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FÖRORD

KonsistorieprotokoUen för tiden 18 januari- 3  maj 1637 ingå i senare delen av 
bandet AI: 2 i Universitetets arkiv. A I: 3 upptages av protokollen för tiden 13 maj 
1637-19 september 1638. A 1:4 omfattar tiden 10 oktober 1638-27 oktober 
1640. Början av bandet AI: 5 innehåller de återstående protokollen för år 1640.

Texten i AI: 3 är ofta mycket svårläst till följd av att bläcket flutit ut i papperet 
och rostat, vilket i ett par fall omöjliggjort all uttydning.

Även i denna volym finnas luckor i protokollssviten. Av en eller annan orsak 
ha stundom hela protokoll eller delar av dem icke blivit inskrivna, och i AI: 2 och 
A 1:4 ha sidor rivits ut.

Den i förordet till volym I omnämnde akademinotarien Laurentius Tolfstadius 
utnämndes den 2 maj 1638 till akademiens bibliotekarie. Han förde protokollen 
fram till den 14 mars, punkt 1, detta år. Fortsättningen på detta protokoll och de 
följande t. 0. m. den 4 maj s. å. ha inskrivits av Ericus Noraeus, som många år senare 
blev akademinotarie. Den 19 september 1638 utnämndes Andreas Tolfstadius till 
notarie, men han hade börjat föra protokollen redan den 13 maj. Han kvarstod i 
sin befattning ända till 1652. —  Avbildningar av protokoll förda av Noraeus och 
Andreas Tolfstadius finnas insatta mellan sidorna 322 och 323.

För den varsamma moderniseringen av originaltextens ortografi och interpunktion 
har redogjorts i förordet till volym I.

Den insiktsfullt gjorda avskriften av originaltexten har även för denna andra 
volym utförts av f.d. förste arkivassistenten Torsten Palmer. En särskild eloge för
tjänar hans uttolkning av de svårtydda textpartierna i ovan nämnda A I: 3.

Uppsala i maj 1969.

Hans Sdlander



Anno 1637 den 18. Januarij
kommo tilstädes in G>nsistorio desse efterskreffne, n[empligh] M. Johannes Frank 

p.t. Rector, D. Laurentius "Wallius, D. Daniel Sidenius, M. Martinus Stenius, M. Sveno 
Westr., M. Johannes Staienus, M. Israel Bringius, M. Laurentius Fornelius och förrät
tade thesse saker:

I. Förer Magn. Rector Ven. Consistorio til minnes, att D. Johannes Burasus haffuer 
såldt en librum Thalmudicum åt Academi en, för huilken book haffuer aff M. Johanne 
Lenaeo begärat 14. rijkzdlr, dem han och aff Quaestore bekommit haffuer. N u säger 
D. Buraeus att M. Johannes haf:r icke rätt förstådt hans meningh, ty han säger sigh 
haffua begärat 24. rdlr. Och aldenstund han fordrar nu för booken flere penmgzr, 
frågar M. Rector hwadh man skal swara D. Johanni Buraeo?

Recondebant, att den booken kan föga meer wara wärdh än 14 rijkzdlr, derföre 
om han låter sigh icke nöija medh thet han haffuer bekommit, må han tagha booken 
igen.

II. Berättade Rector att Carolus Caroli Rosingius begärar igen de breeff och 
schriffter som Ericus Danielis haf:r inlagdt in Consistorio emoot sigh, der uthi han 
säger sigh skammeligen wara diffamerat, och wil för den skul haffua sielfwa origina
len och sedan widare sökia rätten med Erico Danielis.

Här til swarades, att thet är icke stilus uthi någon rätt, att man skal igen lefrera 
sielffue originalet, derföre om han wil haffua copierne ther aff, kan han them be
komma aff Notario. Men sielffua originalen skole qwar haffuas uthi rätten, och der 
efter dömas.

III. Inträder Anders Gabrielsson fordom spijssmästare uppå Communitetet, och 
inlägger någre punchter emoot Academiens räkningh, effter huilken han finnes wara 
Academien något skyldigh, medh ödmiuk begäran, thet Domini Capitulares wille 
sigh uppå förb:de punchter uthan någhon drögzmål för resolvera och der på en doom 
giffua, effter Illustris D. Cancellarii intercession, den 14. Decembris näst förleden 
Consistorio prassenterat.

Swarades, att de wille hans begäran efterkomma, i så motto, att Inspectores iErarii 
och tuå uthaff Professoribus n[empligh] Mester Joen Wexionensis och M. Sveno 
Westrogothwj skole öffuersee Anders Gabriels sons räkningar, och giffua swaar uppå 
hans inlagda punchter, och sedan thet förskicka till Hans Herredöme H. Johan Skytte 
Academiens Cantzler.

IV. Frågade Rector huru man laga skulle att de bönder eller drängar som besittia 
Professorum förläningz heemman må bliffua frij för uthskriffningen? Respondebatur 
att Quaestor reducerer theras förläningzbönder ibland andre Academiens bönder, och 
seer til huru han them kan frija när uthskrifningen gåår ahn.

V. Proponerade Rector de Depositore futuro, medh frågan, om Nicolaus Nicolai 
skulle bekomma deposituram, eller ey?

Bleff eenhälleligen concluderat, att han skulle bliffua nu här efter Depositor, efter 
han är een gammal studiosus, ähr och der hooss bepröffuat här uthi i trij åhr, och är 
funnen ibland många andra, wara ther till tienligh och beqwemligh. Haffuer ey



8 1637*' i8  januari -  24 januari

heller haft något beneficium widh Academien. Ac tandem in officio Depositoris 
confirmatus est.

VI. Framträder Andreas Johannis Aboensis, communitista ordinarius och anklagar 
Laurentium Benedicti som war en substitut, att han inthet får niuta the immuniteter 
som hans praeceptores på höge öffuerhetennes wägna haffuer honom undt och effter- 
låtit, uthan han skrapar medh fötterne och ropar penal på honom. Och al den stundh 
förb:de Laurentius war tå inthet tilstädes, skötz denne ldagemålen up denne gången. 
Sädan dlsades famulus academiae, att han nomine Consistorii beder honom stiga ifrå 
disken, och bliffwa in ar esto til näst Consistorium hollit warder, och att han tå kom
mer tilstädes.

VII. Berättar Rector att twenne studiosi n[empligh] Carolus Caroli och Johannes 
Gothscalci haffua förnämligen slagit sitt studium till nedicinam, och begära att the 
skole bekomma något stipendium ther till. Respondebatur att the skole få när tilfälle 
giffs.

Sädan proponerades Zacharias Laurentii (huilken haffuer temmeligit studera in 
mathesi) begäran, att han skulle bekomma stipendium inter theologos. Swarades och 
beslötz eenhälleligen, att han skal få förb:de stipendium aldraförst antingen nu något 
rum inter theologos vacerade, eller först som nogot tomt bliffuer.

VIII. Frågades om Notarius skulle införa the acta som passerades under D. Lau
rentii Wallii rectoratu? Respondebatur, att the refereras och in actis som the äro af- 
handlade.

IX. Frågade Magnificus Rector, när the wille öffuersee kyrkieskråån, och henne i 
några stycker emendera?

Swarade Professores, att thet wore rådeligit, nästföljande Consistorii dagh här om 
deliberera, emädan tijden syntes tå wara förliden.

Die 24. Januarij
convenenmt M. Joh. Franck p.t. Rector, M. Johannes Lenaeus, M. Jonas Wex., 

M. Sueno, M. Martinus Gestrinius, M. Johannes Staienus, M. Israel Bringius och 
M. Laurentius Fornelius, och förrättade efterföliande saaker.

I. Registrerades allahanda slagz breff, donations breeff på godzen, priviligia et 
constitutiones Academiae, ejusdemq#e stams, och andre breeff till 34 st:r, såsom ser- 
deles register opå them uthwijsar, hwilke liggia uthi itt skrijn, thet M. Johan 
Lenaeus lätt upbära på capitlet, och bars nu in aerarium til att ther förwaras.

Lätt M. Johannes Lenaeus samma gångh bära up på Consistorium itt litet skrijn, 
ther uthi war nogre peningat. [.Marginalanmärkning:] NB. Haec referantrr ad acta 
diei 15. Febr. Anni currentis.

II. Frågade M. Rector them som tå tilstädes wore, om icke skulle wara rådeligit, 
att the som haffua Academiens frijheet, såsom Quaestor acad., apoteekaren, book- 
tryckiaren, bookbindarenar &c. skole leffrera oss Professoribus copiam aff sine frij- 
heetz breeff, på thet man kan hafua them i förwariningh tili thes thet behöffues?

Bleeff här på beslutet, att förb:de embetzmän lefrera Rectori originalen af be:te 
breeff, och Academiae Notarius skrifuer ther aff copier, huilke sedan förwaras hooss 
oss, och originalen leffreras igen.

III. Bleeff eenhälleligen beslutit, att Quaestor Acad. skal efter Illustris Cancellarii 
acad. breeffz lydelse, ställa för sigh en caution uthi thetta åhret, såsom och effter- 
föliande åhren, så lenge han bliffuer widh den tiänsten.
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IV. Frågade Rector, om D. Petrus Kirstenius skal haffua bondens uthlagor i 
Törneby, som falla detta åhret? Respondebatur, att man uppå hans confirmations 
breeff, ther aff kan lätteligen beslutas, hwadh och huru myckit han skal bekomma.

