiærlighed. Til disse Embeder maatte lærde Mænd af
Deres Kongl: Mayts egne Undersaatter foredrages Fremmede. Naar man skal
have berømte Mænd fra fremmede Universitæter, maae man give dem, hvad
Salarium de paastaaer, og dersom deres Underviisning bringer liden Frugt,
som let kand hænde, allermest naar de stoler paa den Reputation, som de
tilforn haver forhvervet, bliver Skylden Nationen tilregnet; de ere u-kyndige i
Landets Sprog, Indretning og Skikke, veed ikke saa vel Landets Børns Art
og Tilbøyeligheder, og derfor ikke saa vel at maniere og danne deres For
stand, som vore Egne.
18) Tilslutning kand jeg ikke forbiegaae allerunderdanigst at forestille,
at Professores ved dette Ridderlige Academie maatte allernaadigst forundes
Rang med Professores ved Kiøbenhavns Universitæt.
19) Om Oeconomien vil vel ikke giøres fornødent, førend Fundationen
skal forfattes, at erindre meere, end at enhver Academist nyder et garneret
Kammer, Kost, Lys, Ildebrand, Tvæt og anden Opvartning; at saa mange
Heste, som til deres Exercitier giøres fornøden, bliver anskaffet og underholdet;
at alt fornødent Huus-Geraad bliver for Academiets Regning indkiøbt og holdt
ved lige; endelig at en Traiteur eller Spise-Mester antages, som for en billig
Priis kand besørge Spiisningen, samme nyder frie Bolig og Ildebrand, men
ingen videre Løn.
Blant disse allerunderdanigst foreslagne Puncter, beder jeg, at Deres
Kongl: May‘ i sær vil behage at tage i allernaadigst Betragtning det, som om
Forbud mod udenlandske Reyser for dem, som ikke her have studeret i 3 Aar,
og Kongelig Løfte om Befordring for dem, som her med en besynderlig Frem
gang have studeret, er forestillet. Jeg fordrister mig hertil allerunderdanigst at
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føye disse Tanker, at dette Academie, hvor forsigtig og med hvad Bekost
ning Indretningen end bliver giort, ellers ikke kand love sig nogen Fremgang
og Bestandighed. Det forrige Ridderlige Academie i Sorøe blev til den Ende
stiftet, som den Fundation og Anordning af 30. Nov: 1623 viiser med
disse Ord:
Eftersom Vi af Christelig Kongelig Forsorg for vore kiære troe Undersaatter Adelen haver naadigst betragtet, med hvor stoer Farlighed, Møye og
Bekostning deres Børn paa adskiellige udlændske Stæder sig at begive foraarsages, der at see og lære, hvis deres Stand, Leylighed og Vilkor kand be
tænkes at være gemæs: og vi dog derhos befinder en stoer Deel dennem ikke
det at naae, som de i saa Maader længe og med stoer Bekostning søger, af
Aarsag baade at forfarne Mestere udi alle Exercitiis neppelig paa nogen Sted
tilhobe er at finde, derforuden og, efterdi samme Adels-Børn fast unge for
skikkes, saa at de, saavel for Bekostningen, som andre Aarsager, gemeenlig
igien fordres, naar de først ere komne til den Alder, at de kunde fatte og
giøre Underskeed paa hvis de udi fremmede Nationer seer og forfare. Hvor
for vi etc.
Hvilken Anordning ogsaa havde den ønskelige Virkning: at dette Aca
demie ikke mindre af sine Studerende, end af sine Professores var over heele
Europa anseet og berømt. Dette giver Anleedning at haabe, at et saadant
Forbud mod Udenlandske Reyser meget vil contribuere til at giøre dette Aca
demie frequenteret og anseeligt; og paa den anden Side vil Løfte om Be
fordring efter Fortieneste giøre det samme, og opmuntre de Unge til en større
Fliid og Vindskibelighed for at giøre sig beqvæm, enhver til den Stand og
de Embeder, hvortil han sig haver destineret, hvilket alt sammen giver Academiet Credit og Velstand.
Hvad Midlerne angaar, som til dette Academies Etablissement ere
forhaanden, da bestaar samme af Jorde-Gods henimod 4000 Tdr Hartkorn, og
af reede Penge, som paa Renter er udsat, noget over 20000 Rdlr. Naar alle
Betienternes aarlige Besoldning og andre fornødne Udgifter afgaar fra Reveniierne af disse Midler, bliver Beholdningen ey meere, saa vidt jeg af min
Antecessors efterladte Papirer erfarer, da jeg selv i den korte Tid, som Ad
ministrationen mig allernaadigst har været betroet, ey har havt Anleedning
at giøre nøyere Beregning, end lidet over 4000 Rdlr, hvorpaa dog ikke altid
kand giøres vist Facit, eftersom Godset er ikkun i maadelig Tilstand, saa at
foruden den Skade, som det af den almindelige Qvæg-Syge er tilslagen, derpaa hæfter gamle Restancer af Jordebogens Indtægter og Kongl: Skatter over
1500 Rdlr, som dog af Closteret til deres Kongl: Mayts Cassa er betalt.
Sorøe-Kirke, som ogsaa er Closterets Eyendom, har Tid efter anden udkrævet
saa stoere Reparationer, at den er i Gæld til Closterets Cassa for 14 a 1500
Rdlr. I denne Tilstand befindes Midlerne til dette Academies Stiftelse. Hertil
kommer vel, at enhver, som indtages at være Academist, bør for Kost, Kam
mer og de Commoditeter, som han her skal nyde, betale aarlig en vis Summa,
som i det mindste kand ikke være ringere end 250 Rdh, eftersom de i alle
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Tilfælde skal opvartes, som Adels-Mænd; men hvad Summa end allernaadigst
fastsættes, bliver derpaa ingen videre Beregning at giøre, end at det, som de
betaler, kand være nok til de Bekostninger, som til deres Underholdning an
vendes; og saafremt Indretningen skeer saa tarvelig, at noget derfra bliver til
overs, kand Academiet deraf intet profitere, eftersom samme dog ikke vil
strække til at fournere alt det, som til de fornødne Commoditeter for dem
udfordres.
Naar altsaa Regning skal giøres over Academiets egentlige Udgifter;
saa bliver det fornødent, at under Ober-Hofmesteren bliver beskikket en for
standig og studeret Mand, som kand føre Academiets Regninger, staae for
Indtægter og Udgifter, have Opsigt med Bygningerne og besørge deres Re
paration, have Bibliothequet og Meublerne under Tilsyn og Forvaltning, føre'
Under-Directionen af alle Oeconomiske Sager, og endelig efter Ober-Hof-Mesterens Ordre have Øye saa vel med Lærerne, som de Studerende, at de
første altid giøre deres Embede, og at de sidste ikke forsømme deres Tid eller
leve u ordentlig. Alt dette synes vel at være de Pligter, som egentlig paa
ligger Ober-Hof-Mesteren i hans Embede; men naar det betænkes, at alle
disse Poster er meere end han alleene kand bestride, at han ikke kand føre
Regningerne, forvalte Bibliothequet, passe paa Meublerne, indlade sig i alle
Oeconomiske Bagateller, og end da have Tid tilovers at gouvernere Academiet,
som alleene kand give ham nok at bestille; saa kand en saadan Inspector og
Quæstor Academiæ ikke undværes, samme maatte have Titel af Academiets
Hof-Mester, og gives frie Bolig og Ildebrand, samt aarlig Løn = 600 Rdlr.
Enhver Professor bør iligemaade nyde frie Bolig og Ildebrand, samt
aarlig Løn = 600 Rd,r. Efter det, som tilforn er meldet udi de foreslagne
Puncter til Fundationen, giøres Beregning paa 4 Professores. Sogne-Præsten
faaer igien de 152 Rdlr, som ham tilforn var tillagt. Sprog-Mesteren, som
maae være meget habil, bør nyde aarlig Gage = 300 Rdlr samt frie Bolig
og Ildebrand. De 2de Exercits-Mestere kand hver for sig ikke aflægges med
ringere Løn end 200 Rdlr aarlig og der foruden forundes dem frie Bolig og
Ildebrand. Til de Mestere, som til at underviise i Musique, Dansen og Ridsen
antages, giøres Beregning paa 200 Rd,r.
Til Domestiquer, som Academiets Hof-Mester maae holde, giøres Reg
ning saaledes:

En Taffel-Dekker............................................. 100 Rd,r
2 Fyr-bødere å 50 Rdlr.................................. 100 Rdh
3 Piger med Kost og Løn, og det, som til
Tvætten giøres fornøden................................ 200 Rdlr
Er tilsammen 400 Rdlr

Hvilken Udgift vil ellers blive større eller mindre efter Academisternes Antal.
Paa Ride-Stalden maae holdes til Academisternes Tieneste i det mindste
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6 Heste, hvis Foeder og Beslag beregnes for hver Hest å 30 Rd,r aarlig, og
dertil 2de Stald-Karle, som for Kost og Løn tillægges pro persona 50 Rdlr.
Derforuden maae giøres Beregning til Bygningernes aarlige Reparation
at kunde behøves 200 Rdlr. Til Meublernes Vedligeholdelse, hvoraf det, som
kommer til Skade, maae repareres og aarlig med nyt Tillæg lidet forbedres,
regnes ungefehr 100 Rdh.
Alle disse Bekostninger beløber tilsammen, nemlig:

Academiets Hof-Mester............................................................... 600Rd,r
4 Professores............................................................................. 2400 Rd,r
Sogne-Præsten...........................................................................
152 Rd,r
Sprog-Mesteren............................................................................ 300Rd11
2de Exercits-Mestere................................................................... 400Rdlr
Mestere i Musique, Dansen og Ridsen.................................
200Rd11
Academiets Domestiquer............................................................ 400Rdlr
6 Hesters Foeder med Beslag, samt 2de Stald-Karle .... 280 Rdlr
Bygningernes Reparation........................................................... 200Rdh
Meublernes Vedligeholdelse......................................................
100Rdlr
Huuse-Leye for Hof-Mesteren, den eene Professor, Sprogog Exercits-Mesteren, samt for Gartneren, eftersom SpiseMesteren i hans Værelser kand indflytte, regnes un
gefehr .......................................................................................... 400 Rd1’

