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FUNDATS FOR ELERS' COLLEGIUM
I Jesu Velsignede N affn !
Jeg Jørgen Elers, Kongel. Mayts. till Danmarck og Norge Estats-JustitzCancellie og Cammer-Raa d, samt Assessor udj Høyeste-Rett, betænckendis
de mange og store Velgierninger jeg hafuer annammet af Gud, og derhos
min ydmygste pligt, huoraf jeg er skyldig at tiene og ære den Allerhøjeste
af all min Æffne og formue, effter den tilladelse, som min Allernaadigste
Konge og Herre mig giffuet haffuer ofuer mine Midler selff, som jeg lyster,
at disponere, som Rands Kongel. Mayts. Breff dateret den I 8. Maij I 869 (
videre formelder, sckiæncher og opoffrer af et gudeligt forsætt, frie villie og
velberaad hu, Gud til Ære, mit Fæderneland til tieniste, det Konge!. Universitet i Kiøbenhaffn og den studerende Ungdom til hielp, nytte og forbedring, saavelsom og fattige nødlidende Mennisker til nogen undsættning,
effterfølgende af mine Midler, som Gud mig naadelig i Arff effter mine
sal. Forældre forlænet hafuer, huormed jeg i sin tiid, som i mit Testamente
formældis effter min og min kiære Hustrus dødelige affgang, vill haffue
forholdet som følger :
I. Forærer jeg i Jesu Naffn til sechsten studiosos paa Universitetet
Sechsten Tusinde Rixdaler, huilchen Summa skal udsættis hos visse Folck
paa Rentte, imod god og nøyagtig Forsichring, saaledis som Børnepenge
effter Lowen udsættis bør, til 6 pro Centum aarlig, saafremt tiderne iche
skulde foraarsage, at mand maatte nøyis med 5 pro Centum, dog at Capitalen iche till nogen af Professoribus at maae udlaanis, og skall den fulde
Rentte aarligen uddelis til fornævnte sechsten Studiosos udj tvende Terminis, nemlig til 11. Junij og 11. Decembris, saaledis at enhuer bekommer
lige meget, dog at en af bemelte Studiosis, som skal være den besynderlig1
ste og hafue Indseende med de andre, niuder / 3 deel meere end nogen aff
de andre. Formoder derhos, at Plur. Veneranda Facultas Theologica lader
dennem aff disse Alumnis, som dett meriterer, niude Kaasten in Communitate Regia, saamange iche tilforn har niudt samme Kaast i den ordinarie
tiid, paa dett at de disbedre kunde subsistere, og anvende dette Stipendium
til gode Bøgers Indkiøb og anden nødvendighed.
2. N ock forærer jeg iligemaade til denne samme Brug Fire Tusinde
Fundatsen er her trykt efter William Norvin : Københavns Universitet i R eformationens og Orthodoxiens Tidsalder II, p. 294 ff.
2·
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Rixdaler, som skal staae till fremvext, saaledes at naar aff den aarlige
Rentte først saa m eget fradragis, som till dette Collegij Huusis og bygnings
nødvendige Reparation huer aar kand behøfuis, skal siden huis til ofuers
blifuer, udsættis paa Rentte. Og naar da Rentterne tillige med Rentis Rentterne kunde beløbe sig till en ny Capital, huis Rentte kand aarligen være
nock till en ny Stipendiariu m lige med enhuer af de forige at underholde,
skal Rector og Professores Consistoriales med en ny Stipendiario forøge
dette Collegium indtill ey fleere derudj kand hafue rum. I huilcket fald
Rentterne af fornæffnte fire Tusinde Rixdaler skal saa lenge staae til fremvext, indtill deraf kand fremvoxe saa stor en Capital, som kunde behøffuis
til Collegij Bygning med nogle fleere Værelser for Alumnis at forøge. Og
naar dett er skeed, kand fremvexten af bemelte Capital i effterfølgende
aar igien anvendis til fleere Alumnorum underholding , som sagt er.