Die 28. Januarij
interfuerunt Consistorio M. Joh. Franck p.t. Rector, D. Daniel Sidenius, M. Sveno, 

M. Martin#/ Gestrinius, M. Israel Bringius & M. Laurentius Fornelius.
I. Discurrerade the något om kyrckieskråen, men efter Theologi och andra flere 

woro borto, wele the här om inthet wist göra och besluta.
II. Gaff Magnificus Rector tilkenna, att Matz Knutsson i Fulröö haf:r klagat sigh, 

att han är bliffuin uthskriffuin til soldat, efter sedan then laglige nämpden war fram 
gången nfempligh] en dagh efter, begärar för den skull att efter han är Academiens 
bonde, och moste uthgöra stoore uthlagor haffuer ey heller någon manhielp meer 
än sigh allena uthi gården, att Professores willia bijfalla honom här uthinnan.

Der till swarades, att Quaestor eller fougten skulle beflijra sigh att bekomma ho
nom uthur knechterullen. Hwar och icke, så wil Rector skriffua till welb. Herrar 
Commissarierne, och berätta för them huruledes saken haf:r sigh.

Den 7. Februarij
höltz Consistorium praesentibus Magn. Rectore, M. Svenone, M. Martino Gestrinio, 

M. Johanne Staieno, M. Israéle Bringio, M. Laurentio Stigzelio.
I. Hades för händer den replica och swaar, thet Consistorium haffuer fattat och 

skriffuit emoot Anders Gabrielssons inlagde punchter, uthi huilka han förmenar sigh 
kunna bekomma flere peningat aff Academien för thet spijsade studenterne på Com- 
munitetet. När thetta swaar war upläsit, gillades diet gpdt wara såsom thet concipe- 
rat är.

II. Beswärar sigh M. Mårten Gestrinius öffuer Anders Gabrielsson, för thet han 
allestädes affsäger, huru Gestrinius haf:r altidh warit hans mootståndare. Ja, klagar 
och på honom hoos Illustrem Cancellarium Academiae, lijka såsom han allena af 
sitt eghit rådh och godtyckio skulle hafua stält Academiae räkningh så att Anders 
Gabrielsson skulle bliffua Academien skyldigh &c. såsom af hans supplication till 
H. Johan Skyttje] är klaart.

Anders Gabrielsson swaradhe sigh för then skull nämpna M. Mårten Gestrinium, 
efter han altidh räknade och handlade medh honom, och ingen aff the andra Pro
fessoribus.

III. Efter the skääl som äre uthi förb:de swaar til Anders Gabrielssons inlagda 
punchter antäcknade, fick han af Ven. Consistorio denne sententz, såsom efterfölier.

Den twistighe saak som Anders Gabrielsson, fordom spijsmästare på Communitetet 
i Upsale, förmeenar sigh haffwa medh Academien, är efter Illustris Cancellarii aca- 
demiae befalningh öffuersedd och skärskodat. Och kunna professores för de skäl skul, 
huilke uthi Professorum swaar till Anders Gabrielssons puncter införde, och Illustri 
Cancellario Acad. öffuersende ähro, icke annat see och döma, än be:te Anders Gab
rielsson effter sin räckningh ingen rättigheet haf:r för Communitetet wijdare någhot 
aff Academien att fordra, uthan att han bliffuer förb:de Academiae skyldigh, och icke 
Academien honom, effter som räckningen och be:te swaar uthwijsar.

Men al den stundh be:te Anders Gabrielsson medh denne sententz icke war til-
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fridz, provocerade han under en annan rätt; inläggiandes till wadepenningh tre specie 
rijkzdaler, huilken appellation honom bleff aff Consistorio dllåtin, doch till Illustrem 
Cancellarium acad. iuxta tenorem constitutionum.

IV. Inlade en Academiae bonde Oloff Persson i Ottestadh benämdh, en supplica- 
tion til Professores att efter han genom olycko haf:r kommet i siu tunnors spanm:s 
rest emedhan M. Erich Hontems war Qvaestor, och uthi hans förmögenheet fins ingen 
rådh samma rest affläggia, begärar han noghon förmedlingh och tilgifft.

Swarades, att efter M. Ericus Hontems haf:r inlagt sin räckningh uthi Croonones 
Räckningekammar, kunde the honom här på ingen tilgifft giffua. Derföre må bonden 
handla medh M. Erich att han haffuer fördragh medh honom bättre fram, til thes 
han kan få lägenheet betala honom.

V. Gaff Rector tilkenna att s[alig] M. Isaaci Lundii arfftagare äre här i staden, och 
wilia icke tilstå thet testament som s. Lundius säges haffua giordt, n[empligh] Mes
ter Swen och hans hustru 400 rijkzdlr, så och en studioso 100 rdlr.

Då framfick M. Swen Westrogothus en testamentz skrift som war conciperat efter 
s. Lundii dödh, medh någre smdenters witne och deras eedh att testamenthe* giordes 
såsom thet skriffuit war.

VI. Refererade Rector, att borghmästare och rådh haffua skickat twenne kahrlar til 
honom, n[empligh] Carl L  stadzskrij fwaren och Oloff Håkonsson, medh begäran 
att Senatus acad. wille låta förbiuda s. Mester Isakz Lundii arftagare, att the icke byta 
arffuet, för än staden bekommer dier aff hwar tijonde penningh. Och all den stundh 
monge wore borto, så wille the som tilstädes äre, icke nogot wist här uthinnan deter- 
minera.

VII. Haffuer Ingelbrecht Swensson, befalningzmannen på slottet, begärat aff Magn. 
Rectore, at Ven. Consistorium wille låta examinera welb. Situns sönner in praesentia 
quorundam Professorum, på thet the kunna förnimma hwadh deras praeceptor haffuer 
uthrättat medh them i thesse förledne åhr.

Denne hans begäran bejakade Domini Professores, förordnandes dier till Decanos 
facultatum, n[empligh] Mester Oloff Laurelium, D. Daniel Sidenium och M. Lars 
Stigzelium.

VIII. Efter M. Mårten Gestrinius haffuer på Academiens wägna fordra aff M. 
Michel Kolmodino, rectore scholae Enecopensis, dhe hundrade dir, som han är skyldigh 
Academien, så haf:r be: te M. Michell fliteligen begärat aff Ven. Consistorio, att the 
wille haffua honom ännu en tijdh förskonat medh betalningen, till thess han lägligheet 
ther till bekomma kan.

Domini Professores swarade sigh wilia haffua dilation och fördragh medh honom 
til Michelsmässa näst föliawde.

IX. Upläses itt breeff kommit ifrå borghmästare och rådh i Westerååss stadh, 
i huilko the först berätta ther itt perlament nyligen skedt wara, ther uthi och en 
student, Andreas Troilli benämpd, warit haffuer. Och all den stund de andre som 
perlamentet giordt haffua beropa sigh och witna nogot på förb:de student, begära the 
wenligen, att Magnificus Rector wille förskicka studenten til Westeråss, och dier 
swara för sigh, och sin sak förklara.

Der til bleff swarat, att effter Academiae constitutiones förmå, att studiosi skole 
här förhöras, och theras saak afdömas, så skal studenten bliffua här in aresto, til dess 
de oss tilkenna giffua, huru saken hoos them passerat är, och dietta skriffteligh medh 
en aff borgmästare och rådh fulmechtigh giord dl Academien öffuersända, tå skole
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Professores saken för sigfa taga» och dier studenten saaker finnes» skal han ther före 
få sitt tilbörliga poen. &c

Bleff så beslutit, att här om skulle skriffuas til förb:de borghmästare och rådh.

Den 9. Februarij
när bönen ändat war, kommo tilsamman uthi doowkyrckian Magn. Rector, D. 

Laurenti#; Wallius, M. Jonas Wex., M. Olaus Laurelius, D. Daniel Sidenius, M. Mar
tinus Gestrinius, M  Johan. Staienus, M. Israel Bringius, M. Laurentius Stigzelius & 
M. Laurentius Fornelius.

I. Frågade Rector D. Professores, hwad the swara wilia s. Mester Isaakz Lundii 
arftagare, the ther begära af Consistorio, att the wille uptaga saaken om testamentet, 
som deras s. broder skal haffua giordt M. Swen, och en student, förhielpandes them 
igenom en sentens och doom til theras rät i thenna saken?

Efter en discurs och betänkiande, tycktes them, för alt eftertaal, rådeligit wara, 
att haeredes Lundii ställa til Consistorium en supplication, i hwilken the thet aff oss 
fordra, så wilie wij samma saak för oss taga, henne skärskoda och afdöma.

II. Frågas hwad man skal swara borgmästarena i staden, hwilka förmeene sigh 
wara rättige att taga hwaar tijonde penningh medh s. Lundii arftagare?

Swarades, att them kommer thetta inthz til, emädan han haf:r inthet warit under 
theras jurisdiction, uthan en persona academica, kommer hwar 10. pen ning til Aca- 
demien häller, ther nogon skulle them haffwa.

III. Proponerade Rector om Academiens spanmål, besynnerligen om Helsinge sä
den huru och hwem hon skulle försälias? Discurrerades wäl något här om. Doch 
likwäl wille Professores här om sigh bättra betänkia till en annan gångh.

