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En Hørers Afskedigelse fra Skolen.
Meddelt af D. H. Wulff.

Nedenstaaende Sag, der meddeles efter Aktstykkerne i 
Aalborg Bispearkiv, er vel i og for sig ikke synderlig mærke
lig, men indeholder dog adskillige Træk til Oplysning af 
Sæder og Skikke for to Aarhundreder siden, hvorfor den vel 
fortjener at fremdrages. Den heri forekommende Rektor Mag. 
Mogens Mogensen Wingaard — Rektor fra 1668—1684 — 
var en stridig og egenraadig Mand, hvilket han viste senere 
i sin Embedsførelse, og hvorfor han til sidst blev afsat ved 
Højesteretsdom, hvorom udførlig Meddelelse findes af P. E. 
Hundrup i Indbydelsesskriftet til Aalborg Kathedralskoles 
Examener 1869; men at han allerede strax efter sin Embeds
tiltrædelse optraadte med Myndighed, viser denne Sag, i 
hvilken det ikke er ganske klart, paa hvis Side Hovedskylden 
har ligget; rimeligvis har der været Fejl hos begge de op
trædende Hovedpersoner.

Eftersom hæderlig og højlærde Mand M. Mogens Mogen
sen Wingaard, Rector scholæ Alburgensis, haver nu forleden 
selv d, 6te Maj suspenderet og forvist mig Lektien, som jeg 
af hæderlige og højlærde Mænd, Dr. Anders Andersøn, hujus 
dioceseos superintendente vigilantissimo, og M. Christen Mar- 
tensøn, rectore scholæ, jam vero beatæ memoriæ, betroet var, 
og det foruden vores samtlige ærværdige Hr. Fader og Biskop 
Doet. Mauridz Roning hans Videnskab, saa jeg mener, at 
hans Ærværdighed er begge vores Øvrighed, som imellem os
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burde at censere og sin tilbørlig Respekt at nyde, og dominus 
Rector burde derfor tilforn i det ringeste at have givet hans 
Ærværdighed det tilkjende, og mig Beskylding og siden Slut
ning paa Beskylding. Eftersom dette ikke er sket, da begjærer 
jeg gjærne og meget tjenstvilligen, at M. Mogens, rector scholæ, 
vilde ved disse tvende hæderlige Mænd Hr. Jacob Lauridsen 
Biesch og Hr. Niels Lauridsen give mig skriftlig Aarsag, 
hvorfor han mig fra min Bestilling har suspenderet og af 
Skolen in præsentia conrectoris et collegarum udvist, eftersom 
jeg nødes til haardt mod min Vilje, dog ad servandam nominis 
existimationem at give min Øvrighed det tilkjende og nydo 
siden, hvad Lov og Ret paa begge Sider kan medføre.

Datum Aalborg d. 10de Maj 1669.
Jacob Pedersøn Bruun.

Herpaa har Rektor Wingaard skrevet følgende Erklæring:
Den 10de Maj 1669 læste jeg dette ovenskrevne, og hvad 

sig det bel an ger, at jeg foruden vores samtlige ærværdige Hr. 
Fad or og Biskop Doet. Mauritz Koning hans Videnskab haver 
suspenderet eder Jacob Pedersøn Bruun og forvist eder Lektien, 
da er dette mit Svar dertil, at jeg submitterer mig hans Ær
værdighed vores højærede kjære Hr. Biskop selv. Hvad sig 
Aarsagen belanger, hvorfor jeg har suspenderet eder, dertil 
svares, at jeg skal vel give eder Beskyldninger paa sine Steder 
og Tider, naar det falder hans Ærværdighed vores højærede, 
kjære Hr. Biskop belejligt at tage sig den Sag for.

Actum Aalborg ut supra.
M. Wingaard.