Summa. . . 5432 Rdlr
Derimod er Closterets Revenuer, som allereede er allerunderdanigst
forestillet, aarlig ikke at regne i det høyeste meere end 4000 Rdlr, saa at,
om man end ikke ville erindre, at adskillige ulykkelige Hændelser, saasom
Ildebrand over Bønder-Godset, hvormed det ofte end ogsaa i dette Aar har
været hiemsøgt, Qvæg-Syge og Misvext kand indfalde, og undertiden giøre
Revenuerne endnu 1000 Rdlr ringere, hvorfor ogsaa altid en saadan Summa
maae være forhaanden, naar det udkræves, til Godsets Conservation, disse
Midler ikke nær ere tilstrækkelige til Academiets Fornødenhed.
Som det dog er Deres Kongl: Mayts allernaadigste Villie at see dette
foretagne Værk fuldført, og Academiet sat i Stand, hvilket ogsaa er et al
mindeligt Ønske af Høye og Lave blant Deres Mayts Undersaatter; saa understaar jeg mig i allerdybeste Underdanighed at giøre Forslag om følgende
Hielpe-Midler.
1) At enhver Professor skulle tillige have et Preste Kald paa Landet,
hvilket han ved en personel Capelian kunde forsyne, og have sig deraf KornTienden forbeholden: naar hvert Preste-Kald blev saa got, at denne Tiende
kunde indbringe ham aarlig 150 å 200 Rdh, sparer Academiets Cassa derved
i det mindste 600 Rdlr, som saaledes i enhver Professors Besoldning efter
Proportion skulle afkortes.
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Dette Forslag anseer jeg i alle Maader at være uskyldigt: Guds Kirke
taber intet derved, eftersom Embedet bliver forsynet med en Capelian; denne
kand ikke heller derved regne sig nogen Forliis, eftersom Casus bliver her den
samme, som naar en Sogne-Præst kalder sig en Capellan pro Persona, og
eendelig er heraf tilforn Exempler paa adskillige Stæder, baade i Norge, hvor
Bisperne og andre Geistlige have saadanne Preste Kald, som dem pro Officio
er tillagt, og som de ved Capelianer lader forsyne, saa ogsaa udi Danmark,
saasom Brøndshøj og Rød-Oure Kald ved Kiøbenhavn, som paa denne fore
slagne Maade er tillagt Biskopen i Siælland.
2) At Sorøe-Bye maatte lægges under Academiet saaledes, at Ober-HofMesteren som Stædets Amtmand faaer Byen paa samme Maade, som han har
Amtet, under Gouvernement, og at Consumtionen, som aarlig kand indbringe
ungefehr 1000 Rdlr, maae henfalde til Academiets Cassa. Dette Forslag er vel
til Afgang i Deres Kongel: Mayts Intrader, men uden særdeeles Kongelig
Naade kand Academiet ikke blive funderet, eftersom mange Aar vil gaae hen
forgiæves, dersom denne Indretning skal udsættes, indtil man af Closterets
Revenuer kand forspare saadan en Summa, at Renterne deraf kunde udgiøre
det Tillæg, som behøves. Min Anledning til dette Forslag og de motiver,
hvorpaa det grundes, ere disse: 1) Som Academiets Opkomst beroer paa
Mængden af de Studerende, hvoraf faa paa engang kand blive Academister,
og den største Deel derfor maa opholde sig i Sorøe-Bye; saa ere ey alleene
disse, men end og saa Academisterne, naar de kommer uden for Closterets
Port, aldeeles uden for Ober-Hof-Mesterens Myndighed, naar Byens Jurisdiction
ikke af ham dependerer. Man kand med Billighed frygte, at endeel af de Unge
vil betiene sig af saadan Leylighed til et u-ordentlig Levnet, men dersom
Byen og dens Magistrat staaer under Ober-Hof-Mesterens Befaling, kand denne
blotte Foranstaltning forekomme meget Ondt, og i alle Tilfælde er man for
visset, at hans Ordres uden Indvending og Udflugter bliver efterlevet. 2) Alle
Sorøe Byes Grunde og Tomter har tilforn været under Closterets Eyendom,
indtil de efter Fiendens Indfald i Landet, da Kiøbenhavn var beleyret, blev for
medelst Fattigdom bortsolgt; og altsaa kand denne Forliis ved Deres Kongl. Mayts
Naade nogenlunde oprettes, dersom Academiet herefter maae have Consum
tionen af Byen. 3) Denne Kongl: Benaading ligner den Høyst Salige Kong
Christian den Fierdes Gavmildhed, da han ved at skiænke Mariboe Closters
Gods og Ejendomme til Sorøe-Academie, haver giort et saadant Tillæg, som
Fundatiqnen af 3OdeNov: 1623 med disse Ord indeholder:
Derforuden haver og Closteret af Mariboe-Bye, foruden den aarlige
Jord-Skyld, alle Kongs-Sager og Bøder, med den Ægt og Arbeyde, som Byen
med rette skyldig er; haver og Closteret aarligen at oppebære Told og Accise
af hvis Kram-Gods, som forhandles i Byen, saa og hvis Vare, som ind- og
udgaaer ved Brandholm (!).
Altsaa giør jeg mig allerunderdanigst det Haab, at dette Forslag bliver
allernaadigst approberet.
3) At Sorøe-Closters Gods maae allernaadigst oprettes til et GreveDanske Magazin. 6. R.

III.
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Dømme, og nyde Deel i de Privilegier, som følger Lehns-Grevskaberne i Deres
Kongel: Mayts Riger og Lande. Derved vinder Academiet Skatte-Friehed for
300 Tdr: Hart-Korn, og altsaa dets Indkomster forbedres med nesten 900
Rdlr. Dette Forslag maae jeg ogsaa tilstaae at være til Afgang for Deres
Kongel: Mayts Cassa; men jeg fordrister mig derhos allerunderdanigst at fore
stille, at denne Kongl: Benaadning ligesom skiænkes alle Deres Kongel:
Mayts Undersaatter, da enhver af dem faaer Adgang til at høste Frugten af
de Midler, som Deres Kongl: May1 paa en saa solenne Maade anvender til
at befordre Videnskaber i Deres Riger og Lande. Det maatte ogsaa tages i
allernaadigst Betragtning, at Sorøe-Closter er som Deres Kongel: Mayts egen
Eyendom, og derfor saa meget meere kand haabe at benaades med de Privi
legier, som paa den eene Side kand sætte det i Lustre, og paa den anden
Side oprette den Forliis af Mariboe- og Børlum Clostere, som tilforn har været
det underlagt.

Med disse allernaadigste Tillæg, som tilsammen bliver at beregne. 2500 Rdlr
til Closterets egne Revenuer som ovenmældt................................ 4000 Rdlr
kand Academiets Indtægt blive ........................................................ 6500 Rdlr

Derimod dets Udgifter, efter ovenanførte Beregning...................

5432 Rdlr

og altsaa den aarlige Beholdning...................................................... 1068 Rdlr

Hvilket er den Summa, som jeg ogsaa allerunderdanigst har forestillet maae
være forhaanden til Godsets Conservation. Naar deraf med Tiden samles en
Capital, kand efterhaanden Boliger bygges for dem, som nu maae tillægges
Penge til Huus-Leye, Academiets egen Hoved-Bygning til fleere Academister
indrettes og fleere af de fattige, som have særdeles got Talent, gratis indtages.
Dersom denne min allerunderdanigste Forestilling har den Lykke at
finde Deres Kongel: Mayts allernaadigste Bifald, kand Academiet med det
allerfordeligste blive sat i Stand og til den Ende Fundationen imidlertiid saaledes, som Deres Kongl: May1 allernaadigst behager at befale, allerunder
danigst blive forfatted, og til nærmere allernaadigst Approbation betimelig ind
leveret. Til Indkiøb af de Meubler, som strax maatte anskaffes, giøres saadan
Beregning:

10 Kammere at garnere å 100 Rdlr.......................... 1000 Rdlr
Kobber og Jern-Tøy, Tin ogTræe Kar ungefehr. .
200 Rdlr
Sølv-Tøy..............................................................................
100Rdlr
Dekke-Tøy med Glasser...............................................
150 Rdlr
6 Hester med Ride-Tøy.................................................. 400Rdlr
Hvilken Summa........................................................ = 1850 Rdlr
bliver af Closterets Revenuer i denne Efterhøst forhaanden; og derforuden
kand man vente at have i Cassen til ite Maji eller ute Junii tilstundende Aar
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i det mindste — 4000 Rdlr, som er et helt Aars sædvanlig Beholdning. Der
som Deres Kongl: Mayt‘ ikke finder allernaadigst for got at forunde dette
Academie de foreslagne Hielpe-Midler, kunde jeg, naar det mig allernaadigst
tillades, være betænkt paa andre, og derom giøre allerunderdanigst Forestilling.
No. 24. Grev Renss’ Brev til Oversekretæren i Danske Cancelli, 13. Decb. 1746.

Jeg haver havt den Ære at imodtage Deres Excellences høytærede
Skrivelse af 3. hujus, hvorved De behager at mælde, at, som de i mit aller
underdanigste Project til Sorøe Ridderlig Academies Indretning foreslagne
Hielpe-Midler, nemlig at nyde Consumtionen af Sorøe-Bye og Grevelige Privi
legier for Closterets Gods, falder Hans Mayts Cassa alleene til Last, og at
det derfor er at paatvile, at de finder allernaadigst Bifald, maatte jeg ind
komme med hvad Forslag jeg ydermeere kunde viide til denne Indretning,
uden at Hans Mayts Cassa derved skulle graveres.
I denne Anleedning maae jeg tienstbereedvilligst indberette, først, at
det eneste Forslag om Tillæg, som jeg veed af den Beskaffenhed, at det ikke
bliver Hans Kongl. Mayts Cassa til Byrde, er at indstille, om endeel Lectoraters Indkomster kunde allernaadigst henlægges til dette Academie, ligesom
Lectoratet i Christiansands Stift er destineret til den Latinske Skole samme
steds, at en Conrector i Fremtiden kand blive beskikket og deraf lønnet.
Dernæst, dersom dette Forslag ikke finder Hans Kongl. Mayts allernaadigste Behag, enten fordi Lectoraterne allereede kand være henlagt til
andre Indretninger, eller fordi med dem ey skal giøres nogen Forandring; saa
paa det at Hans Mayts Cassa ey skal besværes, og at denne Stiftelse, hvortil
ey alleene en saa stoer Summa reede Penge, men end ogsaa Arbeyde og
Hoverie, som regnes at være lige saa meget værd, er anvendt paa Byg
ningerne, ey længer skal udsættes, veed jeg intet andet Middel end at for
mindske Udgifterne af den Plan, som jeg haver allerunderdanigst forfattet og
indgivet, og altsaa maatte derudi skee følgende Afgang.
1. Den aarlig beholdne Capital af 1000 Rdlr., som jeg haver beregnet,
enten i ulykkelige Tilfælde at kunde haves til Godsets Conservation, eller,
naar samme blev sparet, at anvendes til Bygninger for fleere Academister, og
til Underholdning for dem, som efter Hans Kongl. Mayts allernaadigste Be
faling maatte blive gratis indtagne, maae af Beregningen udgaae. Derimod
maae det ene Aars Beholdning, som jeg i Slutningen af mit allerunderdanigste
Project haver anført at blive i Cassa til førstkommende May, regnes som en
Conservations Fonds for Godset, og imidlertid, indtil de aarlige Revenuer af
Godset kan indkomme, bruges til Academiets fornødne Udgifter.
2. Af den aarlige Belønning, som er beregnet for Hof-Mesteren eller
Academiets Qvæstor og Professorene, maae afkortes for hver i sær — 100
Rdlr., endskiønt det ville være got, om man heller forbedrede deres Løn, paa
det at man kunde faae de habileste Lærere, og de giøre deres Embede med
des større Lyst og Glæde; men efter Cassens Tilstand maae de dermed lade
37*
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sig nøye, allerhelst eftersom Leve-Maaden der er ikke saa kostbar, det ogsaa
er at formode, at Professorene, naar de vil være flittige, kand fortiene noget
ved private Collegia eller Informationer.
3. De 152 Rdlr., som tilforn har været tillagt Sogne-Præsten, og
ham indtil videre er fratagen, kand ogsaa indtil videre spares, eftersom han
dog ikke med Academisternes Information faaer noget at bestille, da de, før
end de kand indtages, skal have været til Confirmation. Derimod er det at
formode, at Forbedringen i hans Høytids Offere af Professorene, Academisterne og andre Studerende, samt af Academiets Betientere kand beregnes at
blive et got Tillæg i hans aarlige Indkomster.
4. Af de 400 Rdlr. til Academiets Domestiquer og det, som der
under til Tvætten er beregnet, maae i dette Overslag afkortes 100 Rdlr., lige
som samme ikke heller i Forslaget er anført som en vis Udgift, men at den
kunde blive mindre efter Academisternes Antal, som paa Regnskabet maae
ankomme.
5. I steden for 6 Heste at holde kunde for det første 4 stykker være
nok, og dersom 1 å 2 fleere undertiden skulle være fornøden, og ingen af
Academisterne selv holder Hest paa Stalden, kunde altid Leylighed gives at
laane en Hest til den, om hvis gode Forhold man var forsikkret. Saaledes
kunde ogsaa en ordentlig Stald-Karl være nok, og i det øvrige maatte ham
daglig til Opvartning i Stalden gives 1 eller 2 af Closterets Huus-Mænd, som
ellers ere pligtige at giøre Uge-Dage.
6. Til Bygningernes Reparation og Meublernes Vedligeholdelse er giort
ungefehrlig Beregning at kunde udkræves tilsammen 300 rdlr., hvilket dog alt
maae ankomme paa det aarlige Regnskab; derfra kand ogsaa afgaae 100 rdlr.,
eftersom man maae formode, at, dersom et Aar en større, et andet Aar en
mindre Summa bliver fornøden.
7. Til Huuse Leye for dem, som ey med Residentser kand blive for
synet, er giort ungefehrlig Overslag paa 400 rdlr., deraf maae ogsaa 100 rdlr.
afkortes, eftersom Hof Mesteren kand faae Værelser i Closterets Hoved-Byg
ning, og man i steden for at give enhver af de andre en vis Summa aarlig
til Huuse-Leye, kand for Academiets Regning betinge dem fornødne Boliger,
og altsaa kunde derved fra de øvrige 300 rdlr. maaskee endnu noget
blive sparet.
Efter disse ovenanførte Afkortninger, bliver Academiets Bekostninger
aarlig tilsammen saaleedes beregnet1).
Academiets Hof-Mesters eller Qvæstors og de 4 Professorers
Løn à 500 Rdlr........................................................................ 2500 rdlr.
Sprog-Mesteren......................................................................................
300 —
2 Exercits Mestere à 200 rdlr.......................................................... 400 —
Mestere i Musique, Dansenog Ridsen.............................................. 200 —
*) Den under 4 opførte Udgiftspost (300 Rdlr.) er glemt i Overslaget.
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4 Hesters Foeder og Beslag å 30 rdlr og en Stald-Karl å
50 rdlr........................................................................................
Bygningernes Reparation og Meublernes Vedligeholdelse.........
Huuse-Leye for dem, som ikke faae egne Residentser.............