Die 11. Febr.
finitis precibus in templo convenerunt Magn. Rector, D. Wallius, M. Johannes 

Lenaeus, M. Jonas Magni, D. Daniel Sidenius, M. Sveno, M. Johan. Stalen#;, M. Laur. 
Stigzelius et M. Laurenti#; Fornelius, de seqq. acturi.

I. Offererades och uplästes s. Lundii arfftagares libellus supplex, och när Profes
sores hade förnummit theras tienstwillige begäran, loffuade die sigh på näst Con
sistorii dagh wilia saaken sigh företagha. Haeredes Lundii begärade och, att de 
penningar, som deras broder effter sigh leefft haffuer, och M. Swen til sigh annam- 
mat haffuer, motte föras in i retten. Ther till ingen af them nekade, uthan M. Swen 
hölt thet i betänkiande.

II. Giffuer Rector tilkenna, att D. Kirstenius wil i morgon intimera att han skal 
begynna att läsa publice. Och ther hoos, att han wenligen begärar aff Senatu acade- 
mico, emädan han är en åldrigh man, tycker ordinariam horam falla honom be- 
swärligh, the wille effterlåta honom horam 3. pomeridianam. Säger sigh och wara 
sinnader proponera physicam och institutiones medicinse tillijka, så att uthi then 
ene disciplina wil han lära diebus Lunae & Martis. Men i then andra diebus Jovis & 
Veneris.

Domini Professores swara sigh icke wilia förneeka honom läsa när 3 slår efter 
middaghen, till en tijdh, doch icke in praeiudicium constitutionum academise.

III. Frågade Rector hwilket rådeligare wara skulle, antingen qvaestor skulle först 
förfärdiga och göra reckenskapen, eller skulle han först reesa till Helsingeland?
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Swarades, effter thet är owist, huru länge åke före srår uppå, och Helsingespan- 
målen ändeligen motto föras til Kopparberghet, så tyckes rådeligare wara, att han 
drager till Helsinglandh till att fordra uth förb:de spanmål.

IV. Haffuer Johannes Erici, famulus acad. public«j# beswärat sigh hoos Rectorem 
öffuer Anders Bengtsson g[amle] borghmästaren, att han haffuer kallat honom och 
hans medtiänare her Anders, byswänner. Tycktes så rådeligit wara, att Notarius 
stigher sielff annan åstadh til Anders Bengtsson, och privatim tala medh honom, för
hörandes om han wille ståå till, thz som Cursor haf:r berättat honom sagdt hafua.

När the kommo till förb:de Anders Bengtsson, neekade han sigh haffua feldt 
sådana ord, uthan råger sigh således hafua sagdt: Johannes, jagh weet her Anders 
bliffuer icke länge Cursor, ty iagh haffuer förnummit Hans Herredöme H. Johan 
Skytte haf:r giffuit Long Håkon sin föreskrifft till Capitle att han här efter skal 
bliffua tin stalbroder. Ja, sade han sigh widare hafua sagdt: thet står icke heller wäl, 
att en präst skal så löpa kringhom staden såsom en stadzdänare.

Endoch Johannes war sielff tilstädes och witnade honom annorlunda hafua fogat 
sin ord, liqwäl neekade Anders B. ther till.

Den 15. Februarij
kommo alle Professores tilstädes, undantagandes M. Oloff Laurelio, D. Johan Loc- 

cenio och M. Mårten Nycopense, och hades efterföliande saaker för händer:
I. Giör D. Petrus Kirstenius sitt jurament såsom en assessor Consistorii.
II. Refererar M. Jonas Magni, huruledes stadzskräddarenar haffua om middagztijd 

warit till Academiae skräddares gästherbergh uthi hans frånwaro, och medh wåld 
borttagit ifrån honom några kläder som hörde Professores till, huilke han uppå ar
betat haffuer, såsom war kläder som M. Joen tilkom n[empiigh] hans eghen kasiecka, 
item kyller och tu stycker kläde, föruthan thz androm academiske personer tilhörde.

M. Joen råger sigh icke annat holla thetta före, än för rhån. Borgmästarena pläga 
och låta inrättia studenter, och många andra sådana enormitates in academiae praei u- 
dicium skee pläga. Frågar för den skul, om man skal indulgera them sådant?

Bleff beslutit, att man skal anklaga stadzskräddarenar häx före. Haf:r för den skul 
Magn. Rector conciperat klagepunchter emoot stadzskräddarenar, hwilka Notarius 
inlade på rådstuffuun den 18. Febr. och anklagade förb:de skräddare.

Swarade tå borgmästarena och rådet, att effter här äre inlagde swåre klagepuncter, 
och befalningzmannen är nu in thz heema i staden, upskiuta denne saken til thess han 
kommer heem igen.

III. Uplästes M. Svenonis swar och replica till libellum supplicem haeredum s. 
Lundii, såsom och till en annan skrifft M. Svenoni öffuerantwardat, och nu Ven. 
Consistorio praesenterat, och ther upläsin.

Sedan förklarar M. Swen sigh här uppå och rägher: Endoch han hafuer ährnat 
aldrigh kräffia s. Mester Isaak för thet han kunne wara honom skyldigh för kosten, 
likwäl medan s. M. Isakz arffuingar wilia förneeka honom thett testament eller grati- 
tudinis declarationem then s. mannen honom updragit haff:r, så meenar han sigh 
loffligit wara, att göra en räkenskap mz s. Lundii arffwingar om kosten han migh 
skyldigh war.

Der til Consistorium swarade, att thet icke wore obilligt. N u råger M. Swen, när 
iagh förslår och räcknar alt thet han war skyldigh för kosten, såsom och thet iagh 
kostade på begraffningen, stijgher thet in moot half tridie hundra rijkzdlr. Hwarföre
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om Lundii arfwingar än sköne effcerlåce migh 300 rdlr, skulle föga meer belöpa 
sigh på testamenthe/ än 60 rdlr.

Venerandum Consistorium rådde M. Swen flitigt, att han uthan någon doom, wille 
förlijka sigh mz M. Isaakz arfftagare.

Hwilket M. Swen sade sigh gerna wilia efterkomma.
S[alig] Lundii arfftagare swarade, sigh haffua reeda tilbudit honom tu hundrade 

rijkzdlr. Men efter han icke wil låta sigh nöija ther medh och them icke acceptera, 
så skiuta the sigh till rätten, hwad han här uthinnan gör, låta the sigh åmöija.

IV. Inkallades witnen til detta testamenthet, till att förhöras.
1. Kom Oloff Sigfridzon en borgare, s. Lundii wärd in, och sade sigh wilia thet 
witna här om, thet han för gudh och menniskior will bestå. Först, neekar han sigh 
hafua warit ther om någon natt tå testamenthe* giordes, uthan sägher thetta wara 
hände om morgonen 8 eller 9 slogh. Sedan skulle s. Mester Isaak haffua sagt: Pen
ningar haffuer iagh. Jagh haffuer ährnat eder, M. Swen, och min werdinna som 
haff:r kokat för migh nogot. Tå skulle M. Swen hafua swarat: Hwilkens? min 
hustru? Sade s. Lundius, Ja. Och såsom studenterne totade för honom, så sade 
s. Lundius effter. Wijdare sade Oloff Sigfridsson sigh haffua stigit up för trapporne 
in i dören, när han Hans Wyrdighe* D. Wallium om natten haf:r fölgdt heem, och 
igenkommit, och tå sågh han allenast en eller tuå studenter haffua warit hoos M. 
Isaak.
2. Inkallas Johannes Laurentii Tunensis och säger thetta testament wara skeedt om 
natten, efter D. Wallius haf:r besökt s. Lundium medh Herrans Högwerdige Natt- 
wardh, och war heem gångin, och wore dier tilstädes när s. Mester Isaak testemen- 
terade M. Swen, nempligh Oloff Sigfridsson, Johannes Brynterus, Petrus P. Al- 
mungensis, Nicolaus Andreas Svalander, pastoris och rectoris i Stockholm tuå sönner. 
Sedan begynte han referera, att M. Isaac#r haf:r inkallat Johannem Jacobi, och huru 
han haffuer haft en herligh admonition til honom, rådandes honom til dygd och 
flitigheet i sine studier. Sedan huru Lundior haf:r sagt til Joh. Tunensem således: 
Jagh haffuer wackra penningar i förrådh. I haffua nycklarne ther till, kaller hijt 
M. Swen, och rätt hastigt. När nu M. Swen tijt kom, haf:r salig M. Isaak medh desse 
ord andragit honom detta testament: Jagh giffuer Eder M. Swen tu hundrade rijkzdlr, 
sampt moder h. Anna och 200 rdlr.