I denne Anledning skaffede Jacob Pedersøn Bruun sig 
to saa at sige enslydende Attester om sit Forhold af sine 
Kolleger, den ene af Konrektor og anden Lekties Hører, den 
anden af fjerde og tredje Lekties Hørerne, saa lydende:

Eftersom vi underskrevne, Peder Vitzøn, conrector scholæ 
Alburgensis, og Niels Anderssøn, collega secundæ classis, er 
af collega Jacob Pedersøn Bruun begjærendes (I), hvorledes 
og paa hvad Maade vi hannem kjendt have, saa længe han 
Lektien udi Skolen haver tjent, i og uden Bestillingen. 
Samme Begjæring have vi ikke kunnet nægte, men med en 
god, sandfærdig Samvittighed vidne og bekjende, at vi aldrig,
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enten ndi Skolen eller uden Skolen, have hørt, siden vi kom 
her paa Stedenl), andet end forne Jacob Pedersen Bruun haver 
skikket sig gudeligen, flittig og vinskibelig udi hans Bestilling 
og imod Rectorem og alle Collegas saa vel som alle Vedkom
mende, som en hæderlig og ærlig Person vel egner og anstaar, 
og ikke vi nogen Tid have hørt hannem tale ubekvems Ord 
om nogen, hvem det være kunde, enten i Skolen eller uden
for, hvilket vi ere og ville være gestændige, hvor det skal være.

Datum Aalborg den 10de Maj 1669.
Peder Vitsen. Niels Andersen.

Den anden Erklæring af samme Dato er underskreven af 
Christopher Jacobsen Moldrup, quartæ classis collega, og 
Lauridz Nielson Kraas, tertiæ classis collega.

Derefter følger:
Acta in ædibus dni episcopi d. 11. Maij 1669.
Jacob Pedersen, Hører i første Lektie, besværede sig over 

Rectorem scholæ M. Mogens Wingaard, at han forleden den 
6te Maj havde suspenderet ham ab officio og det foruden 
nogen given Aarsag, og nu begjærer, at M. Mogens vil give 
hannem Aarsage, eftersom han det tilforn skriftlig havde 
begjæret og nu mundtlig M. Mogens’s Svar, at han uden 
Bispens Videnskab har suspenderet ham; i denne Post sub- 
mitterer han sig hans Ærværdighed selv. Til det andet, efter
som Jacob Pedersen beraaber sig paa, at han er Lektien betroet 
af disse salige Mænd forrige Superintendent og Rector scholæ, 
vil M. Mogens ogsaa begynde fra sin Introduktion i Skolen 
og give Jacob Pedersen Sag.

Først har Jacob Pedersen sendt en Bjørn ind i Skole- 
gaarden, og endog M. Mogens mange Gange bad hannem, at 
han skulde lade den komme bort, saa blev den dog staaende, 
til Jacob Pedersen fik Ærinde til Kjøbenhavn om et Kald og 
andre i hans Absens lod den borttage.

Dernæst tilspurgte M. Mogens Jacob Pedersen, om han 
ikke i Skolen, naar M. Mogens ratione officii paamindede ham, 
meget fult har svaret, foruden andet saa uhøvisk, at det ej 
kan gjengives, at hans Kappe havde kostet ham lige saa vel 
Penge som M. Mogens’s.

x) i den anden Erklæring staar her: siden hannem Lektien blev betroet.



372

For det tredje, der M. Mogens engang havde transfereret 
i Skolen, tog Niels Andersen Terby og Jacob Pedersen tre 
eller fire af de Disciple, som M. Mogens havde afflyttet af 
første Lektie i anden og satte dem tilbage igjen M. Mogens 
uafvidende.

For det fjerde, sagde Jacob Pedersen sig engang hjemme 
i M. Mogens’s Hus ikke at ville søge Kirken1), hvorfor M. 
Mogens maatte removere ham ab officio, endog Jacob Pedersen 
ikke parerede første Gang; men naar M. Mogens venererede 
enten hans kgl. Majestæt eller hans Ærværdighed Bispen, at 
han oorum nomine removerede hannem, da spørges, om han 
ikke svarede, at han ogsaa paa Kongens og Biskoppens Vegne 
befalede M. Mogens at gaa ud af Skolen.