3. Og paa dett denne min vellmeente gafue kunde disbedre frugte, til
Gudz Kirchis opbyggelse og mit Fæderneland s Gafn og nytte, vil jeg, at
af disse Alumnis, de aatte skulde med fliid legge sig effter Theologiam, dog
saaledis at to af dennem ex professo tracterer Controversia s Theologicas
eller Theologiam Polemicam, saasom den hidindtill i voris Kirche hafuer
været drefuen siden Reformation en. Tree andre skulde ex professo beflitte
sig paa at forstaae Historiam et Antiquitates Ecclesiasticas, saavelsom Doctrinam Patrum Ecclesiæ ; nock andre tree iligemaade at perfectionere sig
in Philologia Sacra til at kunde blifue gode Interpretes Sacræ Scripturæ.
Aff de andre aatte Alumnis vill jeg, at tuende skulle være Medicinæ practicæ Studiosi, og om nogen af disse kunde giøre saa god progress i samme
Studio, at de af Amplissima Facultate Medica kunde kiændis dygtige til
at exercere praxin Medicam hos fattige Folck, skall dett være dennem tilladt at blifue i dette Collegio og niude detz Beneficio ofuer den ordinarie
tiid, ja saa lenge det dennem lyster, og de sig forsuarligen forholder effter
den maade, som alle Alumnis i dette Collegio foreskrifvis. Saa vil jeg og
at tuende andre skulle være Historiarum Politices et Juris Publici Studiosi.
En Mathematum Superiorum og en Mathematum Inferiorum. Noch
tuende andre at legge sig med fliid effter Philologiam Latinam, saa at de
kunde anseeis dygtige fremfor andre at betiene Rectorum eller Collegarum
Bestillinger i de fornemmeste Scholer her ud j Rigerne. Og paa dett disbedre kand eragtis, om disse ofuenbemelt e Alumni, enhuer i sit antagne
Studio, saaledis fremmis, som tilbørligt og mueligt er, vil jeg formode og
ønske, at de af Dnis. Professoribus, som ofuenbemelte Videnschabe r paa
Universitetet profiterer, lader sig være anliggende iche allene at raadføre
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og manuducere bemelte Alumnos, men endog at fordre Specimina af dennem publica eller privata, ligesom Lejlighed gifuis og dennem got siunis.
Og huis i saa maader skulde befindis, at nogen af disse Alumnis iche kand
eller vill giøre den profect, som billigen af dennem bør forventis, da skal
Dnus. Ephorus (som skal være en aff Professoribus Consistorialibus) med
samtlige de andre Consistorialium Samtycke, hafue Magt saadanne at udviise fra dette Beneficio og andre, om huilche kand hafuis bedre forhaabning, i deris stæd igien dertill at antage.
4· Til dette Beneficium maae ingen annammis aff dennem, som Theologia skulle tractere, uden de, som in Examine Theologico haffue meriteret
laudabilem eller haud illaudabilem attestationem; men af de andre ingen
uden de, som in Examine Philosophico hafue erholdet ligesaadan censuram, og derforuden siden in Examine Theologico hafue beviist sig iche at
være ukyndige in Principiis Religionnis Orthodoxæ. Thi som dett iche skall
være Alumnis Theologiæ formeent, at de jo i andre lowlige Stuciiis tillige
sig maae exercere, saa skal dett og være meent om de andre Studiorum
Alunmis, at de maae ·exercere sig in Theologicis, særdelis paa Prædichestolen, paa det, om de iche i fremtiden befordris i det de fornemlig har
studeret, de dog kunde befindis dygtige til Prædiche-Embedet, derudj at
tiene Gud og finde deris Brød ; Ofl}eralt vil jeg, at ingen hertil antagis,
u<l:::n de, som ere fødde her i Rigerne af Dansche eller Norsche Forældre,
og ere bekandte iche alle~e af ofuenbemelte profect, men endog af Gudfrygtighed og skickelighed i Liff og Lefnet, og maae de, som til dette Beneficium antagis, niude det ud j f emb Aar og ey længre ( formedelst huad og
huis Recommendation eller Dispensation derudj begiæris kunde) saafremt
de imidlertiid forholde sig saaledis, som denne min Fundatz udkræfuer.