170 rdlr.
200 —
300 —

Summa 4370 rdlr.
Naar til disse Udgifter tages Godsets Revenuer, som i mit
allerunderdanigste Forslag er anført at være aarlig ungefehr 4000 rdlr.
mangler til Academiets Fornødenhed ikkun................................
370 rdlr.
hvilke efter mit allerunderdanigste Forslag kand indkomme, dersom Hans
Kongl. May1 allernaadigst forunder enhver af Professorene et Preste-Kald paa
Landet, da saa meget, som Korn-Tienden indbringer, kand af deres aarlige
Gage indeholdes, og Academiets Cassa til Beste beregnes.
Dersom end ogsaa nogen Tid skulle hengaae, inden saadanne PresteKald kand blive leedige, kunde Academiet dog strax indrettes, og Professorene
i Fremtiden, ligesom Vacancerne indfalder, dermed blive allernaadigst bene
ficeret.
Jeg haaber altsaa hermed at have efterkommet Deres Excellences For
langende, saa at jeg til Slutning alleene vil bede, at Forslaget selv om Acade
miets Indretning maae være til det beste recommanderet, paa det at en
Kongelig allernaadigst Resolution til dets Begyndelse med det allerførste
kunde udvirkes.

No. 25. Hans Grams Betænkning af 3. Januar 1747.

Da det Allernaadigst hafver behaget Deres Kongelige Majestet, at lade
fra det Kongl. Danske Cancellie mig tilsende de af Cammer-Herre GræfReuss
allerunderdanigst indgifne Forslagge til et Academies Indrettelse ved SorøeCloster, og Allernaadigst anbefalet, at jeg derom skulde indsende min aller
underdanigste Erklæring; Saa hafver jeg samme Papirer med ald fliid igiennemlæst, eftertænkt og ofverveyet, og efter mit beste Skiøn befundet Tingen
saaledes, at jeg holder det ey ugiørligt, det jo vel paa saadan Maade, som
projecteret er, et Academie ved Sorøe-Closter kand oprettes, for unge folk af
Adelig Stand og andre Bemidlede, hvilke ved Information i Humanioribus,
Juridicis, Politicis og flere Videnskaber, samt Tydsk og Frantzøsk etc. motte
giøres beqvæmme til Deres Kongel. Majestets Tieneste.
Aleniste blifver mig Allernaad. tilladt ved en viss og efter mit ringe
Tykke betydelig Post udi H. Græfvens allerunderdan. Forslag af 12 Novembre
allerunderdanigst at giøre efterfølgende Anmærkning.
Hånd hafver (pag. 6) holdet til Sorøe-Academies Indretning og Op
komst fornødent, at der blev giort anseelig »Forskiæl imellem samme Academie
»og det Kongel. Universitet i Kiøbenhafn, saaledes, at dette sidste motte con»sidereres som et tilstrækkeligt Seminarium for alle Kirker og Skoler i Deres
»Majestets Riger og Lande, men derimod Sorøe at motte blifue et Seminarium
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»for Deres Kongel. Majestets Høye Collegier og andre vigtige Bestillinger«:
Hvornæst hånd statuerer, at »imellem Sorøe-Academie og Kiøbenhafns Uni»versitet ey blifver nogen Sammenhæng, og at hiint blifver ey det andet
»subordineret enten i Henseende til Personer eller Studeringer, af denne Hof»ved-Aarsage, at det ene bør forskaffe lærde Mænd til Kirker og Skoler, men
»Sorøe, hvor Ungdommen skal oplæres til Politiske og Civile Bestillinger,
»være egentligen for Adelen, som dog ikke ved Kiøbenhafns Universitet hid»indtil har vildet anvende deres Tiid og Midler: Dernæst, paa det at Sorøe»Academie intet skal betages af den Anseelse, som det tilkommer i qualité
»af et Ridderligt Academie.«
Saa velmeent som nu dette er, og saa got og rimeligt til Anseende,
saa falder dog meget herved at betænke, i Henseende til Kiøbenhafns Vniversitets nu værende Tilstand. Jeg bekiænder, at hvis her, paa et Academie i
Sorøe nu igien som An. 1623. at oprette, var blefven tænkt for femten Aar
siden, nemlig førend Deres Kongel. Mayts Høyst Sal. Hr. Fader af høylofl.
Ihukommelse Allernaadigst fandt for got, at giøre den nye Forbedring udi sit
Kongel. Vniversitet her i Staden, og derefter at forsørge i Særdeleshed den
Juristiske Facultet med saadanne Professorer og Lærere, som det endnu i
denne Dag hafver at rose sig af, da hafde forbemte Forslag og den Distinction imellem Vniversitetet og Sorøe-Academie kunde faldet heel beqvæm og
ret vel tilpass; Saa at mand den Tiid ikke hafde haft fornøden mere end een
Professor Juris ved Vniversitetet, ligesom her var tilforne, nemlig til at for
klare for Ungdommen faae Elementa Juris Justinianéi og Codicem Legum Patriæ, i følge af de gamle Fundationer. Hvorved for Deres Kongel. Majestet
jeg allerunderdanigst fordrister mig at bevidne, som den eniste igienlefvende
af dem, der hafde den Naade at være udi Commissionen i de Aar 1731. og
1732, da den sidste Vniversitetets Indretning blef giort, at dette var een af
de Poster, som den Høyst Salige Konge Allernaadigst særligen intenderede,
nemlig at faae den Juristiske Facultet satt udi saadan Stand, at den Adelige
saavelsom U-adelige Ungdom kunde hafve ald Gafn og got deraf, og udi po
litiske Videnskaber profitere det samme herhiemme, som Udenlands, og paa
det her ey mere skulde paahænge Vores Vniversitet den Eftertale, som forhen,
at en Professor Juris var en ledig og unyttig Mand i Danmark. Jeg maae
og tilstaae, at saadan Eftertale var næsten ikke omsonst i de Tider, da dog
Vniversitetet var ligefuldt et Seminarium for Kirker og Skoler, som det er
endnu og har alletider været.
Men nu, siden at her for uden den forrige
Professor Juris, er endnu een tilkommen og af Deres Kongl. Maj' salareres,
der profiterer Jus Naturæ & Gentium, Jus Publicum, item Philosophiam Mo
ralem, baade in publicis Lectionibus og i daglige privatis Collegiis, saavel for
Adel som for U-adel; ja her end ogsaa foruden hannem og hans Collegam
ordinarium Prof. Kofod, (der hafver dagligen langt mere at bestille, end nogen
af hans Formænd i bemte Station i 100 Aar) ere endnu af Deres Kongl.
Majts Høyst Salige Hr. Fader beskikkede tvende Doctores juris & Professores
Extraordinarii, hvis Collegia i Juridiske, Politiske og Historiske Videnskaber
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ligeledes af Adelige og U-adelige vorder besøgte; Saa siunes mig, at her
blifver en alt for stor Vanskelighed udi forommældte Distinction, naar den
skulde saaledes giøres og fastsættes, at Vniversitetet motte alene være Semi
narium for Kirker og Skoler, men Sorøe for dennem, der skulde bruges i
Deres Majestets Collegier og andre Verdslige Betieninger. Thi heraf vilde
ufeylbarligen følge, at eftersom den Ungdom, der til Kirke- og Skole-Embeder
opdrages, meget lidet behøfver at vide af Jure Gentium & Politica, som og
mindre af Jure Publico, vilde Justitz Raad og Prof. Scheids Lectiones blifve
her unyttige, og hans Collegia, der hidindtil meest har været frequenterede af
fornemme Folks Børn, efterdags gandske ledige; Ey at tale om Prof. Kofods
og Dr Stampes.
Hvorfore jeg ey andet kand, end allerunderdanigst
at indstille denne Post til Deres Kongl. Majts eget Allernaadigste og Høyvise
Betænkende, hvorvidt en saadan Distinction imellem Sorøe-Academie og Kiøbenhafns Vniversitet kunde være at trefte og foranstalte, saavel i Henseende
til dejuristiske og flere Verdslige Videnskaber, hvilke paa begge Stæder skulle
doceres, som og i Henseende til Ungdommen, der udi samme Scientzer paa
begge Stæder maae oplæres, og derved, naar de befindes vel forfremmede og
beqvæmme, motte da ey alene fra Sorøe, men endogsaa fra Kiøbenhafns Vni
versitet giøre sig Forhaabning om Employ i fremtiden, i følge af det Aller
naadigste udtrykkelige Løfte i den Kongel. Fundation af 31 Martii 1732.
Artic. 95. Den ene Stæd vil ellers visseligen blifve den anden i Veyen, og
det her ved Vniversitetet foranstaltede staae fare at vorde til intet og forgiæfves.
Med alt dette er alligevel ikke min Mening, at, naar som de omtalte
Videnskaber blefve tilgafns lærdte udi Sorøe, og Ungdommen lige saa vel og
grundigen der, som udi et Vniversitet, kunde matureres og beqvæmgiøres,
Academisterne da skulde siden paa nye gaae i Lære her i Kiøbenhafn; Som
det ogsaa er langt fra mig at tænke, at Academiet i Sorøe skulde subordi
neres Vniversitetet i Kiøbenhafn, eller miste det ringeste af den Anseelse,
som et Ridderligt Academie kand tilkomme.
Ved de andre efterfølgende Articler, hafver jeg ikke fundet noget at
erindre, men mig siunes alting derudi at være heel rimeligen paatænkt og
forfattet, saa vel i Henseende til Lærernes Officia, som den studerende Ung
doms Pligter og forfremmelse i de Videnskaber, der agtes nyttige til Deres
Kongl. Majts Tieneste i fremtiden, samt fædernelandets Gafn og Ære.
Og da det øfrige i Projectet betreffer alene Oeconomien, og hvad helst
Midler til Academiets Indretning samt Vedligeholdelse udkræfves; Saa skulde
jeg allerunderdanigst mene, det Deres Kongl. Maj1 herom ikke Allernaadigst
fodrer mit ringe Sentiment, helst jeg ey udi slige Ting kand gifve mig ud for
noksom kyndig. Saameget fordrister jeg mig dog* allerunderdanigst at sige,
at med 500 Rdrs. Løn for enhver af Professorerne (efter det senere Hr. Græfvens forslag udi Skrifvelse til Hs. Excell. H. Geheime Conferentz Raad von
Holstein,) blifver mand neppe anderledes faren, end at antage dertil indfødte
Landets Børn, (som ogsaa er heel got, naar samme vorder med fliid udsøgte,)
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og at saadanne motte være og blifve ugifte, og ey med famille bebyrdede,
saalænge de vare Professores der ved Academiet; da dem Allernaadigst kunde
gifves Haab om Forfremmelse til bedre Embeder ved Leylighed. Endeligen
lader sig vel høre det dertilkommende Forslag, om 4 Præstekald bemældte
Professorer at tillægge, hvormed enhver, saafremt Præstekaldene vare gode,
kunde forbedres paa maaske 150 til 200 Rsdr. Men Lee torater til Academiet
at henlægge, blifver vel ikke at tænke paa, med mindre det maatte være det
eniste i Bergen, der nu af Prof. Londemann besiddes, saafremt samme ey er
andenstæds hendestineret, saaledes som skeet er med de faae øfrige Lectorater
i begge Riger, der blefve i Aaret 1739 samtlige assignerede til de Latinske
Skole-Læreres Lønner. Og at vilde formode, det Professorerne udi Sorøe
skulde fortiene noget med Collegier og private Informationer, dertil motte
supponeres en større Frequentz af bemidlede unge Folk paa Academiet, end
som lætteligen her til Lands blifver at forvente, saaledes som Tiderne nu
omstunder ere.