For det femte, da M. Mogens for Laurits Jensens Inter
cessions Skyld introducerede ham igjen, lovede han Vinskibe- 
lighed i Skolen, Flittighed i Kirken, naar hans Timer var, 
og M. Mogens tilbørlig Lydighed og Respekt; men hvad Sko
len sig belanger, da gaas det forbi denne Gang; men hvad 
Kirken sig belanger, da tog han vel vare derpaa en 8 eller 
14 Dages Tid, dog var siden meget forsømmelig, indtil hans 
Ærværdighed, vor højærede, kjære Hr. Biskop kom hid til 
Steden2). Nu siden paa 3 Ugers Tid vil M. Mogens ikke 
tro, at han to Gange har været i Kor Morgen eller Aften 
og søgt sin egen Sted og taget vare paa Børnene. Hvad 
tilbørlig Lydighed og Respekt vedkommer, da haver M. Mogens 
nu nyligen og for kort Tid siden sat 3 Børn i første Lektie, 
hvis Sted Jacob Pedersen efter sin Befaling forandrede. Der
foruden maatte et af Børnene publice............ , endog han
havde været af Byen for M. Mogens, hvilken Undskyldning 
Jacob Pedersen ikke vilde admittere.

For det sjette over alt dette kan M. Mogens producere 
testes, at Jacob Pedersen haver meget skamfuld og uden al 
Ære og Blufærdighed talt hannem ilde paa, baade hvad hans 
Bestilling sig belanger og hans Erudition, og det til Joen

1) Disciplene af de forskjellige Lektier gik under deres Læreres Tilsyn 
i Kor, som det kaldtes, Morgen og Aften og besørgede Sangen i de 
to Kirker.

2) Mourits Kønig blev Biskop i Aalborg 1668 efter Anders Andersen 
Ringkjøbing.
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Bjørnsens her i Aalborg. M. Mogens nævnte testes Christen 
Nielsen Berg, en Studiosum, saa vel Christen Nielsen Skyt, 
en Discipel af Skolen blandt dem, som nu skal dimitteres.

Fremkom i Retten Christen Nielsen Berg, og lod Bispen 
for ham oplæse af Recessen, hvad en falsk Ed haver at betyde, 
og formanede hannem at vidne og sige sin Sandhed om denne 
Sags Beskaffenhed, intet at lægge til og intet at tage fra, som 
hannem bevidst er, og det saa sandfærdeligen, som han med 
sin højeste korporlig Ed vil være gestændig og aflægge, naar

Og var Christen Nielsen Bergs Vidne i den Sag, som 
følger: Onsdagen den 28de Aprilis om Aftenen efter 8 Klokke
slæt kom jeg i Joen Bjørnsens Hus at søge efter en Student 
ved Navn Oluf Andersen, og var der da forsamlet Konrektor 
Peder Vistisen, Niels Andersen, Jacob Pedersen og Christen 
Nielsen Skyt; men som Oluf Andersen ikke var tilstede, bad 
Jacob Pedersen, at jeg vilde blive hos dem, hvilket jeg ogsaa 
efterkom. Og imidlertid vi saa sad tilhobe, kom der Diskurs 
paa Bane om rectore scholæ Alburgensis M. Mogens Wingaard, 
hvorledes han udi Doet. Niels Jespersens1) Bryllup skulde 
have villet tage en Dans fra Jacob Pedersen, hvorom mig 
intet er bevidst; men derhos talede Jacob Pedersen nogle 
usømmelige Ord mod forskr. sin Øvrighed M. Mogens Win
gaard, da han skjældte ham for on Hundsfot, Sinke og ulærd 
Mand, som ikke var værdig til at betjene saadan høj Bestil
ling, hvortil jeg svarede og bad, at Jacob Pedersen ikke 
skulde tale saadant om hannem; thi jeg havde hørt sige paa 
andre Steder, at han var en vellærd Mand, den Stund han 
var paa Akademiet; tilmed skulde Jacob Pedersen være for
sikret paa, M. Mogens Wingaard blev ham god nok, hvorpaa 
Jacob Pedersen svarede, at det blev intet bedre, hvortil jeg 
og sagde, at det blev derved. Dernæst sagde Jacob Pedersen 
til mig af Spot: »Est du M. Mogens’s Karl? Vilt du stikke 
mig ud? Maaske, som jeg haver hørt, du skal være Hører 
igjen i mit Sted«, slog saa i Bordet, knæppede med Fingrene 
og sagde: »Jeg blæs ad M. Mogens«, lukkede saa Vinduet op 
og blæste ud af Vinduet. Strax tog Konrektor hannem ved