Magnificus Dnus. Rector med Dnis. -Consistorialibus udvælger de dygtigste Personer dertill af dennem, som Ephorus velbetænckt præsenterer; dog '
at, om nogen af min eller min Hustruis Familier dertill sig angifuer, da
de frem for alle andre dertill at antagis, endschiønt de iche endda ere aff
den maturitet og profect, som tilforn mældis: alleniste, at de i Gudzfrygt,
ædruelighed og skickelighed befindis, som tilforne sagt er.
5. Med Exercitiis Disputatoriis, Declamatoriis og precibus solennibus
( paa huilche og. Ephorus undertiden vilde lade sig finde) samt Stipendi j
uddeling og Professorum Consistorialium visitatione in Collegio, till fornæffnte Terminer, forholdis dett paa samme maade som in Collegiis Walkendorphiano og Mediceo. Og maae ingen hafue den friehed at logere
andenstedz uden for Collegium eller at holde nogen Børneschole inden
21
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Collegium, og dog niud e dette Stipe ndiu m, ey helle
r maa e noge n af Stipe ndiariis reise tiit og læng e aff Byen, og ey ofue r
3 eller 4 Uge r i alt om
aaret , uden noge n uforbigiængelig forn øden hed
kund e indfa lde. Men
schulde noge n ofue r et fierd ing aar ucieblifue, da
hann em ¼ deel af dett
aarlige hann em tilhø rend e Benefrcio at afftræckis.
6. Til Dno s. Consistoriales leger er jeg Tret ten
Hun dred e Rixd aler,
huor af Ren t~en aarli gen til d~nn em æqva liter skal
udde lis til en Kiæn delse
for deris omh ue at udsæ tte Collegij Mid ler vell
og betæ nche lig, som sagt
er, paa Rent te, saa og for at høre Stipe ndij Regn
skab aarli g St. Geor gij
dag, eller næst e dage n dere ffter , paa Consistorio,
item for at hafu e omso rg,
at altin g med denn e min Fund atz orde ntlig og
vell effte rkom mis. Ilige m,\a de skal Epho rus hujus Stipe ndij ( som altid
skal være en aff Dnis .
Consistorialibus og af denn em ud~ælgis huer f emb
te aar altem atim en aff
Theo logis , og en aff de andr e Professoribus) for
denn e hans uma g i at
haff ue flittig opsigt med Alum nis in Collegio, og
at giøre aarli g Regn scha b
for dette Stipe ndio , niud e den aarli ge Ren tte aff
Siuf Hun dred e Rixd aler,
som jeg til hann em legerer, og derfo rude n sin cont
inge nt lige med de andre Consistorialibus, af ofue nbem elte Tret ten Hun
dred e Rixd aler, effte r
den Maa de som sagt er.
7. Till et Coll egiu m for bem elte sechsten Alum
nis og detz først e Indrettelse desti nere r og leger er jeg Aatt e Tusi nde Rixd
aler, huor aff Dni. Con sistoriales ( saas nart den tiid er kom men , at denn
e Fun datz skall sætti s i
Verc k og lejlig hed derti ll gifuis) ville kiøbe en aff
de Resi dent iis Professo rum
eller andr e store Gaar de, som in Vici nia Universit
atis et Tem plor um ejusdem ere beliggendes, og haffue noge n beqv emm elig
Gaa rdzr um og Hau gerum , saav elsom grun dmu ret Bygning, huor da bem
elte Alum noru m V ærelser mag elig og vell kund e indre ttis, og huis den
foref inde nde bygn ing iche
derti l kund e være nock, at da Dni. Consistoriales
, effter den forn emst e
Bygmesters Raa d og forslaug, ville lade derhos saa
meg en ny Byg ning forfærd ige, som med den forige Bygn ing skickeligs
t kund e acco rdere , saa at
der blifu er i dett ringeste 8te dopp elte Kam mers
er ( paa enhu er af huilc he
2 Alum ni kund e tilsa mme n loge re) foru
den et skickeligt Orat oriu m og en
com mod um locu m til et Bibliothec, saav elsom huis
ande tt til Alum noru m
og Collegi j nødv endi ge Brug behøffvis, huilc het
form odis med heste men age, og saa viit mue ligt er, ziirligen forfærdigi
s. Til huilc hen Bygn ings