No. 26. Kongeligt Rescript om Grev Reuss’ Forslag 1747, 3. Marts.

V. S. G. T. Da det af din til Os indgivne allerunderdanigste Fore
stilling af den 12 Novembris sidstafvigt er bleven Os foredraget, at de ved
Sorøe Closter til et Academies Indretning foretagne Bygninger ere alerede saa
vit i stand satte, at Hoved-Bygningen og 3de Residentzer for Professores samt
Ride Huset og Stalden ere opførte og fuldkommen ferdige, og du, siden det
er Vores allernaadigste Øiemerke, at et Academie der skal oprettes for unge
personer af Vore kiere og troe undersaatter, hvor baade de af Adel og uden
for Adelstanden kunde oplæres saaledes at de kunde bruges i Vigtige Em
beder til Fæderne Landets Tieneste, har allerunderdanigst proponeret Os 19
Puncter, som du formeener at maate legges til Grundvold for dette Academies
Stiftelse og Indretning. Saa ville Vi dig Vores allernaadigste Resolution paa
disse puncter hermed have tilkiende givet:
Udi den iste Punct har du allerunderdanigst forestilt, at der imellem
Academiet paa Sorøe og Universitetet i Vores Kongl: Residentz Stad Kiøben
havn ei blev nogen sammenheng og at dette ei blev det andet enten i Hen
seende til personer eller studeringer subordineret, saasom det eene bør forskaffe
Lærde Mænd til Kirker og Skoler, men dette, hvor ungdommen skal oplæres
til Politiske og Civile Bestillinger, skulle egentlig være for adelen; men som
det Juristiske Facultet ved Kjøbenhavns Universitet er ved den af Vores Elskelig
kiere Hr. Fader, Salig og høilovlig Ihukommelse, i den 31 Marti A° 1732 ud
givne Fundatz sat i saadan Stand at den adelige saavelsom uadelige ungdom
kand have ald Gavn og Nytte deraf, og i Politiske Videnskaber profitere det
samme her, som udenlands, saa ville Vi allernaadigst, at saavel det Juristiske
Studium, som og flere Verdslige Videnskaber skal begge steder doceres og
ungdomen der i samme sciencer paa begge steder oplæres, da de, naar de
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befindes vel forfremmede og beqveme kand ei allene fra Sorøe, men endogsaa
fra Kiøbenhavns Universitet, i Følge af oven allegerede Fundatses 95. Articul
giøre sig allerunderdanigst Forhaabning om Employ i fremtiden.
Men betreffende den 2den punct i dit allerunderdanigst Forslag, ville Vi
allernaadigst, at de, som udgaae fra Skolerne, skal herefter som tilforn allene
dimitteres til Kiøbenhavns Universitet, og ingen til Skole eller Prædike-Embedet befordres, førend de der have absolveret deres cursum og udstaaet deres
Examina, som forberørte Universitets Fundats befaler, saa skal og alle Honores og Gradus Academici fremdeles gives ved Kiøbenhavns Universitet.
3tio Denne Stiftelse skal have Navn af Ridderlig Academie, og For
standeren Titul af Academiets Ober Hof Mester. Den Ungdom, som derudi
indtages, skal kaldes Academister; men de, som ellers kunde finde det tienligt, ved dette Academie at studere, skulle ei kaldes Academister, saalænge
de ei i Academiets Værelser ere indtagne og der nyde deres Forflegning og
Opvartning.
4to Ved dette Academie skal forordnes Professores, som docerer Philosophiam, Jura, Politicam, Eloquentiam, Mathesin, Historiam, Geographiam,
Genealogiam og hvad, som ellers kaldes humaniora, samt Oeconomie-, Commerce- og Cameral-Videnskaber og skal samme saaledes sammenføies, at 4
Lærere dertil kand være nok, saa maa og derforuden antages en Sprogmester,
som kand undervise i det Tydske og Franske Sprog.
5te Til de Adelige Exercitier maa 2de habile Mestere antages, at infor
mere de unge; den eene udi Ride-Konsten og Ring-Renden, og den anden i
Fegte-Konsten. Hvad Musiquen, Dandsen og Ridsen angaar, da er det at
formode at saadanne Mestere med Tiden indfinder sig af sig selv, naar de
kand vente, at der kand blive noget at fortiene, da de i saa Fald kand an
tages til at give Lectioner i visse Timer.
6te Udi dette Sorøe Academie maa indtages ei allene Adels Personer
men ogsaa de lige med Adelen privilegerede, naar de af sig selv eller af deres
Venner have de Midler, at de kand opføre sig paa en Maade, som er dette
Academie anstændig. Ober-Hof-Mesteren maa tage saa mange Academister,
som efter Bygningens og Cassens Tilstand er mueligt. Dog maa nogle faa
ubemidlede, naar de have et særdeles got Talent, gratis nyde Sted iblant
Academisterne. Naar Cassen det med Tiden skulle ville tillade maa inden
Closter gaarden oven over den gamle Munke-Gang endnu værelser bygges og
indrettes for flere Academister.
7mo De som der bliver Academister skulle i det mindste have den
Alder, at de have været til Confirmation; De skulle ogsaa i det mindste have
lært saa meget Latin, at de nogenledes tydelig kand forstaa en Autor. Ingen
Academist maa udgaa førend hånd der har studeret i 3 aar, medmindre det
sees, at han ikke er skikket til Studeringer; men om nogen henfalder til mod
villig Ladhed eller aabenbare Laster og ugudeligheder skal Professorerne uden
anseelse af personen eller hans familie saadant anmelde for Ober Hof Mesteren,
som i saa Fald har at bruge de Midler som kand tiene til hans Forbedring,
Danske Magazin. 6. R.
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og naar dertil ei skulle være mere Forhaabning, maa han give ham Consilium abeundi.
8VO Hvorledes Professorerne skal holde deres publique Prælectioner, det
skal ved den Fundation som for dette Academie skal forfattes, nærmere fastsettes og derefter saaledes indrettes, som Oberhofmesteren efter Tidernes For
andring agter nyttigt.
9no Enhver Academist maa have tilladelse at udvelge det Studium,
hvortil han finder sig meest tilbøielig, dog saa, at han ei bliver aldeles frem
med i de andre Sciencer.
iomo Academisterne skal ikke til de ved Universitetet brugelige Disputationer forbindes, men dog ei heller negtes denne Øvelse, naar de dertil
maatte have Lyst; Derimod skal alle, enhver i sin tour, paa høitidelige Dage
holde Orationer enten i det Danske, Latinske, Tydske eller Franske Sprog;
samme skal med Flid være udarbeidet og af den Professor, som docerer Philologien, være igiennemgaaet, paa det de unge kand lære, ei allene rigtighed i
Tanker, men endogsaa Oeconomien af en vel indrettet Tale og Sirligheden af
Tour og expressioner i det Sprog, hvori de vil skrive og tale; Til den Ende
Academisterne skal gives Themata af alle slags breve, Historier eller Fortellinger at udarbeide.
nmo Til des større Opmuntring for Academisterne og alle andre, som
ved dette Academie studere, skal der een gang om Aaret fremsettes et Præmium, saasom en Medaille af 8 til 10 Ducater, eller et andet pretiosum af
samme Verdi for den som havde været meest lykkelig i at elaborere et Thema
i en eller anden Videnskab, hvorom Ober Hof Mesteren efter derom at have
confereret med Professorerne skal dømme.
I2mo Som de studerende sielden faar i Lectionibus publicis at vide,
hvad de ønsker, men hvad Læreren finder for got at sige dem, Saa ville Vi
allernaadigst, at Professorerne skal paa visse timer i ugen være forbunden at
imod tage Spørsmaale af Academisterne for at oplyse deres Tvil, og at give
mere udførlig underviisning i det som dertil har givet anledning, hvilket skal
skee publice paa Auditorio, paa det at Oberhofmesteren kand viide, om herudi
skeer misbrug eller Forsømmelse; Saa skal og sees derhen, at der holdes Collegia privata og privatissima, imod billige Honoraria, for dem som ei tilstrekeligen endnu kand profitere af Lectionibus publicis.
iyi° Naar een, som Academist, skal indtages i Academiet, skal han i
Ober Hof Mesterens Nærværelse af Professorerne examineres og derefter i
Academiets Protocol indskrives, hvortil skal føies Forklaring om hans Profect.
Den som af Academiet udgaar, skal paa samme Maade examineres, og han
nem efter hans befundne Duelighed og Fremgang, et Testimonium publicum
under Ober Hof-Mesterens Haand og Academiets Segl meddeles, som Ord til
andet i en Distinctions Protocol skal indføres.
I4to Den, som med et berømmeligt Testimonio bliver dimitteret, maa
have Rettighed, efter foregaaende allerunderdanigst Ansøgning at nyde Sted i
et af Vore Collegier, paa det han der kan arbeide i det, hvorpaa han har
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studeret, og saaledes have Leilighed at giøre sig mere beqvem, indtil han
efter sin Alder og Duelighed, kand blive befordret til Virkelig Embede
og Gage.
I5to Endskiønt ei flere Academister bliver indtagen end Bygningens
og Cassens Tilstand for nærværende Tiid, og som samme med Tiden for
bedres, vil tillade, saa skal det dog være enhver uformeent, som vil studere
ved dette Ridderlige Academie, at komme paa Professorernes Lectier, dog
skal de sig forud derom hos dem anmelde; Da de ogsaa efter 3 Aars Forløb,
naar de ligesom det om Academisterne er forordnet, ere examinerede, skal
nyde Oberhofmesterens Testimonium og Recommendation til saadan Befor
dring, hvortil de have viist sig duelige.
i6t0 Ingen maa tillades at reise udenlands, før han ved dette Ridderlige
Academie har studeret i 3 Aar, eller ved Vores Universitet i Kiøbenhavn
eller og paa begge steder tilsammen. Men naar de herved have anvendt deres
første Ungdom, og opnaaet en mere moden og skiønsom Alder, ville Vi allernaadigst tillade dem, naar de fremviser i Vores Danske Cancellie vedkommende
Testimonia, at besøge fremmede Hofter og Universiteter.
I7mo Naar Professores og Mestere udi de adelige Exercitier af Os blive
beskikkede, ville Vi allernaadigst tillade, at Ober Hof Mesteren maa have Jus
præsentandi; da der ved deres Val skal sees ei allene paa grundig Lærdom,
men end og paa andre gode Egenskaber, saasom en smuk, let og behagelig
Maade at lære, anstændige Sæder, Flittighed, Arbeidsomhed, Taalmodighed
og Gave at vinde de unges Attention og Kierlighed; Saa skal og til disse
Embeder Lærde Mænd af vore egne Undersaatter frem for alle andre med
Flid udsøges, allernaadigst ihukommet til Forfremmelse til Bedre Embeder ved
forefaldende Leilighed.
i8V0 Professorerne ved dette Ridderlig Academie ville Vi allernaadigst
forunde Rang med Professorerne ved Kiøbenhavns Universitet.
I9no Een hver Academist skal nyde et garneret Kammer, Kost, Lys,
Ildebrand, Tvet og anden Opvartning, de fornødne Heste til Academisternes
Exercitier skal anskaffes og underholdes og skal alt fornøden Husgeraad for
Academiets Regning indkiøbes og holdes ved Lige. Endelig skal der ogsaa
en Tracteur eller Spisemester antages, som for en billig Priis kand besørge
Spisningen, han skal nyde fri Bolig og Ildebrand, men ingen videre Løn.
Og som Vi ellers finde det efter det allerunderdanigste Forslag fornøden, at
der ved dette Academie bør være en Inspector eller Quæstor Academiæ, saa
skal dertil under Oberhofmesteren beskikkes en forstandig og studeret Mand,
som skal have Titul af Academiets Inspector; Han skal føre Academiets Reg
ninger, staa for Indtegter og Udgifter, have Opsigt med Bygningerne og be
sørge deres Reparation, samt have Bibliothequet og Meublerne under tilsyn
og Forvaltning, føre Under-Directionen af alle Oeconomiske Sager og endelig
efter Ober-Hof-Mesterens Ordre have Øie, saavel med Lærerne, som med de
studerende, at de første altid giøre deres Embede, og at de sidste ikke for
sømme deres tid og leve u-ordentlig. Dernæst have Vi af forberørte din
38*
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allerunderdanigste Forestilling end videre fornummen, at Midlerne, som haves
til dette Academies établissement, bestaar af Jordegods henimod 4000 tdr
Hart Korn og af rede Penge, som paa Rente er udsat, noget over 20000 Rdr.,
hvoraf naar alle Betienternes Aarlige Besoldning, og andre fornødne udgifter
ere betalte, Beholdningen ei skal blive mere end lidet over 4000 Rdr., paa
hvilke Penge dog ei altid skal kunde giøres facit, siden Godset, som har taget
Skade ved Qvæg-Sygen, ikkun skal være i maadelig tilstand, da du ellers be
regner til Indtegt det, der af enhver, som indtages at være Academist, bør
for Kost, Cammer og de Commoditeter, som han der skal nyde, betale og
efter dine Tanker ikke kand være ringere end 250 Rdr., paa hvilke Penge du
dog formeener, at ingen anden beregning kand giøres, end at det kand være
nok til de bekostninger, der vil anvendes til deres Underholdning; hvorimod
du Os allerunderdanigst har forestilt, at ved dette Academies Indretning vil
aarlig medgaa efterfølgende udgifter: nemlig:
I. Til Academiets Inspector, der som oven er meldt skal
føre Academiets Regninger og staa for Indtegter og ud
gifter med videre....................................................................... 500 Rdr.
og derforuden at nyde værelser i Closterets Hoved-Byg
ning og fri Ildebrand.
2. Til de 4rc Professorer som ved dette Academie skal
antages for enhver i aarlig Løn 500 Rdr............................ 2000 Rdr.
Saa og fri Bolig og Ildebrand.
3. Sprogmesteren at maatte nyde i aarlig Gage............... 300 Rdr.
Samt fri Bolig og Ildebrand.
4. De forbemeldte 2de Exercitz Mestere foruden fri Bolig
og Ildebrand at maatte tillegges aarlig hver....................... 200 Rdr.
5. Til de Mestere, som skal antages til at underviise i
Musicque, Dandsen og Ridsen................................................. 200 Rdr.
6. Til 4rc Hestes Foder og Beslag å 30 Rdr. og een
Staldkarl, som du indstiller at maa gives til daglig Op
vartning een eller to af Closterets Husmænd 50 Rdr.... 170 Rdr.
7. De til Bygningernes Reparationer og Meublernes Ved
ligeholdelse behøvende Udgifter, formener du at kunde
bestrides aarlig med................................................................ 200 Rdr.
Saasom det kand formodes, at om et aar en større,
et andet aar een mindre Summa bliver fornøden.
8. Til Academiets Domestiquer, samt til Tvet for Academisterne med hvad derunder er beregnet, anfører du
aarlig.............................................................................................. 300 Rdr.
Hvilke du dog ei har anført, som een vis udgift, saasom
det paa Regnskabet vil ankomme, om den efter Academisternes Antal kunde blive ringere.
Og endelig:
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9dc har du indstilt om for Academiets Regning maatte
betinges dem, som ei med Residentser kand blive for
synede, foruden Boliger, hvortil du formeener aarlig ongefehr at ville medgaa.............................................................
300 Rdr.
Hvorfra maaskee endnu noget kunde blive at spare........
Efter hvilke foranførte udgifter Academiets Bekostninger
beregnes aarlig at blive............................................................ 4370 Rdr.