*) dengang praktiserende Læge i Aalborg; blev gift 25A 1669 med Kir
sten, Datter af Borgmester Hans Sorenseu.
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Haanden, trykte hannem ned udi Sædet og sagde til Jacob 
Pedersen: »Dne frater, nil de absentibus nisi bonum«. Men 
som Jacob Pedersen vilde ikke lade sig dermed bekvemme, 
men blev ved at skjælde M. Mogens for Hundsfot, begjæredo 
Christen Nielsen Sky t af Kon rektor at maatte svare et Ord 
for sin Skolemester, og som det hannem blev tilladt, sagde 
han: »Jacob Pedersen, ti stille og tal intet saadant om min 
Skolemester udi hans Fraværelse.« Jacob Pedersen svarede 
hannem derpaa: »Hvad kommer det dig ved?« og blev fort i 
sit Forehavende. Men paa det at Konrektor dog saadant 
endelig kunde afvende, indførte han en Historie i den Mening: 
»En lagde en Skat i et Skab og skrev derpaa: Noli me tangere. 
En anden kom og tog Skatten bort og skrev igjen: Surrexit, 
non est hic.« Og som han ikke vilde lade sig afvende ved 
denne Tale, men holdt fast ved mig og spurgte, hvad jeg 
havde dermed at bestille, med mange flere unyttige Ord, som 
at opregne vilde falde for vidtløftigt, kom der en af Skolens 
Disciple ved Navn Lauritz Olufsen1), hvilken Konrektor had 
at spille en Dans paa Sinken2), som han og gjorde; saa tog 
Konrektor Jacob Pedersens Søster ved Haanden og dansede 
med hende, og der Dansen var endt, leverede han hende til 
Jacob Pedersen, han dansede med hende, og dermed havde 
Diskursen Ende.

Tilspurgte Bispen forbemeldte Christen Nielsen Berg, om 
han paa det, som han nu for Retten havde sagt og var ge- 
stændig, kunde med en god Samvittighed gjøre sin højeste Ed 
og korporlig Juramentum, naar paaæsket bliver; dertil svarede 
bemeldte Studiosus, at lian vilde gjøre det med en god Sam
vittighed.

Nok fremkom Christen Nielsen Skyt, en Discipel af Skolen 
iblaudt dem, som nu skal dimitteres, i hans Alders 24 Aar. 
Bispen i lige Maade alvorligen foreholdt hannem, hvad en 
falsk Ed har at betyde, og formanede ham i denne Sag saa- 
ledes at bære Vidne, som han agter at gjøre sin højeste Ed 
paa, naar det af ham blev fordret. Og vandt og tilstod Chri
sten Nielsen Skyt i alle Omstændigheder, ligesom Christen

*) Blev dimitteret 1670, siden Præst i Blære. 
a) Et Slags Blæsehorn.
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Nielsen for hannem vundet havde, og vilde derpaa gjøre højeste 
Ed, naar det blev hannem paalagt.

M. Mogens Wingaard efter disse Vidners Forhør lagde 
endnu dette til, at han beskyldte Jacob Pedersen for dette 
ovenskrevne denne Gang; men hvad mere han havde imod 
Jacob Pedersen, vilde han differere, indtil det behagede hans 
Ærværdighed vor høj ærede Hr. Biskop Sagen pUa ny at fore
tage, og da skriftlig at indlægge, hvad mere han havde mod 
Jacob Pedersen.

Imod disse Beskyldninger samt videre svarede Jacob 
Pedersen, som følger:

Første, hvad sig den Bjørn er belangende, da kom min 
Svoger Joen Bjørnsen forleden Aar 14 Dage for Michels Dag 
fra Rug og havde med sig en liden Bjørneunge, hvilken han 
satte i sin Gaard nogen Tid, og der den ikke kunde tvinge 
sin Natur, gjorde den stor Skade paa Høns og Gæs i Gaarden. 
Derfor bad han mig venligen, at jeg vilde tage den op til 
mig, bedende, at jeg den vilde forflytte paa en anden Sted, 
hvorpaa jeg strax svarede ja.