Så påminte Rev. D. Doctor Wallius honom, hwadh han refererade för sigh på 
gattun, när han berättade om thetta testementet, n[empligh] att Johannes Laurentii 
haff:r sagdt, M. Isaacum Lundium hafua således talat: Jagh wil giffua Eder Mester 
Swen tuhundrade rijkzdlr, och h. Anna medh eller thesslijkes. Påminte honom och, 
huru han swarade Johanni: njempligh] att D. Wallius badh Johannem tå på gattun, 
att han wäl skulle minnas desse orden, för alt efftertaal. Thet Johannes icke neka 
kunde. Sedan haf:r D. Wallius frågat Johannem, hwilka ther wore tilstädes när testa
mentet giordes. Tå haf:r Johannes samma gångh upräckna några nampn, hwilka 
D. Wallius icke kände. Men efter D. Doctor icke kende them, haff:r han swarat: 
icke wore thesse ther, när iagh war ther. Haff:r Johannes swarat, att thesse up- 
räcknade haffwa kommet rådan D. Doctor war gången ifrån s. Lundio sedan 12. 
slogh om natten. Sidst berättade han och, att thetta testamente* giordes aff M. Isaaco 
om natten, emoot thet Oloff Sigfridzon sade.
3. Johannes Brynterus berättar sigh hafua kommit til s. Lundium när klockan siu, 
om samma afton när han testementerade M. Swen; upräknar och samma witnen
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som Johannes Tunensis, mir någon förnämligt talade medh M. Isaak, talte han och 
beskedeligit. Lundius lät ända M. Swen budh, att han skulle komma til honom, haf:r 
och talat til Johannem Tunensem således: I haffua alle mijna nycklar. Sedan M. Swen 
war tijt kommen, haf:r s. Lundius commenderat honom nogra gångor sin moder. 
Sedan sagt: Jagh är eder myckit skyldigh. Jagh wil testementera Eder 200 rdlr och 
moor h. Anna 200 rdlr. Tå swarade honom M. Swen: W år räckningh är snart giordh, 
thet haf:r litet på sigh, Gudh hielpe Eder til hälsan igen. Huru M. Isaak skulle hafua 
sagdt til Johannem studenten, sägher Johannes Brynte sigh icke haffua achtat. Uthan 
när M. Swen frågade M. Isaacum, hwilken Johannen han förstodh, om thz war Joh. 
Tunensis, haf:r M. Isaacus swarat: Ja. Detta hörde icke heller Oloff Sigfridzon. Sade och 
Brynterus: såsom M. Swen sade, så sade och M. Isaak. Och thetta talet emillan M. 
Swen och s. Mester Isaak hände för midnat, när klockan 9. slogh widh pass.
4. Nicolaus Andreae Svalander äger thetta haffua sigh dldragit om aftonen 7 slogh, 
halffannan tijma widh pass sedan D. Wallius haf:r besökt honom med thz Hög- 
werdige Sacramenfhet, och att M. Isaak haf:r warit myckit swagh, ä  att medh Sacra
menti Eucharistiae Communicatione är ther före skeed en dilation. Säger och att Oloff 
Sigfridsson haffuer tå warit tilstädes. Sedan haffuer s. M. Isaak inkalla t Jo hannem 
Jacobi. Och när [han] inkom till ängen, kende M. Isaak honom inthz, uthan frågade 
om thet war Johannes Jacobi? och togh honom i handen och hade en admonition til 
honom.

När M. Swen war tijt kommen, togh M. Isaak honom i handen, och begynte tala 
om sin moder, säijandes: Jagh haffuer tänckt något min moder, thet hon skulle få. 
Tå sade Johannes Tunensis: Än h. Erich? M. Isaak swarade: han får fullan han. Sedan 
haf:r M. Isaak sagt til M. Swen: Jagh är eder myckit skyldigh. Verba testamenti 
formalia äg e r han sigh icke minnas. Uthan han tyckte att M. Isaak gaff M. Swen 
200 rdlr, och moder h. Anna äffuen ä  många. Andra morgonen efter testamentet 
gioidt war, sade han sigh komma ihogh thesse orden: äffwen ä  många.

Yterligare sade M. Isaak: Johanni giffuer iagh 100 rdlr. Frågade the som när wore, 
huilken Johannes thet war? Swarade M. Isaak: Johannes som är föd ther uthe. Tå 
sade M. Swen: Johannes Laurentii? S. Lundius swarade: Ja.
5. Petrus P. Almogius äg e r thetta wara skedt om natten emillan 12. och itt slogh. 
Om testamentet sade saligh M. Isaak: I skolen wäl förlijka D. Wallium för sitt omaak, 
och giffua något til kyrkian, hwad qwart är, skal min moor haffua. Till M. Swän 
sade Lundius: Jagh är eder myckit skyldigh. M. Swen swarade: thet kan icke myckit 
wara oss är emillan, thz kan snart wara betalt. S. Lundius sade: I skolen haffua 200 
rdlr och h. Anna 200 rijkzdlr. Sedan haffuer M. Isaak sagdt: Johannes i Alunda 
haffuer warit migh något d l wilies, han skal haffwa itt hundra rijkzdlr. Tå frågade 
M. Swen, hwilken Johannes? R[espondit] Lundius: Johannes ther uthe, frågade åter 
M. Swen: Johannes Laurentii i Tuna? S. Lundius: Ja. Petrus äger sigh icke trösta 
annat äija, att M. Isaak ju talte tå uthi hufuudswagheet nogot, ty både för och sedan 
talte han i hufuudwillan.

Efter djden war nu förleden, handlades denne gången inthz meer här om.
V. Proponerade Rector M. Nicolai [0: Simonis] Kexleri begäran til adjuncturam, 

och efter han haffuer lagdt sine studier an förnämligen på mathesi, om icke rådeligit 
wore taga honom till Adjunctum, på thz studiosi kunde thess bättre informeras ther 
uthi? M. Ericus Brunnius swarade, att wed Academien behöffdes heller den Adjunc
tus som underwiste ungdomen in lingva praecipue latina, ty här äre tree Professores



IÖ37-' iß  februari-18 februari iß

matheseos. Men ingen Eloqventiae. Der till swarade D. Wallius, att alle Adjuncti 
skole icke docere lingvam latinam, uthan kunde behöffuas lära och in mathesi. 
M. Lars Stigzelius säger, att M. Christiernus Alsinius haf:r och begärat adjuncturam, 
hwilken och war superior in promotione.

Sidst bleff concluderat, att M. Kexlerus först gör något documentum, sedan wilia 
de see sigh om, hwadh the här uthinnan göra kunna.

VI. M. Johannes Lensus leffrerade ifrå sigh de bötes penningar han fåt haf:r 
medan han war Rector, huilka wore uthi itt litet skrijn. Aff thetta tilfälle förmante 
Rector dem andra Professores att de och wille ifrån sigh leffrera sådana penningar 
som de medh sigh inne hafua.

Die 17. in sdibus Magnifici Rectoris

convenerunt M. Israel Bringius, M. Laurentius Stigzelius & M. Ericus Brunnius.
Framkom Anders Oloffsson i Malma i Bondkyrkie sochn, berättandes sigh hafua 

uthlegt en häst ått tuenne studenter, en war Johannes Petri, then andra war Johannes 
Arvidi, Wesmanni, och när han fick hästen igen, war han blodigh under buken, och 
något ther efter ran watn ther uth, när han satte hasten till fodret, wille han inthz 
äta. Haffuer sedan tili sigh kallat sijna grannar, hwilke haffua synat hästen, och be- 
fans att ett hol war under buken, tu twär finger bredt, och en twär hand ifrå skapat. 
Sade sigh och haffua förnumit, att studenterne haffua haft hästen i Upsale natten för 
än han sendes heem, bundnan med een elaak bastgrijma, wid een gärsiegård widh 
gattun, (thet och studenterne bekende). Begärar för den skul, att Professores som 
tilstädes wore wille på sitt ämbetes wägna förhielpa sigh tili betalningh för Msten.

Studenterne swarade sigh inthet hafua förnummit hästen wara nogot skadder när 
the rände honom ifrå sigh, huilke the räija sigh medh eedh kunna stadfästa, om thet 
aff them fordrades, doch likwäl sade the sigh haffua seedt hästen darra och skälffua, 
när han kom ifrå warnet näst för än the sända ifrån sigh hästen. Då swarade bonden, 
att studenternes werdinna säger them hafua förnummit Msten war skadder för än 
dhe rände bort honom. Thet studenterne nekade aldeles.

Rector medh the andre Professorerne bodho begge parterne see tili och serdeles 
talas medh, om the icke uthan nogon doom kunne förlijkas sigh emillan, frågade der 
hoos, huru dyyr bonden holt sin Mst? Swarade wäl han sielff, 60 dir. Men the andra 
hans wittnen meente honom inthz wara meer wärd än 40 dir kopjwrm.

När the haffua talat med hwar annan, kommo the så widt, att bonden gaff sigh til 
fridz med 28 dir. Men studenterne sade sigh icke kunna högre giffua honom än 
26 dir. Skötz denne saak up till en annan gångh.

Doch sedan hafua the warit öffuerens medh bonden, så att han, uthan någhon 
wijdare acdon och käremål, gaff sigh tili fridz.

[Den 18. Februari j.]

Daghen ther effter kommo tilstädes in aedibus Magnifici Rectoris, M. Laurentius 
Stigzelius och M. Ericus Brunnius.

Tå kom Andreas Simonis Stockholmensis klagandes uppå Ericum Johannis Nord- 
mannum, att om sundagen näst för dijstingz dagen, när han gick uthur kyrkian, och



i6 1637:18 februari-22 februari

war widh Torstuna gården, haffuer möte sigh och skutte sigh på steenarna ther låge 
och begynte slå och giffua hugg uppå sigh.