Thi give Vi dig hermed tilkiende at Vi disse Academiets aarlige Ud
gifter, saaledes som de her oven ere anførte, allernaadigst have approberet;
men som disse Udgifter befindes at være 370 Rdl. høiere end de dertil af
Academiets Indtegt beregnede 4000 Rdr., hvortil du allerunderdanigst har
foreslaaet, om en hver af Professorerne ved dette Academie maatte forundes
et Præste Kald paa Landet, da saa meget som Korn-Tienden indbringer
kunde af deres aarlige Gage indeholdes og Academiets Casse til Indtegt be
regnes; Saa efterdi Vi ikke finde for got dette Forslag at accordere, haver du,
naar det, efter et aars aflagde Regnskab, kand erfares, om noget fra de ud
gifter, som i den 7dc, 8de og 9de Post er anførte, kunde menageres, at giøre Os
nærmere allerunderdanigst Forestilling, hvad der i disse 370 Rdr. kunde
mangle, og derom Vores allernaadigste Resolution at forvente; Hvad ellers anbelanger de øvrige af dig til dette Academies Indretning foreslagne Hielpemidler, nemlig at Consumtionen af Sorøe maatte henfalde til Academiets
Casse, og at Sorøe Closters Gods maatte oprettes til et Grevedømme, og
nyde deel i de Privilegier, som følge Grevskaberne i Vore Riger og Lande,
da kand samme ikke bevilges; men paa det Oberhofmesteren, som skal have
Directionen over Academiet, ikke skulde betages den behøvende Myndighed
over de studerende, naar de maatte blive saa mange, at de for den største
Deel opholdt sig i Sorøe Bye, og det kunde være at befrygte, at nogle af de
unge, naar Byens Jurisdiction ikke af Oberhofmesteren dependerede, ville betiene sig af saadan Leilighed til at føre et uordentlig Levnet, saa have Vi til
sligt at forekomme allernaadigst funden for got at anordne og befale, at Sorøe
Bye skal herefter legges nnder Academiet saaledes, at Oberhofmesteren, som
Stedets Amtmand, skal have Byen paa samme Maade under Gouvernement
ligesom Stift Amtmændene haver de andre Kiøbsteder. Og som Vi nu saa
ledes haver givet dig Vores allernaadigste Resolution tilkiende paa foranførte
af dig allerunderdanigst foreslagne Poster til dette Ridderlige Academies Ind
retning og Stiftelse, Saa paa det dette Academie forderligst kand vorde sat
i Stand, haver du et saadant Project til en Fundation at forfatte, som Grunder
sig paa hvis Vi ved denne Vores allernaadigste befaling have anordnet,
hvilket Project, du derefter til Vores nærmere allernaadigste approbation har
at indsende. Endelig bevilge Vi og allernaadigst at den til Meublers Indkiøb
behøvende Summa, som du beretter, strax at vil anskaffes, og hvortil giøres
saadan Beregning:
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10 Kamre at garnere å 100Rdr. er....................................... 1000 Rdr.
Kobber- og Jern-tøy, Tin- ogTræ-kar omtrent..................
200 Rdr.
Sølv-tøy..........................................................................................
100 Rdr.
Dekketøy med Glass................................................................... 150 Rdr.
Sex heste med Ride-tøy............................................................ 400 Rdr.
Der udgiør den Summa.............................................................. 1850 Rdr.

Maa af Closterets Revenuer, som ved sidst afvigte Efterhøst var for
haanden, udbetales, dog at derudi afkortes, hvis til 2de Hestes med tilhørende
Ridetøys Indkiøb i det første Forslag beregnes, siden Vi ikkun have tilstaaet
4 Heste for Academisterne; Saa maa og de 4000 Rdr. som efter din Beret
ning kand ventes at komme i Cassen til først kommende iste May eller 11
Junii regnes som en Conservations Fond for Godset og imidlertiid indtil de
aarlige Revenuer af Godset kand indkomme, bruges til Academiets fornødne
Udgifter. Derefter du dig allerunderdanigst har at rette.
No. 27. Grev Reuss' Projekt til Fundatsen, 6. Mai 1747.

IV 4. Vi ville allernaadigst tillade, at Academisterne maae bære en
Point d’Espagne om Hatten, saa længe de opholde sig ved dette Vort Rid
derlige Academie; men derhos ville Vi ogsaa allernaadigst, at ingen af de
andre Studerende maae have Deel i denne særdeeles Kongelig Bevilling.
6. Naar ved dette Academie lærde Skrifter og andre nye Bøger ud
gives at blive til Trykken befordret, ville Vi allernaadigst at de af Professorerne
maae censureres; og paa det at herudi kand være goed Orden, skal alle saadanne Skrifter udi en Protocoll, som med Academiets Segl er autoriseret, enregistreres, hvorved Professorerne hver sit Aar forrette Notarii Embede.
8. Academiet forundes allernaadigst at have sit eget Segl og dertil at
bruge rødt Vox; og som det forrige Ridderlige Academie i Sorøe haver været
benaadet med et Segl, hvori var Rigets Insignia med Overskrift: Denotat me
rita Soranæ Academiæ s. futuri temporis, saa have Vi ogsaa af denne Anleedning allernaadigst fundet for got at tilkiendegive den Kongelige Naade og
Protection, hvorunder denne Stiftelse stedse skal forblive, og derfor samme
Segl for dette Vort Ridderlige Academie at fornye og i Henseende til dets
Restauration saaleedes at forandre1), at midt udi Seglet sees Phoenix at op
lives ved Solens Straaler af sin egen Aske og have den Overskrift: Redivivus
Luce Nova. Paa dens Reede er tegnet Aars-Tallet af Academiets nye Fundation 1747. Runden om Phoenix ligge Rigets Insignia paa Puder i deres
Orden, og oven over er Vort Kongelige Navn i Chiffre med Overskrift D. Gr.
Rex Dan. Norveg. Vand. Goth. etc. Restitutor Academiæ Soranæ. Dette
Segl skal altid være udi Ober Hof Mesterens Forvaring, og maae ikke bruges
uden til Academiets publique Acter.
!) Herefter staar Afbildning af Seglet.
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10. Vi ville allernaadigst forunde Inspector og Professorerne ved dette
Vort Ridderlige Academie at have Rang med Professores ved Vort Kongelig
Universitæt i Kiøbenhavn, dog at Professorerne ikke efter de adskillige Facultæter, men efter deres Senium imellem sig haver Gang og Sæde. I det øvrige
ville Vi allernaadigst have dem ihukommet til Forfremmelse til bedre Em
beder ved forefaldende Leylighed. Endelig er ogsaa Vor allernaadigste
Villie og Befaling, at Exercits Mesterne skal af alle ansees og agtes som Vore
Kongelige Betientere.

No. 28. Grev Reuss’ Projekt til Indførelse af de befalede Forandringer i Fundationen,
8. Juni 1747, med Kongelig Resolution.

Ved Skrivelse fra Hans Excellence Hr Geheime-Conferents-Raad von
Holstein er mig under 3. hujus tilkiendegivet Deres Kongl. Mayts allernaadigste
Villie og Befaling, at udi det Project, som jeg under 6. May sidst afvigt til
Fundation af Sorøe Ridderlige Academie allerunderdanigst haver indgivet,
skulle giøres nogle Forandringer, nemlig 1.) At deri maatte være Reglement
i Henseende til de Hof-Mestere, som en eller anden af Academisterne kunde
finde fornødent at holde ved Academiet. 2.) At de Kongelige Regalia af
Seglet skal udelades, og i den Stæd sættes Deres Kongl. Mayts sædvanlige
Insignia de 3de Skiolde med Danmarks og Norges Vaabener og de 3 Kroner.
3.) At ved Academiet skal være 5 Professores og derfor endnu giøres aller
underdanigst Forslag paa en særdeeles Professor Historiarum, samt at Fundationen derefter bør være indrettet. I allerunderdanigst Følge af denne Deres
Kongl. Mayts allernaadigste Befaling nedlægges herved mit allerunderdanigste
Project om hver Punct i sær saaleedes.