For det andet, disse fule og ubekvemme Ord skal Rektor 
scholæ aldrig overbevise mig at have sagt.

Til den tredje Post om Disciplene, som M. Mogens havde 
opflyttet, svarer jeg saaledes: Forleden Aar i Lerup Markeds 
Tid rejste jeg did med Lauritz Krase, collega tertiæ classis 
her paa Steden, med Rektors Forlov. Førend vi rejste, havde 
rector scholæ examineret alle Lektierne og havde i Sinde at 
transferere, hvilket sket var, der vi kom tilbage igjen, og af 
første Lektie transfereret en stor Del af mine Disciple. Og 
der nu Niels Andersen, collega secundæ classis, vilde explorere, 
om de dertil vare dygtige, da var der en Del og mesten alle, 
som ikke kunde gjøre Forskjel imellem Conjugationes og 
Declinationes, ej heller havde naaet metam præscriptam, som 
udkrævedes i første Lektie, hvorudover Disciplene, som fra 
mig bleve transfererede, uden tvende, sig fra Skolen have 
begivet, og en eller to formedelst deres Forældres Forbøns 
Skyld og Rektors egen Begjæring endnu ere under min 
Disciplin.

Til det fjerde svarer jeg, at forgangne Aar, strax efter at 
jeg var kommen hjem af Rejsen fra Kjøbenhavn, gik jeg efter 
min Bestillings Forrettelse fra Skolen og til Kirken, og der
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jeg kom op mod Korsdøren, stod der en Discipel af fjerde 
Lektie og gav en af mine Disciple ikke alene 4 eller 6 Øre
figener, men og sled liannem i Hovedet med et Ris, til hvilken 
jeg sagde: »Det staar dig ikke fint, at du slaar det fattige 
Barn, det var bedre, at du tog hannem hjem med dig og gav 
hannem én Mundfuld Brød; thi han er mere frossen og hungrig, 
end som du mener, og har derfor ikke gjort Skalkhed, for 
hvis Skyld du overfalder hannem«. Disciplen sagde til mig: 
»Hvad haver du med mig at gjøre?«, og paa det jeg ikke 
skulde give nogen Forargelse fra mig, bad jeg Disciplen at 
følge ned med mig til Rektoren, som var i Skolen, hvilket 
og skete, og Rektor blev det tilkjendegivet. Derpaa svarede 
Rektor: »Domine Jacobe, giv eder tilfreds, han skal nok faa 
sin tilbørlige Straf, hvorefter jeg gik op til Kirken der min 
Bestilling at forrette. Om anden Dagen efter gik Rektor 
scholæ, Klokken var halvgaaen ti, ved Lektien og bad mig, 
jeg vilde ipso puncto horæ duodecimæ komme til ham i hans 
Hus, hvorhen han havde og ladet kalde Christopher Jacobsen, 
collegain quartæ, og dej1 jeg nu kom til dem, sagde Rektor 
til mig: »Ja, Jacob Pedersen, den Aktion, som var i Aftes 
imellem den Discipel og eder, maa blive derved«, hvortil jeg 
svarede: »Jeg vil ikke tro, due rector, at I skulde begjære, 
at jeg, som tager mig andres Byrde og Arbejde paa, skulde 
lide nogen Despekt«, hvortil han atter svarede: Det fik at 
blive derved, hvortil jeg sagde: »Dersom jeg ikke maa nyde 
tilbørlig Respekt og Lydighed af Disciplene, da gaar jeg ikke 
i Kirken, men enhver af collegis, som af gammel Tid har 
hebdomaderet, at svare til sin Uge.« Da svarede Rektor: 
»Jeg vil removere dig,« hvilket jeg begjærede at maatte ske 
in præsentia conrectoris et collegarum, udi hvis Nærværelse 
jeg og begjærede Aarsagen til Remotionen, hvortil han svarede: 
»Jeg sætter dig ud paa Guds og Kongens Vegne,« hvortil 
jeg sagde: »Jeg tror ikke, at hans Majestæt satte ingen (I) 
fattig Karl af sin Bestilling uden Aarsag.«

Mod den femte Beskyldning er min Erklæring ved con
rectoris og alle collegarum skriftlige Testimonium, som jeg i 
Rette lægger, at jeg baade har lovet og bevist Lydighed.