Ericus swarade sigh för den skul haffua thetta giordt, effter Andreas Simonis 
medh sin stalbroder haffuer aftonen dlförende, emillan 9. och 10, slagit honom itt 
slagh medh een röön pååk. Endoch Andreas thet neekade, sade likwäl denne Ericus 
sigh wäl kenna igen them, och wil swäria ther på, att the wore som slogo honom.

Och emädan the på ingen sidan hade någre witnen, befaltes the förskaffa sigh 
wisse documenter til en annan gångh så skulle the få sin rätt.

II. Haffuer Rector berättat, huruledes Andreas Petri Lappo och Jacobus Jonae 
Umensis haffua uthi fyllerij slages och kinpustas och fult rijffuit hwar andra i an- 
sichtet, frågar så praesentes Collegas, hwadh straff dem skal här före påläggias? 
Respondebatur: Emädan the äre fattige och icke haffua thet the kunna böta medh 
efter lagh, sluto the, att Lappo skulle rättias in carcerem 2 dagar. Men Jacobus efter 
han begynte på slå den andra, skal sittia ther uthi 3 dygn.

Den 22. Februarij
wordo Professores kallade till Consistorium och kommo des se eftersk:ne tilstädes, 

nfempligh] M. Joh. Franck p.t. Rector, D. Wallius, M. Johannes Lenaeus, M. Jonas 
Wex., D. Daniel Sidenius, D. Petrus Kirstenius, M. Sveno Westrog., M. Martinus 
Ges trinius, M. Johannes Staienus, M  Israel Bringius, M. Laurentius Stigz., M. Laur. 
Fornelius och M  Ericus Brunnius. Då förrättades efterföliande saker:

I. Frågade Rector, hwadh M. Lars Halenus skulle bekomma för thet han infor
merade studiosam iuventutem uthi nästförleden sommar? Sedan the tilstädes wore 
här om haffua någhot discurrera, besluto the, at han såsom een stipendiarius skulle 
bekomma 30. dir kopparmynt ex pecunia diligendorum, al den stundh the andre 
sdpendiaterne en stoor deel haffwa warit negligendores, såsom Inspectores stipen
diariorum då berättade.

II. Uplästes s. Lundii arfftagares replica emoot M  Swens inlagde punchter. Sedan 
Johannis Tunensis replica emoot Johannis Olai Alundensis schrift.

III. Inkallades Oloff Sigfridsson en borgare i staden för hwilken Magnificus Rector 
berättade, huruledes studenterne, som medh M  Swen witnat haffua de actu legatario 
eller testamentet M. Isaacus Lundius giorde, haffwa allesamman witnat, thetta wara 
händt om natten.

Då swarade Oloff Sigfridsson, sigh icke haffua lagt detta på hierta, och för den 
skul icke wäl minnes hwadh thet war dagh eller nat. Ja, sade han, kan skee thet 
hände om natten. Och hade thes föruthan icke något annat säija, än thz han berät
tade den 15. Februarij.

Inlade the andre sin witne skrifteligh, thetta wara skeedt om natten.
IV. Uplästes Caroli Caroli Rosingii supplication till Venerandum Consistorium, 

dier uthi han ödmiukeligen beder, ty wille hans förra anstelte action moth Ericum 
Danielis och thess passerade achter skärskåda, och låta henne en gångh komma til en 
antligh doom och sentens. Begärar der hoos att igen bekomma originalen på någre 
breff som denne saaken ahngå etc.

Swarades att Professores wille hans begäran efterkomma i dien måttan, att de 
saken för händer taga wilia. Men originalen han begärar, kunna de honom inthz 
låta mechtigh bliffua, uthan copierne ther aff skal han få aff Notario.

V. Berättade Rev. Doctor Wallius, att welb. her Erich Bielke &c. skulle haffua bort-
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såldt itt heeman, huilket [lucka i originalet]* haffuer testementerat till Academien, 
sålunda, att en fattigh studiosus skulle ther aff tillijka med itt annat heeman, hollas 
widh Academien.

Tyckte Domini Professores godt wara att Rector till sigh kallar Ericum Danielis, 
som i förledne åhr detta stipendium hafft haffuer, och frågar honom, huru om alt 
thetta är passerat.

VI. Spoorde Rector, huru man skal ställa sigh medh Academiens skräddare, hwil- 
ken stadzskräddarena haffwa injurierat. Om man skal ställa en action emoot dhem? 
Respondebant praesentes Professores, att Academien motte taga honom i förswaar, 
så lenge han icke är aff Senatu academico casserat.

VII. När Ven. Senatus bleff dimitterat och somblige bortgångne wore, begynte 
the qwar wore stando discurrera om stoolrum i kyrkian. Sombliga mente att Rector 
magnificus och theologi skulle stiga uthi then benken Adjuncti hafua ståndet. Ad
juncti skulle stiga åter uthi den bänken, ther the tilförende stått hafua. Sombliga 
meente, att Professores skulle stiga en bänk tilbaka, hwar efter annan. Doch beslötz 
här om icke nogot wist.

Die 29. Febr.
convocat in aedes suas Rector seqq. dominos Professores, Doct. Danielem Sidenium, 

M. Svenonem Jonae & M. Israelem Bringium, ut seqventes causas deciderent:
I. Klagade M. Israelis Bringü dräng uppå Svenonem Matthiae, Johannem Olai och 

Magnum N. Helsingios, skyllandes them, att the haffua tagit hatten aff honom och 
slagit honom. I samma fölie haf:r och warit Laurentius Petri Hofmannor huilken 
swarade, att när drängen kom körande gick hästen ått weggen ther iagh war. Meente 
för den skul att drängen skulle med wilia hafua kört uppå sigh.

Drängen säger sigh haffua seedt tilbaka effter hatten som dhe andra studenterne 
hafua slagit af honom, och i medier tijdh haffuer hästen gångit aff wägen, och tå 
slogh Laurentius honom med handen i nackan itt slagh, hwilket han och bekende.

Sententia Professorum: På thet desse studenter skulle här efter låta folk gå och 
fara på gattun, så skole the bliffua in carcere uthi tuå dagar.

II. Olaus Ingemari Angermannus och en dieknepoike hafua i förledne sommar 
fiskia tilhopa uthi Ångermanland och sendt til Upsala tree tunnor strömming. Och 
al den stund en borgare hårdt kraffde dieknan, haf:r bemälte diekne tagit en fierdingh 
strömmingh för än Olaus Ingemari kom igen, och betalt ther med borgaren. När 
Olaus kom til Upsale igen, sade han, at dieknen haf:r tagit hans fierdingh bort, och 
slogh honom derföre illa i huffwudh, och på både kinnarne, och blådh i öghonen. 
Här före klagar nu dieknen på Olaum och beg: de ödmiukeligen, att Professores thå 
tilstädes wore wille låta gå en doom, dhem emillan.

Olaus förgiffuer at dieknen haf:r warit skyldigh honowz 6 ® salt, och en fiärdingh 
strömmingh, ther til medh borttagit hans strömmingzfierdingh, hwilket Olaus tychte 
wara för dristigt giordt aff poiken, helst och medan han war skylligh honom, så 
wille Olaus at poiken inthz skulle nogot taga af strömmingen för än han igen kom- 
men wore.

Effter Olaus haf:r in propria causa vindicerat sigh, dömdes att han antingen skulle 
liggia i prubban några dagar, eller böta 3 dir penningar. Doch begärte Olaus han 
skulle slippa med penni ngabötet, hwilket honom bleff tillåtit.

* Testator var Märta Oxenstierna, f. Bielke.
2 -  68 1 0 6 t Sallander
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Die i. Martij
coavenerunt M. Joh. Frank p.t. Rector, D. Wallius, M. Johannes Lenaeus, M. Jonas 

Magni, M. Olaus Laurelius, D. Daniel Sidenior, D. Joh. Loccenius, M. Martinus Ste- 
nius, M. Sveno J[onae], M. Martinus Ges trinius, M. Joh. Staienus, M. Martinus Nyco- 
pensis, M. Israel B[ringius], M. Laurentius Fornelius och M. Hricus Brunnius, och 
hades detta förhender.

I. Uplästes welb. Lars Sparres ståthållarens breeff, lydandes at man skal troligen 
uthgöra allahanda slagz tullar, såsom qwarn och mantals tullen, wid stadzportarne.

II. Lät Rector upläsa ett annat breeff aff ståthollaren stält till Professores, berät
tandes at borgmästarenar i staden haffua beswärat sigh hoos honom, öff:r spij smästa
ren, och flere Academiae personers att de hwarken för [i ]635, [i]Ö36 eller nu i detta 
åhret något på accijsen angiffuit, hwarken för brygningh eller baakningh, der hoos 
begärandes, att de wille icke förbijgå H. K. M:tz och Regierings ordinantz, såsom och 
betala, hwad dhe der uppå skyldige äre, daterat den 17. febr. 637.

Refererade der hoos Rector, sigh haffwa tilfrågat borghmästarena och några aff 
rådhet, hwilken i synnerheet skulle til denne dheras klagan skylligh wara? Så haffua 
the swarat honom, sigh haffua och kunna ingen, in till denne dagh, till att beskylla, 
uthan spijssmästaren, hwilken haf:r likwäl sedan warit öffuereens medh borgmästa
rena om en wiss summa penningar för åhret.

Bleeff concluderat, at effter denne dagh skulle hwar och en angiffua, flux, diet 
han låter bryggia, slachta &c.

