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Fundatz til Trinitatis Kirkes fattige Skole
1. Skolen skal være beliggende det allermest mueligt kand være ved Trinitatis Kirke, paa det SkoleBørnene ey ved alt for lang gang til Bøn i Kirken at holde fra deres underviisning skal forhindris, og
saa fremt den rette Skole ey strax skulle blive bygt, leies i midlertid et beqvemt Huus ved samme
Kirke.
2. Een af Professoribus Constitorialibus ved universitetet her i Kiøbenhavn, som af samtlige
Collegio Consistoriali er constitueret Patronus til Trinitatis Kirke, skal tilligemed Sognepræsten til
Kirken være Skolens Inspecteurer og Forstandere og hver af dem have en igiennem dragen, af
Consistorio og Sognepræsten forseglet Bog, hvor udi indføres Skolens Fundatz samt Capitaler, som
den nu haver eller her efter bekommendes vorder, hvorledes de aarligen af Consistorio udsettes,
og hvad Jndkomst skolen der af eller i andre maader aarligen bekommer.
3. Alle Skolens Capitaler, som den nu haver eller her efter bekommendes vorder, skal Rector og
Professores ved det Kongelige Universitet, lige som Kirkens andre Midler, forvalte og forestaae og
dem paa visze stæder forsvarligen udsette, at Skolen der af i rette Tider kand have sin aarlige
Rente, og i det øvrige med dem omgaaes, som de agter at svare.
4. Alle Fattige og u-formuende Borger børn af Trinitatis Sogn skal i denne Skole uden Betaling
underviises i deris Børne Lærdom, Regne og Skrive Konsten, og naar Skolen ved Guds Velsignelse
og Got Folkes Christelige gavmildhed kommer til Midler, skal de aller fattigste med Nødtørftig
Klæde og brød forsiunes.
5. Til at underviise Ungdommen i deris Christendom, Skriven og Regnen skal den af Consistorio
beskikkede Professor tillige med Sognepræsten til Kirken beskikke een beqvæm, skikkelig og
vellærd Attestatum Theologiæ Studiosum, som, medens hand dette Skole Embede vel forestaar,
skal nyde til aarlig Løn Hundrede Rixdaler Courant Klingende Mynt samt fri Huusværelse og til Lys
og Brænde i Skolen 20 Rdr. og efter 5 aars troe Tieniste til Præste-Kald befordres.
6. Samme Skolemester skal dagligen underviise de Børn i Skolen, som Sogne-Præsten med sit
Vidnesbyrd hannem tilsender, og skal Skolemesteren altid paa Skolens Bekostning holde en Bog
med hvert Barns Navn udi med rigtig Opskrift, hvad det vidste af sin Christendom, da det kom i
Skolen, at Sogne Præsten (eller Medtieneren i Sogne Præstens Forfald), som Maanetlig een eller
toe gange gaaer udi Skolen og overhører Børnene, kand des bedre eragte hvert Barns
forfremmelse i sin underviisning.

7. Tvende gange om Ugen skal ungdommen offentlig i Kirken overhøres og underviises, nemlig om
Søndagen fra Eet til Toe Slæt af Skolemesteren, som da lydelig skal Catechisere, paa det at hvad
eenfoldige Guds Børen af Tienneste og Haandverks Folk, som maatte til samme tiid indfinde sig,
kunde til Oplysning i deris Christendom der af opbygges, og om Tiisdagen fra 9 til 10 Slæt af SognePræsten eller Capellanen.
8. Naar Skole-Børnene ere saa vel underviiste, at de af Sogne-Præsten kiendes dygtige, skal de
settis til Manufacturer, Konster, Haandverk og Handel, som de har lyst til, eller og recommenderes
til Directurerne for Compagnierne at fare til Søes. Skulde nogen iblant dem findes, som haver
særdeeles Nemme og Lyst til Boglige Konster, da skal de befordres til Vor Frue Latinske Skole. Dog
maa ingen under 10 aar forløves af Skolen og ingen over 14 aar have tilhold til Skolen, men da til
Ærlige Konster, Haandverker og Tiennister henskikkes, og skulde nogen af dem, som slig
underviisning og almisse i ungdommen nydt haver, ved Guds Naades Hielp i fremtiden komme til
Midler og formue, bør de igien efter evne og formue Skolen til Taknemmelighed og Erkiendelse at
betenke.