6. Imod Vidnerne formener jeg, at 1) Christen Nielsen 
Berg ikke maa baade være Angiver og Vidne udi sin egen 
Sag, 2) den Skoleperson Christen Nielsen Skyt, som Christen
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Nielsen Berg producerer til Vidne, mener jeg, at, efterdi han 
endnu er suh ferula, maa han derfor ej bære Vidne (her af
brydes Beretningen).

Endnu findes der to udaterede Erklæringer af Jacob 
Pedersen Bruun, saa lydende:

1. Eftersom, ærværdigste Hr. Biskop og højærede Fader, 
jeg fattige Person for eders Ærværdighed højt nu som tilforn 
af rectore scholæ Mester Mogens Wingaard imod al min 
Forhaabning er for adskillige Poster angiven, som jeg efter 
min venligste Begjæring er meddelt , saa er derimod min en
foldige og ydmyge Erklæring:

1) At jeg var i Skolen den 23de September om Aftenen 
og havde hos mig 3 af Skolemesters Disciple med deres 
Instrumenter, det kan og vil jeg ikke benægte; men at det 
skulde være sket i den Intention, at jeg nogen dermed vilde 
fortørne eller forføre, det kj ender Gud, at det skal mig aldrig 
med Sandfærdighed eftersiges. Sandt er det, at jeg lod hente 
en Pot 01, dog ikke til nogen Overflødighed, men aleneste 
til eu liden Rekreation for dem, som Instrumenterne mig til 
Vilje brugte, imidlertid jeg øvede mig i Sangen, dog uden 
Guds Fortørnelse og ingen deres Forargelse, eftersom det var 
om Aftenen, længe efter at Skolen var dimitteret. At der 
skulde være sket Exces, som berettes i adskillige Maader, det 
skal aldrig med Sandfaérdighed bevises. Jeg blues ved det 
her at repetere; thi de, som mig og min Omgængelse kjende, 
kan med en god Samvittighed testere, at jeg ikke dog er saa 
ufin, at jeg saadan Uhøflighed paa saadanne eller andre Steder 
begaa skulde. Dog, eftersom’det saa meget højt opsættes, 
hegjæi’er jeg paa det ydmygeligste, at min ærværdige Hr. 
Biskop og gode Fader vil mig denne min Forseelse forlade 
og ikke til min Fordærvelse eftertragte, eftersom det er 
menneskeligt at falde og forse sig. Jeg lover, at det aldrig 
mere skal ske, og lover derhos, som min Skyldighed udkræver, 
at bevise min ærværdige Hr. Biskop al Ære og Lydighed, 
udi min Bestilling al Flid og Troskab og udi Omgængelse 
al Ærbarhed, saa ingen næst Guds Hjælp skal have dem 
over mig at besvære.

2. Hvad sig anlanger de Vidner, som M. Mogens Win
gaard producerer, nemlig hans egne Disciple, hvilke han haver 
befalet i sit eget Hus at testere om, hvis jeg haver gjort og

25



378

sagt, da kan alle retdømmende vel eragte, hvorledes dermed 
beskaffet er, og hvorledes det vilde afgaa, om det endelig skal 
komme til videre Proces. Gud skal kjende, at saadant aldrig 
passeret er, aldrig ej heller bevises kan uden med hans egne 
Disciple, som maa gjøre, hvad befales. Hvad ondt heraf kan 
fødes, lærer Tiden. Jeg beder tjenstvilligen, at saadant maa 
efterlades for stor Vidtløftighed, Omkostning og andet, som 
værre er, som deraf kan foraarsages. Jeg elsker, begjærer og 
søger Pred. Gud give dennem Ufred nok, som den begjærer 
at søge.