og de deru d j behø ffvend e Kam mers ers første lndr
ettel se med Bord e, stole
og Sæn gestæ der, ders om ofue nbem elte Capi tal iche
skul de forsl aae, da skal
Dni. Consisto riale s h afue Mag t den gand sche ,C
apita ls Ren tte at inde hold e
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udj 1, 2 eller fleere aar, indtil den kand beløbe sig saa højt, at deraf' magelig kand bekostis, huis fornøden er, baade til Residentzens første Kiøb og
dernæst til den ny Bygning og dett gandske Collegij Indrettelse, som meldet er. Og skal Kiælderne under Husene brugis til Alumnorum Brændeveed at forvaris ud j og til anden Collegij nødvendighed ; men Haugen at
brugis til en smuck Urtehauge, huortill Indgangen skal være fra Collegio,
og nøglerne at forvaris aff Inspectore Alumno, som skal, under Ephori
Direction, hafue Indseende dermed, at den holdis i fred og god Hæffd paa
samtlige Alumnorum Bekostning. Skal og i Collegio nogle aparte Værelser,
huor føyeligst schee kand, indrettis til en Portener, som schal luche i og op
afften og Morgen, holde gaarden og gaden paa Collegij fortoug reene og
bestille alt andett, som Collegij Medicei Portener er anbefalet, huorfor hand
aarlig niuder en Rixdaler aff huer Alumno og derforuden Renten aff Toe
Hundrede Rixdaler, som jeg dertill legerer. Dette mit Collegium, naar dett
saaledis indrettet varder, kand, om saa siunis, kaldis Collegium Elersianum.
II. Till Trinitatis Kirche, huor jeg hafuer kiøbt og bekostet mit Leyerstæd, forærer jeg i Jesu Naffn Et Tusinde Rixdaler, at Kirchens Bygning
af den aarlige Rente kand hafue Hielp til sin nødvendige reparation og
conservation, huorimod jeg vil hafue mig forbeholden, at naar .mine Forældris, mit, min Hustruis og Børns Liig udj samme voris graff ere nedsatte, den da iche nogen tiid dereffter skal obnis til andre Liigs nedsættelse, og at den imidlertid altid af bemelte Capitals Rentte vedligeholdis.
III. Iligemaade funderer jeg til Vor Frue Schole her i Kiøbenhaffn
Rixdaler, af huis aarlige Rentte Brød skal gifuis huer
1 Femb Hundrede
afften til fattige Scholebørn, som flitteligen tage deris Bog vare i Scholen.
Bemeldte Rentte skal, saa snart den indkommer, lefveris til Rectorem
Scholæ her sammestedz, at denne min Fundatz kand effterkommis, huoroffuer forbemelte Collegij Ephorus med reliquis Dnis. Consistorialibus for
Gudz Skyld ville hafue Indseende, at saadan min Gafue iche i Scholen til
nogen anden Brug henvendis, end som sagt er.
IV. Nock gifuer jeg til de fattigis Hospital udj Wartow her i Kiøbenhaffn Fembten Hundrede Rixdaler, at aff den aarlige Rentte Tree Senge
til fattige og nødlidende Mennisker underholdis, med huis dennem ugentlig til Ophold gifuis, effter den Maade som med de andre Senge i bemelte
Wartow er forordnet. Og skal Forstanderen oppebære Rentten huer aar
hos det Kongel. Universitet, som Capitalen paa Rentte udsætter, og derfor
skal hafue Magt at fordre Regnschab, naar Behoff giøris, af Forstanderen,
paa det dis bedre kand vidis, om denne min Allmisse der udj Hospitalet
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saa rettelig vedligeholdis, som dett sig bør.
Til sam me 3 Senge og fattigis
0 hold udj Hospitalet skall fatti ge Lem mer
antagis, som hafu er vær et
ærg e og uberygtede, huilche og dertil skal
nomineris aff min og min Hustruis Familier, saa }enge nog en aff ente n
tilbage er, men side n af dett
, kongel. Universitet. Jeg vil og, at om nog
en aff min e egn e eller min Hustruis paar øren de skulde, dett Gud forbiude
, træn ge til den ne Almisse, de
da frem for and re skulde dertill befordris.