Såsom och, swar skal giffuas landzhöffdingen, att borghmästarena icke rätteligen 
haffua klagat uppå Professores, aff hwilka ingen weet sigh här til skyldigh wara, ey 
heller kunna the nogon therföre beskylla.

III. Refe[re]rade Magnificus Rector, huruledes Professores som i nästförledne löger- 
dagz tilstädes wore i kyrckian, haffua discurreradt om benckerum i kyrckian, och lagat 
så att Professores stiga een bänck tilbaka, så att de tree benkerne mist fram för pe
laren, skole bliffwa Professorum.

Tå frågades Rector, hwadh the här om säija wille som tå icke wore tilstädes? Swa- 
rade the, att effter för en lijten tijdh sedan, är aff hele Senatu acad. samptyckt en wiss 
benkieordningh emillan Professores, Adjunctos och nobilium praeceptores, sampt 
nobilitetet, är för den skul bäst låta medh samma benkieordning i kyrkian, så bestå, 
som tilförende in acta infördt är. Frågade the der hoos, hwarföre dhe andra haffua 
uthträngdt theologos uthur sine wanlige bäncker, huilka the alt ifrå begynnelsen oc- 
cuperat haffua, och der insat nobiles? Swarade först Magn. Rector, fest än theologi 
tillijka medh de andra Professoribar stijga en bänk rilbaka bätter, kunna de liqwäl 
haffua sin authoritatem och praerogativam, och sijna stolar. Somblige Professores 
som wore tilstädes i lögerdagz när om denne sidste ordningen taltes, swaradhe att thet 
bleff inthet beslutit in praejudicium reliqvorum Profes. absentium, uthan att här om 
skulle widare talas och slutas in Consistorio, när alla komma ther tilhopa.

Begärte ther mist Rector, att hwar och en för sigh wille framdraga sijne skäl, och 
giffua sin sentens.

M. Ericus Brunnius säger, att om någon urgens necessitas icke kunne wara, den 
han ey see kan, tycker han läst wara, at man bliffuer wedh den ordningh här til en 
tijdh warit haffuer.

M. Laurentius Fornelius anseer här uthinnan duplicem normam, 1. Constitutiones
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academis, n[empligh] att man den locum occuperar i kyrckian, som man haffuer, 
effter constitutiones acad., in processibus. 2. Den ordinantz och föreening som giord 
är aff welborne landzherren. Menar för den skul att Professores skole intaga de tree 
bänkerna näst fram för Ärckiebiskopens stool, eller framman för pelaren.

M. Israel Bringius meenar, 1. al den stundh ordningen aff landshöfdingen under- 
schriffuen, icke talar något om Adjunctis, så må Adjuncti ifrån den bänck, the nu 
en tijdh ståt haffua, excluderas, och Professores stå näst pelaren. 2. Moste man ansee 
förnämbligaste adelen, att the icke förordnas så longt ifrå predijkestoolen, att the ey 
wäl höra predijkan, til hwilka icke mindre deputeras kan, än tuå bäncker, och tå kan 
eij bliffua rum för Adjunctis. 3. Såsom alle nobiles gå för Adjunctos in processibus, 
altså och i kyrckian. 4. All den stund illustres nobiles hafua efter Rectoris befalningh 
reda occuperat the bäncker, som näst fram för de 3. bänker ifrå pelaren, äre, är godt 
ther medh bliffua.

M. Martinus Nycopensis tycker bäst wara, at Professores behålla för sigh tree 
bänker. Illustres nobiles näst fram för them, och de andre nobiles somblige närmast 
pelaren, baak efter Professores, somblige stående på södersijdan.

M. Johannes Staienus urgerar welb. landzherrens ordningh emillan borgarne och 
Statum academicum, att hon observeras; tycker och godt wara att nobiles stå tilhopa 
i fremre bänkiarna, och Professores tilhopa uthi the efftre bänkierna näst fram för 
pelaren.

M. Martinus Gestrinius efter förregångne skäl, heller w. landzherrens ordinantz 
så att nobiles och Professores stå uthi the chorer fram för kyrkieheerdens och Archie- 
biskopens bänker, så monge ther kan rymmas.

M. Sveno Jonae anseer föreningen aff welb. landzh:n giord, och constitutiones acad. 
och tycker godt wara at Professores beholla för sigh tree bänker näst för pelaren. 
Nobiles dhe andra benkerne fram före, Adjunctis kan man försee itt annat rum.

D. Johannes Loccenius meenar bäst warit haffua, om man hade behollit den ord
ningh som giordes aff hele Senatu academico den 19. Octobris anni prascendentis. 
Men, efter comites, barones & senatorum filii haffua efter Magn. Rectoris befalningh, 
intagit den benken theologi tilförende occuperade, weet man icke, om thz icke skulle 
wara förargeligit, thetta nu åter förandra.

D. Daniel Sidenius holler godt wara observera den ordinem i kyrkian, som man 
efter constitutiones achtar in publicis processibus. Adjunctos anlangandes, wore wäl 
godt att de stodo i kyrckian näst effter Professores, om the icke togo bort något 
rum ifrå nobilibus, huilka man ey bortträngia må. Eliest kan man försee Adjunctis 
om något beqwemligit rum.

M. Olaus Laurelius sade: Wore här om icke tilförende beslutit, och der på en 
execution fölgdt, kunde man här om noghot säija. Ty bäst wore thet, som under 
D. Johannis Loccenii rectorat bleff slutit och ordnat, n[empligh] att Professores, Ad
juncti, Notarius &c. beholla the fyra stoolar näst ifrå pelaren eller s. Archiepiscopi 
bänck. Comites och barones haffua ther framman före likwel gode rum. Men al den 
stundh dhe haffua intagit bencken näst framman för theologos, kan thet sine scandalo 
icke förandras. Doch är thenna nyie förandringh skeedd oss in prseiudicium, i thet att 
en ny ordningh är giord, och der uppå en execution sked, och nu först skole wij här 
om votera och giffua wäre suffragia.

Adjunctos &c. anlangandes, om the haffua fåt bliffuit uthi bäncken näst efter 
Professores, haffuer thz warit wäl, efter ibland them finnas wackre män. Men skole
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the ther ifrån trängde warda, så moste man decernera them något annat rum, kan 
skee, ther the för een tijdh sedan stoodhe.

M. Jonas Magni: Endoch denna nyie ordningh kan icke commode andras, lijkwel 
är theras argumenta, som uthi honom consentierat haffua, inefficacia. Ty i. Den 
edle och welborne herrens landzhöffdingens ordinantz, hwilken the omtala, haffwer 
man ännu inthet sedt och förnummit wara emoot den förre ordningh, giord den 19. 
Octob. näst förleden. 2. Nobiles kunna wäl haffua godt rum ther med Professoribus 
och Adjunctis &c. fast ännu en godh deel aff comitum & baronum filiis hijt till 
Universitetet kommo. 3. Dhe unge nobiles kunna och så wäl höra gudz ordh, såsom 
tilförende Archiepiscopi, hwilka haffua warit gamble män, och ståt ther i främbre 
bankerna. Endoch s. Doctor Petras Kenicius, sedan han fick thz ålderdooms felet, at 
han illa hörde, haffuer stigit tilbaka mit för predijkestoolen.

Men att ordo Professorum och baronum eij skola alle beslutas under en choor 
i Stoorkyrckian, uthan heller bliffua widh thet som den 19. Octob. unanimi consensu 
decreterat bleff, framdrager M. Jonas desse följande 5. skäl:

I. Ex re ante judicata & appropriata. När borgareskapet förgången sommar in 
Julio woro i Stocholm för Generoso Skytthio, och någre Professores på Academiae 
wegnar, anhölle borgarskapet at studiosi skulle driffuas uthur alle the chorer på 
stoore gången, hwilka the nu inne haffua. Ad hoc persvadendum, exhiberade the en 
uthrijtningh aff alle chor, och af alle pelare i kyrckian, och låte see huru monge 
pelare och chorer ordo academicus innehade på stoore gången, förmeente så thet 
skulle wara nogh. När praesentes Professores giorde instantiam, att the stoolar fram 
om fremste pelaren warda intagne af Rijkzens Herrar. Bleff swarat aff Generoso 
Cancellario: Jaa, huru ofta komma the ther? Och om än någhon sällan kommo, wore 
thet theras barn som ther stå, the kunna wäl lijda them hoos sigh. Bleffue så die 
stoolar baronibus som här studerade, approprierade tildeelte och räknade in på or
dinem academicum.

II. Ähr och detta in Consistorio om baronibus tilförene decreterat och afhandlat: 
qvare nunc istud decretum inconstanter rescindemus?

III. Ab incommodo. Hwar före? & qvo bono? skal ordo Professorum och barones 
warda i een choor angusterade och inträngde? Suntne commoditates Academiae potius 
ampliandae qvam restringendae? Illud singulorum Professorum juramentum postulat.

IV. A constantia servanda. Ähre icke Rector scholae, Adjuncti, och the andre prester 
i staden, decreto publico Consistorii kallade, och publice reda intagne uthi the bänc- 
ker på store gången. Annon haec subito tentata immutatio levitatem impinget priori
bus nostris sententiis, & istis iterum repellendis contumeliam ingeret?