1. Om Academisternes Hofmestere.
Udi det iste Cap. om Academiets Indretning og Direction maatte føyes
nest efter den 7de Art. denne særdeeles Articul:
8.) Dersom nogen Academist haver sin egen Hof-Mester med sig, skal
samme Person tillige i Academiets Værelser indtages, og nyde sin Underhold
ning samt have alle Commoditæter, ligesom for Academisterne er allernaadigst
forordnet, og betales for ham ligesom for en Academist nemlig — 200 rdr
aarlig, hvilken Summa ey anderleedes er beregnet, end som den kand agtes
at være fornøden til de Bekostninger, som i Huusholdningen for ham ud
kræves.
150 rdlr. Resten approberis i alt.
NB. Numerne af de efterfølgende Articler bliver altsaa formedelst
denne tillagte Articul forandret, saa at dette Cap. kommer til at bestaae af
15 Articler.
Udi det 2det Cap. om Videnskaber og Øvelser føyes til Slutningen af
den I3de Articul endnu følgende:
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................ Og paa det at de Academister, som anvende Bekostninger paa at
holde egne Hof-Mestere, kand af dem have nogen særdeeles Nytte, er Vor
allernaadigste Villie og Befaling, at Hof-Mesterne stedse skal følge deres Aca
demister paa Professorernes og Sprog-Mesterens Lectier og de private Collegia,
for derefter med dem at kunde repetere det, som bliver doceret; samt at de
med dem skal være tilstæde paa Ride- og Fegt-Skolen og ved Informationen
i de andre adelige Exercitier, for at see til at intet skeer u-ordentlig, men at
enhver Exercits-Mesters Informations Timer paa det nyttigste anvendes.
Udi det 3. Cap. om Orden og Oeconomien maatte Begyndelsen af den
4dc Articul forandres saaleedes:
4.) Oeconomien ved Academiet ville Vi allernaadigst have saaleedes ind
rettet, at enhver Academist nyder for sig og sin Hof-Mester et garneret Kam
mer, Kost, Lys, Ildebrand, Tvæt og anden Opvartning, og for en Tiener
etc. etc.
Den nestfølgende 6tc Articul forandres saaleedes:
6.) Een af Professorerne inviteres daglig at spise med Academisterne,
for med dem at underholde gode og nyttige Samtaler. Academisternes egne
Hof-Mestere skal ogsaa stedse spise ved samme Taffel. Til Opvartning ved
Taffelet holdes af Academiet en Tiener, som haver Vinen og Dekketøyet
etc. etc.
Midt udi den nestfølgende 7de Art. nest efter de Ord: at enhver ufeilbar bør være paa sit Kammer og søge Roelighed, maatte indføres,
................ Med Ild og Lys skal Academisternes egne Hof-Mestere hver paa sit
Kammer have flittig Tilsyn; men hos de Academister, som ey holde HofMester, skal Fyrbøderen hver Aften sig gaa den anordnede Tiid indfinde, for
at see til Ild og Lys, at samme betimelig bliver slukket; og til des større
Sikkerhed, at deraf ingen Fare skal opkomme, skal Academiets Vægter hver
Morgen give Rapport, om han efter Klokken 12 om Natten haver seet Lys
paa nogens Kammer, hvorimod da ogsaa strax skal føyes den fornødne An
stalt. Herpaa følger det øvrige af denne Art. efter Projectets Indhold, nemlig:
Fyrbøderen skal ogsaa for de Academister, som ey selv holde Tienere, besørge,
at de faae deres Linned i Tvætten etc. etc.
Udi Begyndelsen af den nestfølgende iode Art. giøres følgende Forandring:
10. De 200 rdr, som en Academist for sig selv eller de 150 for sin HofMester tillige betaler, bør til Academiets Cassa i 4 Terminer etc. etc.

Udi det 4de Cap. om Privilegier og Benaadninger maatte vel i Projec
tets 9de Art., som handler om Academiets Jurisdiction, mældes om disse HofMesteres Værne Ting, og kunde samme i Begyndelsen af denne Art. tillægges
med et Par Ord saaledes:
................ saavelsom og Academisterne og deres Hof-Mestere, samt de andre
Studerende, som sig ved dette Academie opholde etc. etc.

Aktstykker vedrørende Genoprettelsen af Sorø ridderlige Akademi i Aaret 1747.

2. Om Academiets Segl.
Udi Projectets 4. Cap. om Privilegier og Benaadninger maatte den 8de
Art. forandres saaleedes:
................ ; saa have Vi ogsaa allernaadigst fundet for got at tilkiendegive den
særdeeles Kongelige Naade og Protection, hvorunder denne Stiftelse stedse skal
forblive, og derfor dette Vort Ridderlige Academie med dette Segl at benaade,
(L. S.)
at midt derudi sees Phoenix at oplives af sin egen Aske ved Straalerne af den
opgaaende Soel, og at have denne Overskrift: Redivivus Luce Nova; paa dens
Reede er tegnet Aars-Tallet af Academiets nye Fundation 1747. Oven over
er Vort Kongelige Navn i Chiffre med Overskrift D. G. Rex Dan. Norv. Vand.
Goth. etc. etc. Restitutor Academiæ Soranæ; Runden om Phoenix ere de
3de Skiolde af Vore Kongelige Insignia nemlig paa den høyre Side er Dan
marks Vaaben de 3de Leoparder, paa den venstre Side Norges Vaaben Løven,
som træder i en Hellebard, og neden under er Skioldet med de 3de Kroner.
Dette Segl skal altid være i Ober-Hof-Mesterens egen Forvaring, og maae ikke
bruges uden til Academiets Forretninger og publique Acter.
Approberis.

Om den 5te Professor, som skal være en særdeeles Professor Historiarum.
Udi det iste Cap. om Indretning og Directionen maatte den 3dic Art.
forandres saaledes:
3................. . at ved dette vort ridderlige Academie skal altid være en
Ober-Hof Mester, en Inspector, Professores i alle Videnskaber, en Sprog-Mester
i Fransk og Tydsk etc. etc.
Udi det 2det Cap. om Videnskaber og Øvelser maatte den 2den Art. for
andres saaleedes:
2. Disse Videnskaber skal for det første, indtil Cassen med Tiden vil
tillade Professorernes Tal at blive formeeret, saaledes sammenføyes, at 5 Lærere
dertil kand være nok. Professor Theologiæ skal tillige være Stædets SognePrest, og i det øvrige bliver det ordentlige Reglement af Lectionibus publicis,
som Oberhof-Mesteren efter foregaaende Conference med Professorerne udgiver,
saaleedes indrettet, at Professores Juris, Eloquentiæ, Matheseos og Historiarum
tillige profitere af de andre Videnskaber dem, hvorudi de ere mest grundede,
og at enhver af dem docerer tillige Historien af samme Videnskaber, og den
Deel af Historia Literaria, som dertil henhører.
Approberis.
Udi det 3dic Cap. om Orden og Oeconomie maatte ogsaa noget i den
4de Art. forandres saaleedes:
................ . og endelig at Inspector, de 4 Professores Juris, Eloquentiæ, Mathe
seos og Historiarum, samt Sprog-Mesteren etc. etc.
Disse mine allerunderdanigste Tanker indstiller jeg i allerdybeste Under
danighed til Deres kongl. Mayts allernaadigste Gotbefindende og Resolution.
Som mig ellers ved samme Skrivelse fra Hans Excellence Hr. Geheime3.
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Conferents Raad von Holstein er tilkiendegivet Deres Kongl. Mayts allernaadigste
Villie, at den 4de og 5te Art. af det 4de Cap. om Privilegier og Benaadninger
skal udelades; saa beder jeg allerunderdanigst, at Deres Kongl. May1 allernaa
digst tillader mig at supplicere, at den 5te Art. udi Fundationen maae beholdes,
eftersom samme til deels ved Academiets Begyndelse er fornøden, og, naar
Academiet med Tiden kommer i Floer, vil blive umistelig. Men dersom Deres
kongl. May‘ allernaadigst finder for got, at endnu ikke nogen Bog-Trykker
sig i Soerøe maae nedsætte, hvilket dog ikke er Deres Mayt# egen eller Aca
demiets Cassa til Byrde, saa beeder jeg dog allerunderdanigst, at en Bog-Binder
maae nyde denne Friehed, eftersom jeg allerunderdanigst er af de Tanker, at
denne Profession ey kand undværes; thi det vil blive baade besværlig og
bekostelig for Academiet og de Studerende, om de skal nødes at sende
til Kiøbenhavn de Bøger, som de vil have indbundne, hvilket ikke heller
lader sig giøre uden dertil at have en Commissionaire, og dette haver adskil
lige Vanskeligheder, saasom at denne kand være forsømmelig, og da kand
deres Studeringer derved liide Ophold; han kand ogsaa for sin Umage lade sig
å parte betale, saa at, naar dertil regnes Fragt og andre Omkostninger paa
Indpakning med videre, kand det vel tit hænde sig, at et Bind om en Bog
maae blive dobbelt betalt. Dog indstiller jeg dette allerunderdanigst til Deres
kongl. Mayts egen allernaadigste Villie og Befaling.
Approberis.
Som Deres Kongl. May1 haver allernaadigst befalet, at jeg allerunder
danigst skal foreslaae en habil Person til Professor Historiarum, saa skal samme
Forslag med første Post blive allerunderdanigst indsendt.
Endelig, som mig ogsaa er tilkiendegivet Deres kongl. Mayts allernaa
digste Villie, at den gamle Fundats ey aldeeles skal ophæves, men at herfra
ogsaa nogle in Theologia blive dimitterede til Academiet, og at det dernest
vil behøves, at 8 å 10 deslige unge Mennesker bruges til at forrette Sang og
de daglige Sang-Choer, hvorom mig allernaadigst befales at give mit aller
underdanigste Forslag til Deres Kongl. Mayts allernaadigste Resolution; saa
skal samme allerunderdanigste Forslag med det allerforderligste blive forfattet,
hvortil jeg dog allerunderdanigst udbeeder mig en kort Tid, for at kunde eftertænke og derefter tillige foreslaae, ved hvad Midler Skolens Lærere, Rector
med Hørere skal lønnes, og hvoraf de fattige Discipler, som skal bruges til
Choer-Sang i Kirken, skal have deres Underholdning.
Herom erindris Hr. Grev Reuss.
Conseillet paa Christiansb. d. 30. Juni 1747.

No. 29.

Referat af Grams og Scheidts Betænkninger med kongelig Resolution.

Etatz Raad Gram og Justitz Raad Scheidt, hvis Betænkning om den af
Hr. Greve af Reuss projecterede Fundation ved det ridderlige Academie i
Sorøe, er indhendtet, have erindret efterfølgende.
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Ved i Cap: 9 og 12 Art:
At da Deres Mayestæts Absigt ved dette Verk fornemmeligen gaar
derhen, at see Fædrene Landet, og vigtige Betienninger forsynede med gode
og velgrundede Subjectis, saa indstille de om det ey var nyttigt ved saadanne
examina, som den 9de Art: omtaler, at der, foruden Oberhovmesteren og Pro
fessorerne, ogsaa en af Deres Majestæts Ministre maatte være tilstæde, imedens
saadan examination holdtes: Nemlig den Minister, udi hvis Collegio eller De
partement den udgaaende Academist agtede i Følge den 12 Art: at vorde
emploieret. Hvilket de formeene at kunde tienne først til en større opmuntring
og Nidkierhed, saa vel for Professorerne til at giøre deres yderste Fliid med
Ungdommen som for Ungdommen selv til at applicere sig; dernæst og for
nemmeligt til en fuldkommen Forsikring for Deres Mayestæt selv. Ey heller
kunde de andet see, end at io Oberhovmesteren for sig og Efterkommere
maatte ynske det samme, thi saa kunde han, eller de, ey faae Skylden alleene,
hvis dereffter i tiden skulle siges om et eller andet Subjecto, at mand ey
haffte befundet samme saaledes qualificeret, som udi hans medbragte testimonio,
effter alleene Professorum der ved Stædet deres Examination, uden nogen an
dens Overværelse, var ommeldet.
Herved haver lustice Raad Scheidt ikke kundet forbigaae at erindre, at
et Kongl: Rescript til Hr. Geheime Conference Raad von Holstein af 28 Octobr:
1746, er ham og Facultati juridicæ her ved Universitetet tilstillet, med Deres
Mayestæts Befaling, samme at effterleve, og see at derover alvorligen blev
holdet; hvorudi, iblandt andre Poster, Examina juridica her ved det Kongel:
Universitet i Kiøbenhaun betreffende, den 5tc Art: befaler, at »de som ville
søge nogen befordring i Deres Majestæts Collegier eller hvor nogen Kundskab
i juridicis behøves, og dog ikke ved Universitetet i Kiøbenhaun haffte studeret,
maae ogsaa her til Examen admitteres, udi saadanne Videnskaber, som de udi
samme Kongl: Rescripts 2 og 3 Art: tilforn er bleven meldet«: Item § 6. at
»saadanne examina skulle skee per modum colloqvii i de Kongl: Geheime
Raaders af Conseillet, een af Collegio, hvor saadan Person søger at employeres,
og de Professorers Overværelse af de Videnskaber, som enhver haver lagt sig
effter, og henhører til det Embede, hvorom han tænker at giøre Andsøgning.«
»Og i §• 9* at hvad Udfald saadanne examina faar, skal altiid skriftlig
forfattes, og Deres Majestæt skrifftlig forestilles, naar en saadan Person giør
Andsøgning om en Betienning, paa det at hans Duelighed kand blive bekiendt
og derpaa reflecteres. Ja endeligen § 10. at saadan en Person maae det hver
ken være tilladt, at reyse udenlands, eller, naar han end til noget Justitien,
Staten eller Politien henhørende Embeede maatte være beskikket, hannem hans
Bestalling ikke maae af Cancelliet udleveres, førend han i Cancelliet haver ind
leveret Attest fra det juridiske Facultet, at han er examineret og funden beqvem til saadan Slags Embede: Om hvilket i de andre Collegier og er føyet
fornøden Anstalt.« Saa indstiller Justitz Raad Scheidt hvorleedes det i saa
Maader med Academisterne fra Sorøe skal forholdes, i Henseende at disse
39*
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blive iust i den Casu, hvorom den forbemeldte
script taler.
Examen kand holdes, som Grev Reuss det
dan en Academist vil være employeret udi een af
en anden Examen effter Rescriptets Indhold af 28.

