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Min højærede H. Patron Mag. Jørgen Ejlersen vilde jeg ydmygelig hafve embedet, at efttersom de
gode Herrers Magnificus Rector oc Professores som mine Høygunstige Patroner, efter min ydmyge
begiæring hafver bevilget Klockerhuuset til Trinitatis Jeg iboer maa repareris eftter der omgifven
gunstig resolution; Men som det træskuur som nest huuset staar er saa ganske forraadnit at det
icke kand repareris oc Fiælene derpaa ere gandske forraadne oc udøctige; oc der dog
nødvendighed kunde bevaris udi saa Velsom et logement hvor af udsicht til Kirskegaarden oc
Kircken kunde hafves, til usckickelighed oc schade som der oftte begaaes dis bædre at forekomme.
Saa velsom til mit Embedis bædre forretning baade med Kirkens Sejerværcker oc Taarnets
instrumenter at hafve i acht oc reparere naar fornøden giøres, hvor til aldeelis ingen platz i det
gamle Huus findis som der til brugelig oc beqvem er. Om mig i Stæden for det forraadnede
Træskuur op til Kirckegaardens muurer at maatte byggis. Men hvis de gode Herrer skulle formeene
det Kircken til for stor bekostning skulde geraade, da er jeg ærbødig saa lenge jeg lifver, oc er i
tienesten at vil forrente til Kircken et hundrede Rixdl aarligen, hvis Capital til det halfhuusis
bygning kunde anvendis oc der af enten aarlig 6 rixdl i min løn qvittere, eller til hver 11 Juni der til
Kircken betale dog at mine Arfvinger efter min død enten til Capitalen eller Renten ej viidere
svarer end saalenge de i Huuset boer. Min Eftermand som ligesaa vel som jeg behøfver samme
fornøden Huusværelse, for oc vel at beqvemme sig til hvis jeg her udi erbyder mig for min oc hans
magelighed ja oc fornødenhed giever at giøre vil. Oc er jeg her paa de gunstige H. Patroners milde
svar ydmygeligen forventendis, oc forblifver stedse deris
Ydmygeste oc lydigste tiener
Matthis Søerensen
(Uden datering – men det må være 1680, da brevet refererer til acta consistori samme år)

Acta consistorii 17. juli 1680
Pkt 5.
Bleff læst Matthiæ Søffrensøns Klockers til Trinitatis Memorial, tillige med Procuratoris templi dr.
M. Hilarij recommendation, anlangende at Klockeren begierer et lidet halfftag-huus maatte bygges
hannem, der det gamle siæle-skuur staar op til kirckegaards-Muuren, som hand høyligen
behøffver, hvilcked remitteredes til Procuratorem Templi, at hand vilde lade giøre offuerslag paa
hvad det vel kunde koste, og da kunde viidere derom resoloeris.