3. Eftersom rector scholæ først in præsentia collegarum 
et discipulorum haver skjældet mig for en Sinke og siden 
udi sit Indlæg indført, at, dersom jeg af lærde, sanddru og 
upartiske Mænd blev examineret, da skulde nogle af hans 
Lektie findes bedre in scholasticis end jeg, udi hvilke Ord jeg 
formener, at dnus rector ikke aleneste haver talet hans Ær
værdighed hæderlig og højlærde Mand D. Anders Andersen, 
forrige Superintendent over Vendelbo Stift, saavelsom ogsaa 
h. og højlærde Mand M. Christen Martensen, forrige Rektor 
her paa Steden (jam vero beatæ memoriæ), som mig efter 
udstaaende Examen have til Dimission fra Skolen approberet 
og med hæderlig Testimonio affærdiget, alt for nær, men end- 
ogsaa clarissimis et excellentissimis dominis professoribus in 
regia academia Hafniensi, som mig ikke aleneste til Examen 
depositionis have kjendt dygtig at refereres in numerum studio- 
sorum, men endogsaa efter Examen attestationis med hæderlige 
Testimoniis dimitteret. Men dersom det behager hans Ær
værdighed min høj ærede Hr. Fader og Biskop D. Mauritz 
Kønning mig til nogen Examen udi min Bestillings Udkræ
vende ot admittere', da skal jeg efter største Skyldighed sub- 
mittere mig hans Examini og ikke rectoris, hvis Myndighed 
udi den Sag jeg mener at være død, og forhaaber jeg da 
næst Guds Hjælp saa god at befindes til at forestaa den 
Lektie, som mig er eller bliver betroet, som M. Mogens Win- 
gaard den ganske Skole, og saa længe M. Mogens Wingaard 
ikke beviser mig at vært* en Sinke, saa kan jeg ikke bedre 
judicere om hannem end han om mig; thi hvo Ære vil vinde, 
skal Ære vove, og naar han mig erklærer, vil jeg og hannem 
igjen erklære, og som rectori scholæ al Ære og: Lydighed 
bevise. Jeg formoder, at min højærede Fader og Biskop
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denne min enfoldige, ydmyge Erklæring vel optager og mig 
sig trolig rekommenderet være lader, paa det jeg fattigo Person, 
som haver lidt meget ondt for min Bog saavelsom en anden 
og min Tid og fattige Porældres Formue derpaa anvendt, ikke 
skulde komme udi nogen Trætte, udi hvilket jeg aldeles er 
hospes og ikke verseret, og mulig paa det sidste kunde komme 
til Ærespilde. Gud eders Ærværdighed velsigne, bevare og 
opholde til sin Ære, sin Kirkes Opbyggelse og alles vores 
Glæde og gode Amen.

Jacob .Pedersen Bruun.

II. Ærværdig, højlærde, fromme Hr. Fader,
Biskop og høj ærede Patron.

Eftersom jeg af rectore scholæ M. Mogens Monsen er 
haardt angreben og formedelst vrang Beretning falskeligen og 
løgnagteligen paasagt, hvilket ikke letteligen nogen Tid sket 
er mod nogen, med mindre at der kunde være grove og store 
Forseelser, hvilket min gode Gud af Naade bevare mig fra 
min Livstid, og samme min Gud skal vel føre alt dette falsk 
Optænkende til Lyset til sit Navns Ære og give Løn efter 
Arbejdet efter hans egen guddommelige Vilje, saa svarer jeg- 
meget ydmygeligen og tjenstvilligen.

1) Hvad skal jeg benægte, eftersom jeg aldrig haver tænkt 
de Ord, langt mindre talt noget enten om Rektor eller nogen 
andet end det, som ærligt er og til al Respekt kunde komme; 
men hvad der sagt er, skal Gud være mit Vidne til at være 
mig usandfærdig paasagt, hvilket jeg for Gud med en god 
Samvittighed ved min Ed vil aflægge, om det begjæres, og 
til Overflødighed ved trofaste Vidner haver og skal det bevise 
saa klaflig, at hvert retsindigt Guds Barn skal .se, det er Ret.