V. End elig til en Studiosi ude nlan dz Rey
se gifu er jeg Tre e Tus inde
Rixdaler, som skulde sættis paa Ren te, og
Ren ten til han nem aarligen
Iefueris, til han dz Studeringers fortsættelse
og han ds oph old paa frem med e
Universiteter og Stæder, huo r berø mm elig
e og lærd e mæ nd find is og hest
Lejlighed gifuis til at forf rem mis i dett Stud
io, han d sig paa tage t hafu er;
Thi det skal staa e enh uer, som dett e Stip end
ium niud er, friit for at studere,
hua d han nem lyster, allene at han d er fød
af god e ærlige Foræ ldre , særdelis af den nem , som kun de hafu e vel fors
kyldt af pub lico , og ·frem for
alle and re, dem som ere aff min eller min
Hus trui s Fam ilier . Og skal
sam me Studiosus hafu e et got Ryg te for
sin Gud fryg tigh ed, ærlighed,
Kyd schh ed, ædruelighed, tarfv elig hed og
flittighed, naa r han d til dett e
Stip end ium ann amm is. Saa schall han d og
da allerede befi ndis af saad an
profect, huo raff man d vell kan d formode,
at han d i frem tide n kan d vord e
dygtig at tiene Gud og sit f æde mel and i nog
en Bestilling, som af Lite ratis
bør betienis, dog at hua d den ne post med
Lær dom men ang aar, vil jeg, at
saa meg et mue ligt med min og min Hus
trui s Paa røre nde dispenseris. Saa
schal og min og min Hus trui s paar øren de,
saa leng e nog en er till, l}afue
Ret t til dett e Stip end ium at nom iner e og
for Dnis. Con sisto riali bus at præ sentere en dygtig Person, som skal reverser
e sig til velb eme lte Dno s. Con sistoriales, at huis han d befi ndis dett e Stip
end ium at mis brug e og iche til
sine Stud erin gers Fortsættelse paa frem med
e Stæ der at anv end e med saa
god fliid og til den end e, den ne min Fun datz
udk ræfu er, han d da skal vær e
pligtig, ude n nog en Fore ven ding , at legge
tilba ge igie n alle de pen ge, han d
af dett e Stip end io hafu er ann amm et. Han
d skal ellers niud e dett e Stipendium i fire aar. Men huis saa skeede, at
ban d iche reiste paa frem med e
Stæ der, som sagt er, ude n trej aar (hui lche
n tiid ban d i det ring este skal
oph olde sig ude nlan dz) da maa e han d end
da niud e det for det fier de aar
her hiem me, saaf rem t han d icke inde n detz
forl øb, effter han s Hiemkomst:,
blif uer til nog en Bestilling b efor dret .
O g som min Villie er, at saa leng e nog
en af min elle r min Hus trui s
paa rørende er till, de da skal hafu e rett
ighe d at nom iner e til alle ofuen24
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bemelte mine Stipendia og gafuer, de Personer, som dennem tiid effter anden niude skulle, dog at dermed forholdis i alle Maader effter dett, som om
enhuer . gafue og Stipendio sagt er ; saa vil jeg hafue det forstaaet om
saadanne udj min og min Hustruis Familier, som ere udj publique Bestillinger, eller nogen hæderlig stand, være sig Mandfolck eller Qvindfolck,
som her udj Kongens Riger og Lande bosatte ere. Og for all uenighed
herom imellom begge Familier at forekomme, vil jeg, at den fornemste
og ældste i enhuer Familie skal med fomæffnte Nominations-Rettighed
alternere. Iligemaade om nogen som er af bemelte Familier skulle behøfue
nogen aff ofvenbemelte Beneficiis, da effterdj de altid skulle være nærmist
dertill fremfor andre, effter den maade som sagt er, vil jeg, at der og
hermed skal alterneris imellom min og min Hustruis Familier, saa at om
nogen af min Familie noget Beneficio niudt hafuer, skal næst dereffter en
af min Hustruis Familie dertill annammis, og saaledis at forholdis saa tiit
dygtige competenter af begge Familier til et Beneficium at niude, concurrerer.. Men naar enten af Familierne er udgaaen, da skal den ofuerblefne
Familie, saa !enge den er til!, hafu~ nominationis Rettighed allene.