V. Om thessa skole träda tilbaka igen, uthi the lilla och trånge rum, som praeci
puis studiosis medh stoor möda äre efterlåtne, hwad är tå thet wij tilförende in 
Consistorio, och för Herrarna oss bemödat haffwa, at studiosi, såsom landzens ung
dom, och Professorum och borgeligh barn i stadhen, hafua mått bekomma en chor 
på stora gångin uthi landzens kyrckio. Medan nu några aff Consistorio wilia trängia 
Professores och barones alla in uthi en choor, och Adjunctos, Rectores scholae och 
prästerskapet, alla moot sin wilia låta occupera the små och oläglige beneker, baak 
widh weggen, studiosis medh stoor mödo tildelte. Hwadh driffuande orsaak skulle 
wara at coangustera oss sielffwe? Annon sufficit sua cuique afflictio, aliunde satis 
obveniens? Barones haffua godh rum uthi the tildeelte beneker, alla af them behaga 
inthet sådana wår turbation.
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Hae sunt rationes suffragii negativi in qvaest. proposita.
IV. Uplastes M. Swens swar tili haeredum Lundii näst inlagda schrift. Tå discur- 

rerade Professores något om denne saaken, och iblandh annat berättade Rev. D. Doct. 
Walli«r huru swagh M. Isaak war den natten han skulle hafua testementerat M. Swen 
och studenten. Ty när D. Wallius kom till s. Lundium, effter som han skickade budh 
effter honom, tå war han så swagh att D. Wallius tyckte rådeligit wara, at man inthz 
nu communicerade honom Sacramente/. Doch mädan Lundius detta instanter begä- 
rade, meddelte han honom Sacramento/ medh dhe kortaste ceremonier man kunde. 
Ehest sade D. Wallius, att s. Lundius hade och en gång i swagheet sagt, sigh wilia 
giffua hans hustru, Doctorinnan, en föräring.

V. Berättade Magn. Rector, att Zacharias s. Lundii broder haf:r warit hema hoos 
honom beswärandes sigh der öffuer att penningar, hans broder efter sigh leefft 
haffuer, icke äre förde ifrå M. Swen in i rätten eller serarium, der hoos begärandes, 
att Vener. Consistorium wille imponera M. Swen, att han leffrerar ifrån sigh samma 
ipenningar. Frågar för den skull Rector, hwadh hans collegae wille här uthinnan göra?

Tå swarades, att the tilförende haffua offta ther om talat, och sagt att b: te pen
ningar skulle tagas ifrå M. Swän, och föras in i aerarium, till dess saken blif:r af- 
dömdh; skal M. Swän något der aff bekomma, skall thet fuller warda honom tilstält.

Tå begynte the wijdare här om discurrera, och ändoch en eller tuå endeles meente 
at penningatne skole bliffua qwar hoos M. Swän, liqwäl höllo alle de andra rätt wara, 
att b: te penningar skulle föras i rätten. Bleff för den [skull] Notario befalt, att han 
skulle nomine Rectoris et Consist. uthfordra samma penningar ifrån M. Swän in i 
rätten. Huilket och Notariat något der effter giorde. Tå swarade M. Swän sigh icke 
kunna låta penningarne ifrå sigh, efter the woro honom af possessore leffreradhe. 
Ehest, sade han, må Rector betroo migh så wäl om penningarne som någo» annan, ty 
the skole wara uthi så gott förwar, såsom annorstädes.

När Notarius strax refererade Rectori hwad honom hoos M. Swän swarat bleff, 
sände Rector in continenti Notarium åstadh igen, och badh honom än skarpare säija 
M. Svenoni Rectoris och Consistorii befalningh, men Notarius fick samma swar som 
tilförende.

En annan dag war och Notarius på Rectoris befalning til M. Swän på samma 
ärendes. Men tå råkade han honom inthz heema. Ty sade Notarius sitt ärende för 
M. Swens hustru.

Den 8. Martij
kommo tilstädes in Consistorio, M. Johan. Franck p.t. Rector, D. Laurentius Wal

lius, M. Johannes Lenaeus, M. Olavus Laurelius, D. Johannes Loccenius, M. Martinus 
Stenius, M. Martinus Gestrinius, M. Martinus Nycopensis, M. Israel Bringius, M. 
Ericus Brunnius, och hade effterföliande saker förhänder:

I. Uplästes h. Malins skrift til Ven. Consistorium, der uthi hon berätter, huru 
Ericus Danielis haffuer befalt hennes son, som tå war welb. Situns sönners famulus, 
slå Carolum O.* Rosingium och huru be:te Ericus haf:r förskickat poiken bort, henne 
som modren war, owättandes, och begärar der hoos att Domini Capitulares wille 
sigh förhielpa, att henne icke må skee någon orätt.

* Felskrivct för C.
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Swarades, att Profess, bliffue widh Håkon kopparslagare, som haffuer gådt i 
lyfftet för poiken, när han slap uthur probban, och han som löfftesmannen är, må 
förskaffa poiken igen.

II. Praesenterades h. Johans cappelanens i Odensala supplication, först berättandes 
huru han medh M. Erici Honteri academiae qvaestoris tilstädielse, haffuer [i]Ö29. 
den io. Julij tagit itt Academiens heman, Dropstad benämpd i förb:de Odensale s. 
medh the welkor, att han skulle bekomma någhon frijheet, om han uprättade åkren, 
gärslegårdarna, husen. Nu, alden stund h. Johan älger sigh thetta hafua upprättat, och 
likwäl ingen frijheet nutit ther före, begärar han ödmiukeligen aff Ven. Consistorio 
att thet wille honom tilgiffua och behålla låta dhe 12. tunnor spanm. och 10. dir 
penningar han ännu Academien för be:te heeman skyldigh är.

Professores swarade sigh wilia öffuersee Honteri räkningar, och förhöra medh 
honom huru han contraherat haffuer medh h. Johan om heemanet, och hålla syyn 
på ofuanbe:te Dropstadh. Dess förinnan skal han aff Qvsestore okraffd bliffua. Innan 
3 eller 4. weckor h. Johan här uppå wijdare swaar bekomma [skall].

III. Frågade Rector Dn. Professores praesentes, hwadh swaar the wilia giffwa M. 
Simoni Kexleri adjuncturae officium petenti?

Der tili swarade M. Martinus Stenius sampt någhra andre: Endoch M. Kexlerus 
kan wara godh nogh, liqwäl, medan aff detta stifftet äre nogra (såsom M. Ericus 
Hammarinus och M. Christiernus Alsinius) haffua haft superiorem gradum in pro
motione publica, haffua dess föruthan endels warit in officio, der til medh haffuer 
Kexlerus taghit stipendium uthaff diaecesi Strengnensi, på thet han in mathesi någhot 
förmeeradh, skulle der in gymnasio betiäna. Tyckes för den [skull] icke billigt wara, 
att thesse benämpde magistri medh några flere aff detta stifftet skole praeterieras, 
och Kexlerus antaghas.

Swarade D. Wallius att hujus diaecesios magistri haffwa ingen större praeroga
tivam än andre, emädan Universitetet kommer heele rijkec til. Sedan giffua D. Con- 
sistoriales sijne vota & suffragia:

M. Erici Brunnii: När M. Stigzelius, facultatis philosophica. Decanar, proponerade 
facultati om M. Christierno, för än Rev. Episcopi Strengnensis breeff kom hijt, 
haffuer M. Brunnius giffuit be:te M. Christierno sitt suffragium, till adjuncturam, 
huilket han än nu giör, emedan Christiernus medh månge flere aff detta biskopz- 
stiftet, haffuer ingen lägenheet, och finnes nogh beqwemligh till thetta embete.

M. Martinus Nycopensis sägher sigh och tilförende, när Decanus facultatis refere
rade för honom dagen efter Decanar haf:r kallat philosophos tilhoopa, och Nyco
pensis tå war borto, haffua giffuit M. Christierno sitt suffragium, huilket han och 
nu gör, ob rationes antea allatas.

M. Martinus Gestrinius föregiffuer sigh tilförende, när facultas philosophica con- 
vocerat war, och han inthet wiste uthaff M. Kexlero, haffua fallit på M. Christiernum, 
huilket ännu gör, doch medaa Doct. Paulini föreschrift till Illustrem Acadise Can
cellarium, ähr af honom oss medh Doct. Loccenio tilhanda skickar, kan man thetta 
ärendet heemställa ill. Cancellario, och för honom framdraga wår skääl om M. Chris
tierno.

M. Martinus Olai Stenius haf:r och tilförende giffuit och ännu giff:r M. Christierno 
sitt votum, för tilförende förmälte skääl.

Doct. Johannes Loccenius meenar att man icke så myckit skal ansee dioecesin, 
uthan personerna, om huilkas progressum han inthz kan säija, will för den skul för
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sin persoon nu inthet wist här om säija, uthan upskiuter til thes Illustris Cancellarius 
Academiae kommer hijt, hwilken är snart förwäntandes.

M. Olaus Laurelius holler wara iniqvum comparare eligendos qvoad eruditionem. 
Sädan, caeteris paribus, och här i stiffte äre monga som länge haffua warit uthan 
lägenheet, så kan thet argumentet som man tagher aff dioecesi, och något gella. Och 
til thz tridie för the skäl tilförende upräknade äro, giffuer han M. Christierno sitt 
votum.