5tc Art: i det Kgl. Re-

forreslaaer, mens naar saaH. K. Mts Collegier holdis
October 1746.

Ved 3die Cap: om Orden og Oeconomien, dets 3die Art:
Meene de at kunde tillægges, det Academisterne skulle holdes til god
Oeconomie for sig selv at bruge, og i sær ingen gieid at giøre, imellem sig
eller til andre: Og hvorleedes de skulle andsees som derimod synde.
Approberis.

4. Art:
Ved denne Artikel burde noget været talt om Hovmestere, om hvilke
ikke nogensteds i projectet er meldet. Det maae dog supponeres at naar
Printzer, Grever og andre vorder til Academiet skikkede, dem da som offtest
vorder medgiven en Hovmester: hvilket ogsaa skeede fast med alle unge Cavalliers i det forrige Ridderlige Academie her i Staden.
For saadanne Hovmestere vil da giøres en egen og særdeles Art: (1)
hvor de skulle logere, og om det kunde beqvemmeligen skee i samme Kam
mer, som de Personer, de tilhørde, som vel var det beste; (2) om deres Kost,
ved samme Borde som Academisterne, og hvad derfor skulle betales; (3) om
at freqventere Lectiones og privata Collegia med Academisterne, og hvad der
doceredes, med dennem at repetere, saaleedes som fordum skeete in veteri
Academia Sorana; (4) at Hovmesterne maatte have flittig Tilsyn med Ild og
Lius paa de Unges Kammere.
Dette approberis, og har Grev Reuss om denne Post en ny Project at indsende.

Art: 10.
De indstille om ikke ved denne Artikel kunde tillegges noget om Ind
gangspenge, thi, i Fundationen af 1701 for Ridder Academiet i Kiøbenhaun,
have de fundet, at en Fyrstelig Person maatte betale strax en Fordring af 150.
og alle andre uden Forskiel hver 50 Rdr.
Om nu udi Sorøe blev given af en Fyrstelig Person 100 eller 80 Rdr.,
og af enhver anden 30 eller 20 Rdr., var det dog en Forbedring til Acade
miets Cassa, og ey usædvaanligt siden det tilforn haffte været brugeligt.
Approberis.
Ved det 4de Capitel Om Privilegier og Benaadninger Art: 5te.
Da meene de denne Artikel ey at være enten fornøden, eller nu paa
denne tiid til nogen nytte i Fundationen at indsætte; men bedre at kunde
henhøre til de Ting, hvormed Academiet udi sin tiid, naar det kom til nogen
Vext og Flor, blev at forbedre. Thi de Poster, som de for Tiiden holde saa
godt som ugiørlige, og ey endnu at kunde sættes i Verk, kunde de ey raade
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ti), at de skulle Publici Critique exponeres. Vel er det sandt, at ved det gamle
Ridder Academie i Sorøe var en priviligeret Bogtrykker, som tillige var Bog
handler eller Commissionaire for Boghandlere; Men den Tiid var Status ander
leedes; saasom imo Academiet var da ey alleene for Adelen, men ogsaa for
plebejis, og de samme Skikke vare da sammesteds med Deposition og Examinibus, som i Kiøbenhaun; 2do Blev af Professoribus og Philosophiae Magi
stris disputeret med trykte Disputatser, samt andseelige Værker dér trykte og
oplagde. 3tio Maae her agtes, at da Boghandlerne i Kiøbenhaun have neppe
det tørre Brød, formedelst Mangel af Bøger-Liebhabere og disses i nærværende
Tiider store Penge Mangel saa bliver ey at vente, at en Boghandler sætter sig
ned i Sorøe, for at kunde blive der ret længe boende; da og alle der behø
vende Bøger kunde uden stor Uleylighed enten fra Kiøbenhaun eller fra Hol
land forskrives. Men 4to en Bogbinder holde de for bør haves ved Stæden,
som vel ogsaa indfinder sig, naar hannem om Frihed for Personelle Skatter
forsikres: Hvilken Slags Frihed ville blive en alt for ringe fordeel og tillokning for de andre 2de Professioner, neml: Bogtrykkers og Boghandlers, der
trænge til andseelig Forlag, Credit og Penge Forstrækning, og siden til en
Debit, som dermed kand balancere.
Dette udeladis og tilskrives Greven at casu existente og naar det fornøden giøris
det kand accorderis.
Men hermed er dog langt fra Deres Tanker, at hvad io Professores
Sorani, eller andre der til det Ridderlige Academi hørende, ville skrive og udi
Trykken udgive, maatte der paa Stæden, af hvem som Oberhovmesteren be
skikker, censureres og approberes, og med saadan Paaskrifft, uden at komme
under andres Censur, blive trykt, saa vel her i Kiøbenhaun som andenstæds.
Bevilgis.
Ved den 8de Artikel synes de, at de Kongelige Regalia udi Seglet
kunde med bedre føye udelades, saasom her ikke saa egentligen tilhørende,
og i dets Sted, ligesom i det gamle Academiæ Soranæ Segl vare Rigernes og
Provintzernes mange Insignia, sættes de 3de Skiolde af Deres Mayestæts sæd
vanlige Insignier, nemlig Danmarkes Vaaben de 3de Leopardi paa den eene
Side, Norges paa den anden, og nederst, nemlig under Phoenix og Aarstallet,
Skioldet med de 3de Kroner.
Approberis.
Ved det Forslag til Oeconomie Reglementet have de ikke fundet nogen
Ting at erindre: Saavelsom ey heller ved det andet om Inspector og Profes
sorerne, formeenende at som disse Mænd besidde noksom Beqvemhed og gode
Fundamenta i de Videnskaber, som de ere destinerede til at docere, de ogsaa
skulle andvende deres yderste Fliid og Møye til at udrette, enhver for sig,
det hvortil Deres Mayestæts Villie behage dennem at beskikke.
En Post udbeede de sig alleene at erindre, som er, at dennem synes
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høystfornøden, at der blev endnu den 5tc Professor beskikket, som maatte være
en særdeles Professor Historiarum, og denne Profession ey at combineres med
nogen anden, eller paabyrdes Professori Philologiæ et Eloquentiæ. Thi de ere
i den faste Mening, at, efftersom den paa dette Ridder-Academie studerende
Ungdoms meeste Velfærdt i Tiiden, og vigtigste Forfremmelses Haab in studiis,
beroer paa en god Profect i disse 2de Videnskaber, Eloqventiæ et Historiæ,
uden hvilke ingen bliver enten til Embeder ret beqvem Mand, lærd Mand,
eller Stats-Mand, saa er og samme Videnskabers retskafne Begreb og Cultivering af saa stor Omfang og Viitløftighed, at det bliver neppelig muelig for en
Mand at bestride dem begge til Gauns paa eengang.
De negte ikke, at der io paa Udenlandske Universiteter gives under
tiden exempler af Eloqventiæ et Historiarum Sammenføyelse hos en Professor,
hvilket og med Føye kunde skee i dette nye Academie paa Sorøe, i Hen
seende til Cassens nærværende Tilstand, hvis det ikke var, at her behøves
uomgiengeligen paa dette Sted en modus docendi et tradendi, som ikke bruges
i Universiteter, nemlig at foruden de publique Lectiones, skal et hvert ungt
Menniske andføres privatim til Auctores grundigen at forstaae, Latin ret at
skrive. |: hvilket med meere meget vel og rigtigen udi Fundations-Projectets
2 Cap: 5 Art: erindres :|. Og naar sligt skal skee, bekommer den Professor,
som herudi skal giøre nogen Frugt, enten ingen eller aid for liden Tiid, til
de saa høyt fornødne og uombærlige historiske Videnskaber. De meene og,
at den Omkostning, som hertil for det første, saa længe indtil Academiets
Cassa kommer i bedre Stand, udkræves, kunde vel giøres med blotte 300 Rdr.
Tillæg, maaskee i de første 10 Aars Tiid; nemlig saaledes, at Professor Elo
qventiæ maatte nøyes med 400 Rdr. aarlig |: da ham nu for begge Viden
skaber skal være destineret 500 Rdr. :| og den Professor Historiarum, som
blev nu at forordne, til at docere med Fliid Historias, Geographiam, Genealogica, Status Regnorum et rerum publicarum, atque Heraldica, kunde nyde
ligeleedes 400 Rdr.
Approberis, og faaer hand 400, som tagis af Inspect. 200, af Mathematico. 100, Prof.
Eloq. 100. Det udgaaer at bære Guld og Sølv om Hatterne og kand Grev Reuss
tilskrivis, om en eller anden Academist med Tiiden kunde det begiære, har
hand at mælde det, hvor det effter Omstændighederne ham kand bevilgis.
Regnskaberne revideris og decideris paa Rentek. og quitancen expederis
paa sædvanlige Maade.
Cons, paa Frid.berg af 26 May 1747.

No. 30.

Grev Reuss’ Forestilling om de befalede Forandringer i Fundationen, 10. Juli 1847.