2) Publice at deprecere, da mener jeg, at, saa længe jeg 
har ingen Skyld, da kan Straffen blive lidelig; med Tiden 
giver det sig vel, hvem det har forskyldt, hvilket min gode, 
højærede Fader og Biskop har selv at censere, og dermed er 
jeg meget vel tilfreds. Jeg véd og vel da at nyde Ret. For 
detine Post har jég mig videre udi eders Ærværdigheds Hus 
erklæret, og det af hæderlig og højlærde Mand M. Jacob 
Potilsenx) skriftlig er befattet.

*) Sognepræst til Frue Kirke i Aalborg.
25»
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3) Jeg skal betale hver med Guds Hjælp deres fortjente 
Løn, hvis mig tilkommer, saa ingen skal have sig derover at 
beklage; men en Del mine fortjente Penge til Jul véd D. 
Rektor vel, at han har hos sig endnu og mig dem. forholdt.

4) Dominus rector skulde ikke være saa meget hastig, at 
jeg enten nu denne samme Time skulde resignere. Jeg er 
født og kommen af ærlige Porældre og Familier, hvilke under
holdt og altid have gjort mange fattige Skolepersoner til gode, 
hvilket eder M. Mogens selv er meget vel bevidst. Jeg havde 
ikke formodet, at M. Mogens uden Aarsag saa højt skulde 
tragte efter min yderste Fordærvelse, men heller formodet 
nogen Satisfaktion for den store Despekt, mig allerede veder
faret er; men saasnart det behager Gud, ønsker jeg heller at 
komme fra Stedet end paa saadan Maade at forblive, og saa 
længe det varer, skal jeg med Guds Hjælp af hans Naade 
saaledes forestaa det Pund, Gud haver mig overbetroet, at 
lian skal betro mig mere, saa min Gud skal æres, min høj 
ærede Fader og Biskop tillige med alle retsindige Guds Bø^n 
glædes, og Gud skal give enhver Løn udi sin Tid.

Dette saa korteligen Svar efter Begjæring; men jeg beder 
meget ydmygeligen, at eders Ærværdighed, vores gode, høj
ærede Hr. Biskop og min tilforladendes Patron og Fader vil 
agte min store? Uskyldighed og lade mig være eders patrocinio 
rekoinmenderet, saavidt Ret kan eragtes; dermed nøjes jeg 
gjærne, og befaler jeg den Sag udi Guds og eders Haand og 
forbliver eders Ærværdigheds

villig Tjenere til Døden
Jacob Pedersøn Bruun.

Disse tvende Erklæringer maa have forfejlet deres Hen
sigt, eller ogsaa ru aa der være indtruffet ny Misforstaaelser, 
hvilket sidste vel er det rimeligste, da Jacob Pedersen neden
for vil ses at være steget til anden Lektie Hører. Som 
saadan blev han nemlig afskediget, som efterfølgende Tilkjende- 
givelse viser.

Anno 1669 den 13de November vare vi underskrevne paa 
Jacob Pedersøn Bruun, anden Lektie Hørers Kammer og paa 
M. Mogens Wingaards, Rector scholæ Vegne tilsagde hannem, 

1) at Jacob Pedersen Bruun inden Torsdag Aftens Forløb
skulde ganske kvittere sin Skolebestilling,
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2) at han inden forne Tid skulde gjøre sit Kammer 
ryddeligt,

3) at forne Jacob Pedersen B. intet maatte prætendere 
enten paa de Penge, som gaa af Kammeret, eller noget, hvilket 
deysom han gjorde, da vilde M. Mogens tentere extrema.

Dette os saa af rectore scholæ M. Mogens Wingaard at 
være injungeret og paabudet, bekræfte vi med egne Hænder. 
Christopher Jacobsen Moldrup. Jacob Borchorst Mowridtzønx).

Herunder er tilføjet af disse to Overbringere:
Jacob Pedersøn Brun hans Svar og Ord var, at han vilde 

tale med hans Ærværdighed Biskoppen derom.

Saaledes var altsaa Jacob Pedersen Bruun afskediget fra 
Skolen; men det varede ikke længe, inden han fik Erstatning, 
da det uden Tvivl er ham, der hos Wiberg det næste Aar 
anføres som Præst i Skjæve.

O Søn af Mouritz B., Præst i Gunderup; blev dimitteret 1666 fra Aal
borg Skole og var siden Præst i Brovst.