VI. Jeg forærer endnu til Fattige, Siuge og Sengeliggende her i Staden
Femb Tusinde Rixdaler, huora_ff Renten aarligen skal distribueris aff
Ephoro Collegij til trej Terminer, iblant huilche den ene Termin kand
rammis paa den dag om aaret, da den allmægtige Gud mig herfra Verden
bortkalder. Og skal det stande Dnis. Consistorialibus friit for at determinere, til huor mange og huor meget til enhuer skal uddelis ud j alle 3
Terminer, dog at ingen denne Almisse niuder, uden de hafue et got Rygte,
og at enhuers nødtørfftighed paa heste maader i agt tagis.
Alle ofuerskrefne mine Fundatzer, gafuer og Foræringer beløbe sig til
den Summa 41 200 Rixdaler, huilche Rector Universitatis Hafniensis og
samtlige Professores Consistoriales vilde paa den tiid, som i mit Testamente beskickis, effter min og min k. Hustruis dødelige afgang under deris
Hænder annamme, og best mueligen sørge for Capitalerne, at ingen af
dennem formedelst forsømmelsis skyld blifuer uvisse. Item at bemelte mine
gafver og Fundatzer i alle Maader ~el effterkommis, som de for Gudz rettf ærdige dom, høy Øffrighed og min og min Hustruis Paarørende i sin tiid
agter at forsuare. Men skulde velbemelte Rector og Professores finde sig
med alle disse Capitaler at forestaae for meget bebyrdet, da kand det staae
i deris eget Behag, om de den Capital til Vor Frue Schole, item den til
Wartows Hospital, samt den til Fattige, Siuge og Sengeliggende destineret,
vilde ofuerlefuere till dennem, som inspectionen derofuer er betroed her i
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Staden, og derpaa annamme deris Revers, at de forsuarligen og effter min
intention i samme Fundatzer dermed ville omgaais, derhos jeg dog formoder, at velbemelte Rector og Professores ville for Guds skyld hafue Indseende med, at og disse Fundatzer iche i nogen maader forryckis.
Till Executores ofuer denne min sidste Villie, alle ofvenschrefne Gafuer
og Fundatzer angaaendis, hafuer jeg selff begiæret og nomineret mine
højtærede k. Svogre, V eledle og Velbyrdige Povel Vinding, Assessor i den
Højeste Rett, Cancellie og Consistorial Collegiis, samt Professor paa det
Kongelige Universitet, V eledle og Velærværdige Doctor Hans W and all,
SS. Theologiæ Professor P. og Assessor i Consistoriall Collegio, som jeg iche
tuifler, at de jo skal bære all muelig omsorg og nidkiærhed for, at disse
mine velmeente Fundatzer effterkommis og fuldkommelig i Verck stillis,
og huis inden den tiid nogen af ermeldte mine k. Svogre, som sig godvilligen sig hafue paataget at være mine Mandatarij effter min og min
Hustruis Død, schulde ved Døden afgaae, eller anderledis ved svaghed forhindris, da hand tillige med den andens Raad og Samtycke, en i sin stæd
dertil! at nominere og formaae, som hand kiænder og meener beqvem og
tienlig dertill at skulle være p.aa dett at intet af alt dette som er min
'
'
sidste Villie schal blifue forglemt
og effterladt. Til Vitterlighed
og ydermeere Bekræfftelse, hafuer jeg alt dette, som forskrefuet staar, med egen
Haand underskreffuet og mit vaanlige Zignet hostrygtt, og effter min venlige Begiering haffuer næstbemelte tvende gode Mænd, som mine højtærede k. Svogre dette tillige med mig underskrefuet og forseiglet.
Actum Kiøbenhaffn den 29. November 1691.
Jørgen Elers.

P. Vinding.

H ans W andall.
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J ørgen Elers' Underskrift og Segl p aa Fundatsen .