Allerunderdanigst Forestilling
effter Deres Kongel. Mayts allernaadigste Befaling, angaaende de Forandringer,
som ere giort i det allerunderdanigste Project, som jeg haver indgivet under
6. Maji sidstleeden til Fundation af Sorøe Ridderlige Academie.
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pte Forandring.
Udi det iste Cap. 13 art. mældes, at den Academist, som vil søge udi
Deres Kongl. Mayts Collegier at blive befordret, skal examineres effter det
allernaadigste Rescript af 28. Oct. 1746 udi Overværelse af Geheime Raaderne
i Conseilet, og af en Professor, nemlig ved Kjøbenhavns Universitæt, hvorom
dette Kongelige Rescript alleene handler. Herved tager jeg mig den Friehed
allerunderdanigst at erindre.
1. At dette contradicerer Begyndelsen af bemældte 13 art. og nest
foregaaende 10 art., som udtrykkelig mælder, at Academisterne i Sorøe skal
examineres, og at den Academist, som med et berømmeligt Testimonio bliver
dimitteret, maae paa allerunderdanigst Ansøgning nyde Sted i Deres Kongel.
Mayts Collegier, paa det at han der kand arbeyde i det, hvorpaa han haver
studeret, og saaleedes have Leylighed at giøre sig meere beqvæm, indtil han
effter sin Alder og Duelighed kand blive befordret til virkelig Embede og
Gage. Derhos synes mig allerunderdanigst u-billigt, at de skulle oftere kræves
til Examen, allerhelst ved Academiet holdes en Distinctions Protocol, hvori
enhvers Capacité og Fremgang indføres, og dereffter udferdiges hans Testi
monium, som kand troes, da Ober-Hof-Mesteren og det heele Academie derfor
staaer Deres Kongl. Mayt. til Ansvar.
2. At dette vil bringe Academisterne under Kjøbenhavns Universitæts
Professores og medføre den U-Leylighed, at de paa ny maatte holde Collegia
hos den Professor i Kiøbenhavn, som skulle tage dem under ny Examen, eller
for at undgaae saadan Vanskelighed og Bekostning, maatte de finde det tienligere ikke at studere i Sorøe, men ligesaa got først som sidst hos den, som
i Kiøbenhavn skulle være deres Examinator, og endelig dersom Academisterne
ey kand komme til Embeder, uden dertil at have Testimonium fra Professores
luris i Kiøbenhavn, haver Sorøe Academie mistet al den Anseelse, som det i
Qualité af et Ridderlig Academie tilkommer, og kommer altsaa aldrig i Stand
at bringe den Nytte, som Deres Kongel. Mayt. ellers kunde allernaadigst love
sig af denne Indretning.
At dette er stridende mod den allernaadigste Resolution, som Deres
Kongl. Mayt. under 3. Martii sidstleden haver givet, at Academisterne skal
effter det Testimonium, som dem fra Sorøe Academie meddeeles, nyde aller
naadigst Befordring. Jeg understaar mig ogsaa derhos allerunderdanigst at
forsikkre, at derpaa beroer det heele Academies Velfærd; thi den Examen paa
ny under en Professor i Kiøbenhavn, vil skrække baade Landets egne Børn
og Fremmede fra at studere i Sorøe, som fra et forgiæves Arbeyde, da det
ey kand være dem nok, at Videnskaben der kand læres, med mindre derhos
ogsaa er en vis Belønning allerunderdanigst at forvente. Jeg beder derfor
allerunderdanigst
At samme Tillæg og Forandring om denne ny Examen maae aller
naadigst af Fundationen udelukkes.
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2deD Forandring.
Udi det 3die Cap. 10. art. er tillagt, at Academisterne skulle betale Ind
gangs-Penge, nemlig en fyrstelig Person 100 Rdlr. og de andre af grevelig og
Adel-Standen 30 Rdlr. Hvorimod jeg allerunderdanigst maa forestille
At Academiets Velstand ey kand bestaae i saadanne Indkomster, da
jeg ellers kunde dertil allerunderdanigst foreslaaet fleere Veye, nemlig ligesom
ved det forrige Ridderlige Academie i Sorøe var forordnet, at for de adskillige
Exercicer, saasom for at lære at ride, at fegte, at lære Sprog, etc., skulle å
parte betales Penge; Men da det fornemmelig ankommer paa at giøre alle Be
kostninger for Academisterne saa taalelige, at fremmede saavel som Landets
Børn kand derved finde deres Regning, saa haver jeg ey understaaet mig at
giøre derom noget Forslag; men maae nu meget meere allerunderdanigst bede:
At Deres Kongl. Mayestæt vil allernaadigst tillade, at dette Tillæg om
Indgangs-Penge af Fundationen udelukkes.

3 die Forandring.
Udi det 3die Cap. 3. art. er tillagt, at de Academister, som forsee sig
med at giøre Gieid, skal saaleedes ansees, som Ober-Hof-Mesteren finder billigt.
Herimod maae jeg allerunderdanigst erindre
At som saaleedes at giøre Gieid er en stoer Last, meener jeg aller
underdanigst, at derimod er føyet al fornøden Anstalt udi det iste Cap. u.art.,
hvor det mældes, at naar nogen henfalder til aabenbare Laster og Ugudelig
heder, skal Ober-Hof-Mesteren bruge de Midler, som ere tienlige til hans For
bedring, og naar samme intet vil frugte, maae han give ham Consilium abeundi.
Dernest synes denne Anordning at være til Overflødighed, thi dersom en
Academist haver opnaaet sine myndige Aar, kand ham ey betages, fordi han
studerer i Sorøe, at disponere over sine egne Midler; men er han endnu u-myndig, tilholder Loven, at den, som betroer ham Penge, skal tage Skade for
Hiemgield. Derfor er jeg allerunderdanigst af de Tanker,
At denne Anordning med bedre Føye af Fundationen kand udelades.

4de Forandring.
Udi det 3die Cap. 4. og 11. art. er udelukket, at Academiets Betientere
skal have Løn effter Deres Kongl. Maytts allernaadigste Reglement af 3. Martii
indeværende Aar. Herved maae jeg allerunderdanigst forestille
1) At de 500 Rdlr, som Inspector og Professorerne ved høystbemældte
Reglement er allernaadigst tillagt, er i sig selv saa ringe, at der heller maatte
tænkes paa Forbedring for dem, paa det at de kand have deres Udkomme.
Men skulle deri skee Afkortning, vil det befrygtelig give et Skaar i Acade
miets Vext og gode Fremgang; thi jeg kand forestille mig, at Professorerne
kunde giøre Misbrug af deres Collegia privata for at faae noget at fortiene, og
enten maatte da Ober-Hof-Mesteren dermed see igiennem Fingre for at see
dem hiulpne i deres Fattigdom, eller om han derpaa ville raade Bod, paadrage
sig at høre deres daglige Klager.

Aktstykker vedrørende Genoprettelsen af Sorø ridderlige Akademi i Aaret 1747.

3O9

2) At Academiets Revenuer i Aar ere temmelig forbedrede til at be
stride Udgiffterne. Jeg haver paa ny udsat paa Rente 1400 Rdlr. og de 13,000
Rdlr., som hidtil have staaet for 4 pro Cto, giver nu 5 pro Ct0, og naar dertil
lægges Renterne af den Capital, som Deres Kongl. Mayt. nylig haver aller naadigst skiænket til Academiet, beløber dette tilsammen ungefehr 400 Rdlr
meere til Indtægt. Det kand ogsaa næst Guds Velsignelse haabes, at Revenuerne efterhaanden endnu meere vil forøges. Jeg beder derfor allerunderdanigst
At i Fundationen paa ovenmældte Stæder maae indføres, at deres Løn
skal betales effter Deres Kongl. Mayts allernaadigste Reglement af 3. Mart,
indeværende Aar, eller som samme med Tiden kand blive allernaadigst for
bedret.
5te Forandring,
Udi det 4dc Cap. 9. Art. mældes, at Inspector og Professorerne skal
have Rang nest efter i Steden for med Professores ved Kiøbenhavns Universitæt. Hvorved jeg allerunderdanigst maae erindre
Jeg kunde allerunderdanigst anføre herimod mange Poster, saasom, at
en Stiftelse, som allernaadigst giøres for fyrstelige og adelige Personer, maatte
i sin udvortes Anseelse ey være ringere end et Universitet, hvor den største
Mængde af de Studerende ere de, som i sin Tid til Skoele- og Predikke-Embedet skal befordres; at det ville være tungt, naar med Tiden en gammel
venerabel Mand i Sorøe skal gaae neden for en yngre Mand ved Universitetet;
at derved ophæves den Æmulation, som ellers kand ventes at blive imellem
begge Stiftelser og er særdeeles nyttig; men jeg vil alleene allerunderdanigst
holde mig til Deres Kongl. Mayts allernaadigste Resolution af 3. Mart, sidstleeden, hvori dem er forundet lige Rang med Professores ved Kiøbenhavns
Universitet, og haaber allerunderdanigst,
At denne Rang for dem i Fundationen maae allernaadigst beholdes.
6te Forandring.
Udi det 4. Cap. 4. Art. er udelukket, at en Bog-Handler maatte aller
naadigst tillades at sætte sig ned ved Academiet.
Som en Bog-Lade dog kunde være fornøden at bevilges, om nogen
kunde med Tiden derved finde sin Regning, og dette Privilegium allernaadigst
er givet til Væysenhuset, som dog ikke kand lignes i Anseelse med Acade
miet; og endelig den ey skal komme Academiet til Bekostning, beder jeg
allerunderdanigst,
At det allernaadigst ved Fundationen maae bevilges, at en Bog-Handler
sig i Sorøe-Bye maae nedsætte.

7de Forandring.
Angaaende Academisternes Hof-Mestere haver jeg allerunderdanigst foreslaaet, at for enhver af dem skulle betales ligesom for en Academist aarlig
200 Rd,r, men som samme er nedsat til 150 RdIr, maae jeg allerunderdanigst
forestille,
Danske Magazin. 6. R.
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At det er u-mueligt med denne Summa at kunde komme ud, naar de
lige med Academisterne skal bespises og opvartes; det er ellers udi det i.
Cap. 5. art. tilforn forklaret, at de 200 Rdlr, som de skal betale, er ey be
regnet til meere, end at kunde med en forsynlig Huusholdning være nok til
de Bekostninger, som paa deres Underholdning og andre Commoditæter an
vendes. Men som mange vil formodentlig finde, at denne Udgifft for en HofMester bliver dem for kostbar, vil jeg allerunderdanigst forestille, om ey i
Fundationen maatte giøres følgende Reglement:
1) At de Academister, som have Hof-Mestere med sig, maae indrette
Oeconomien for dem saaleedes, som de selv finder for got, og dersom en
Academist vil have sin Hof-Mester hos sig pas sit Kammer i Academiets Væ
relser, skal han for hans Opvartning, samt for Lys og Ildebrand til hans For
nødenhed ey betale meere end 20 Rdlr. aarlig til Academiets Cassa.
2) At de Academister, som vil have deres Hof-Mestere med sig til
Academiets Taffel, og saaleedes unde dem lige Commoditæter med sig selv,
skal ogsaa for dem ligesom for sin egen Person betale aarlig 200 Rdlr. til
Academiets Cassa.
Endelig som adskillige af Academisterne saaleedes faaer deres egne HofMestere med sig, hvoraf nogle formodentlig kommer til at spiise ved Academisternes Taffel, og det nu lader sig ansee, at eendeel unge Adels-Mænd, som
ere komne til Skiels Alder, vil her blive Academister, synes mig allerunder
danigst, at det ey er af saa stoer Fornødenhed, hvad jeg i mit indgivne Pro
ject til Fundationen udi det 13. Cap. 6. art. haver indført, nemlig at en af
Professorerne daglig skal inviteres at spiise med Academisterne:
thi som dette vil blive en særdeeles Udgifft for Academiet, som formedelst
ovenanførte Aarsager nu undertiden kand spares, og at Professorerne ey skal
giøre det til en Rettighed at ville spiise ved Taffelet, beder jeg allerunderda
nigst, at bemældte 6. art. udi det 3die Cap. maae blive saaleedes forandret:
6) Ober-Hof-Mesteren maae, saa tit han finder det fornødent, anordne,
at en af Professorerne inviteres at spiise med Academisterne for med dem at
underholde gode og nyttige Samtaler, hvilket fornemmelig kand skee, naar ey
nogen af Academisternes Hof-Mestere spiiser ved deres Taffel.
Til Opvartning ved Taffelet etc.

8de Forandring.
Udi det 3die Cap. 12. art. haver jeg i mit allerunderdanigste Project
indført, at Inspectors Regnskab skulle af Ober-Hof-Mesteren revideres og af
Geheime Raaderne i Conseilet decideres; dette er forandret saaleedes, at det
skulle revideres og decideres i Rente-Kammeret etc.
Jeg tager mig derfor den allerunderdanigste Friehed at remonstrere,
At alle Regnskaber baade over Godset og Academiets Bygninger hid
indtil af Geheime Raaderne i Conseilet ere deciderede og haver været RenteCammeret u-vedkommende, formodentlig i Følge af den første Fundation af
Sorøe Closters Gods, hvorved var anordnet, at Rigens Raad i Kiøbenhavn
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skulde have saadan Inspection over Skolens Sager og Indretning; dernest at
Cammer-Rets Ordningen af 18. Martii 1720 udi det 2det Cap. 4de Art. allernaadigst
forordner, at saadanne publique Stifteisers Regnskaber ey skal revideres eller
decideres i Rente Cammeret, men at dermed skal forholdes efter de Kongelige
Anordninger og et hvert Stæds Fundatser. Jeg beder derfor allerunderdanigst
At Deres Kongl. Mayt. vil allernaadigst behage at lade det med Regn
skabernes Decision forblive ved den gamle Fundation og den Kongelige An
ordning, som derom hidindtil haver været føyet, saa at Regnskaberne af Geheime Raaderne i Conseilet maae blive decideret, og Quitancen derfor af det
Kongl. Danske Cancellie allernaadigst blive expederet.
Disse mine allerunderdanigste Tanker underkaster jeg allerunderdanigst
Deres Kongl. Mayts. allernaadigste Resolution.