M. Johannes Lenaeus meenar och aff the förrige skääl, thet samma, och giffuer 
M. Christ:o sitt suffragium.

Doctor Wallius faller på M. Simonem Kexlerum, ob seqventes rationes: 1. Efter 
han är till detta adjuncturae officium capabel, såsom praesentes Domini Professores 
honom nu sitt witnesbörd giffua. 2. Ähr han en fattigh persoon och haffuer ingen 
läghenheet eller någhot, ther medh han kan uphålla sigh. 3. Effter han haffuer 
Illust. Domini Cancellarii Ja och samptyckio, såsom odi mästedelen aff Professoribus 
som nu här inthz äre tilstädes hafua giffuit honom sine vom. 4. Ty H.K.M :tz 
meeningh war, att någon aff hwart biskopzstifft skulle bekläda adjuncturae embetet, 
hwilket D. Wallius bewiste uthaff Konungens underwijsningh om stipendiaterne.
5. Effter M. Simon haffuer giordt sin proff och wackert specimen eruditionis, såsom 
Consistorium aff honom tilförende begärat haffuer.

Anlangandes thz att M. Christiernus haf:r bekomit facultatis philosophicae vota, 
swarar Dominus Doctor Wallius, att thetta är icke skeedt in Consistorio, ther thet 
borde skee, uthan extra Consist.

Philosophi praesentes swarade här til, att the kunna wäl detta göra. Ty om Decanus 
cum professoribus alicujus facultatis kunna giffua Professori futuro sine suffragia och 
eligera honom, iuxta, constitutionem tenorem, hwij skulle the icke haffua macht 
att göra thet samma, när en Adjunctus deal digeras?

För thesse skäl som in utc&mque partem passerade, bleff här om denne gångin 
inthz wist determinerat.

IV. Uplästes Illustris & Gener. Domini Cancellarii Academiae bref till Professores, 
uthi huilket han af them begärade, att dhe wille antaga till disk på Communitetet 
en Cantzelii skriffuares ung drengh, Henricum Henrici benämpd, huilken han holler 
här widh Academien.

Ther til Professores swaradhe, sigh wilia see til hwarest dhe kunna få nogot rum 
ått honom på Communitetet.

V. Aff detta tilfälle frågade Doct. Joh. Loccenius, om man icke skulle låta Carolum 
Lap, (huilken haffuer nu Communitetet allenast, och skal liqwäl effter den hög- 
lofflige Regieringens befalningh haffua alt sitt uppehälle aff Academien) bekomma 
noghot högt stipendium? Efter en discurs här om beslötz att be: te Carolus skulle 
bekomma stipendium och nu skriffuas inter expeetantes.

VI. lä tt  Rector upläsa Adjunctorum, Notarii acad. och (Economi templi cathedra- 
lis postulatum, anlangandes stoolrum i kyrckian, uthi huilket dhe begära att dhe 
skulle få behålla den benek näst efter Dominos Professores, huilken dem tilförende 
Anno 1636 den 19. Octob. bleff enhälleligen förordnat, och tijt genom famulum 
publicum inviterade, hälst medan them ingen anwan stool war them deputerat, 
uthan, der dhe icke få sin förra stool behålla, måste the stå på gålffuet. Hic discessit 
Gestrini#.r. Bringi«j accessit.

Aff thenne occasion discurreradhe Professores widlyfftigt om stoolrum för Pro-



24 1637: 8 mars -  22 mars

fessoribus, så att somblige wore i den meninge», att man skulle blifua widh den 
stoolordningh som på förb:de åhr och dato bleff aff allom för godh erkend och 
bewiliadh in Consistorio. Somblige wore der emoot, kunne derföre inthz wist slutas.

Die 15. Martij
bleffue Professores kallade till Consistorium och kommo tilstädes desse eftersk:ne, 

Johannes Frank p.t. Rector, M. Olaus Laurelius, M. Sveno Westrog., M. Joh. Sta
ienus, M. Israel Bringius, M. Laurentius Stigzelius och M. Laurentius Fornelius.

I. Praesenterade M. Sveno Jonae thet swaar, han fcåde i gemeen, och thet han i syn- 
nerheet extraordinarie haf:r stält och giffuit emoot sin wederpartz replicam. Then 
och uplästes.

II. Reciterade Notarius Zacharias (M. Swens wederpartz) geenswaar till förb:de 
M. Swens swaar i gemeen, huilken han inlade i Consistorio den 1. Martij. Här om 
praesentes nogot discurrerade. Men inthet besluto, effter många wore borto.

Die 22. Martij
convenerunt in Consistorio Magn. Rector, D. Wallius, D. Loccenius, M. Sveno, 

M. Israel Bringius, M. Laur. Stigzelius, M. Lau. Fornelius.
I. Bleff inlagt swaar til Adjunctorum, Notarii odi (Economi templi cathedr. postu

latum eller protestation.
[Plats har lämnats i originalet 

för punkt ll, som icke utskrwits.]

III. Refererade Magn. Rector, att borghmästarena haffua nu i thesse dagar warit 
hoos sigh, och hade några beswär och spörsmål, uppå huilka dhe begära resolution 
aff Consistorio.

Ty 1. beswärade dhe sigh öffuer studenterna, huilka sigh inträngia uthi borgare- 
bänckerna i kyrkian, och äre således borgarena till stoora meen. Der uppå resolverade 
sigh Ven. Consistorium således, nfempligh] att Rector anslår och intimatione publica 
förbiuder, att studenterne gå i borgarestolarne i kyrkian, widh straff till görandes.
2. Begära borghmästarena, at effter dhe skole uthgiffua qwarntuls penningarne i 
Walborghmässa, Professores wille för den skull i rättan [tijdh] affläggia och uthgiffua 
thet them tilkommer. Dher till swarade Domini Professores, att man nu i denne 
weeka låter upschriffua mantalet, och låta sedan Quaestorem affläggia desse mantals- 
pen»ing<zr i godhan tijdh, så att dhe der öffuer ingen orsaak haffua skole till att 
beswära sigh.
3. Frågade och borghmästarena, om booktryckiaren, bookbindarenar, apotekaren, icke 
skole wara förplichtade göra borgeligh uthlagor här i staden? Swarader Rector them 
strax, att the äro frijkallade af H .K .M :t för all borgeligh tunga och uthlagor. Då 
haffua borgm. begärat bekomma copiam aff dheras frijheetz breeff. Hwilket them 
bleff loffuat.
4. Wille borghmästarena, att Cursoris Andreas effterlåtne enckia skulle liggia i skatt. 
Der om discurrerade Professores, och omsider meente, att hon bliffuer under Aca- 
demien, och frijkallas, så lenge hon är enkia, och icke brukar någhon borgheligh 
näring och handeL
5. Här hade Ven. Consistorium en discurs om Meste;: Erich, gamble Quaestore (effter 
borghmästarena och hafua talat om honom) om han skulle wara under jurisdictione



i 6$ j : 22 mars-2 9  mars 25

Academiae, eller ey? Och efter en temmeligh deliberation wore mästedelen i den me
ningen, att han bliffuer under Academien, til thess han haffuer giordt räckenskapen 
ifrå sigh. I medel tijd får man här om wijdare consultera.
6. Sidst, haffua the frågat, om icke staden skulle bekomma hwar tijonde penningh 
efter saligh M. Isaak Lundium, ty then förmeente the sigh wara berättiga till att uth- 
fordra?

Om thetta war Ven. Consistorii meningh och resolution, att dher någon oskyld 
skulle haffua hwar 10. penningh efter s. Lundium, så skulle Academien dhen tagha 
och icke staden. All den stundh s. M. Isaacus inthet under staden [war], uthan under 
Academiens jurisdiction. Doch skal begäras aff borghmästarena, att om the förmeena 
sigh haffua nogon rätt der till, dhe welle inläggia sine skiäl, hwarföre dhe skole be
komma hwar tijonde penning, och då wilia Professores wijdare här uppå sigh resol
vera och til theras argument swara.

IV. Inlades och uplästes den fulmacht, som Zacharias Nilsson haffuer giffuit 
Johanni Olavi Alundensi, till att inläggia sin swar emoot M. Swen, och annamma 
den sententz opå denne controversie fällas kan.

V. Uplästes M. Swens replica till Zachariae geenswaar inlagd den 15. Martij.
VI. Berättar Rector, att en Academiens bonde Johan Jacopsson benämpdh i Alebek 

uthi Simptuna sochn haffuer antwardat sigh en supplication till Consistorium, huil- 
ken och uplästes. Uthi henne begärar han noghon lindringh och tilgift uppå sijna 
resterande uthlagor, efter han i förledna åhr haffuer haft stoor olycka, och misswäxt 
på säden. Såsom och haf:r itt barn, uppå hwilkes ögha haffuer den faselige och för
tärande siukdomen cancer sigh satt, och så stoor redo wäxt som itt stoort äple, och 
will låte thet hoos förfarne lekiare curera låtha.

Til denne hans bön och begäran sade praesentes domini Professores, att bonden 
skal bekomma en zedel til Quaestorem, att han haffuer fördragh att uthfordra thet 
som resterer, till thes ven. Consistorium får sigh här om wijdare betänkia.

VII. Beswärar sigh (Economus Communitatis öffuer borghmästarena, som wilia 
fordra af honom 6 1/ 2 öre för hwar tunna malt han brygger.

Der til swarades, att han må inthet meer giffua uthi accijs än som efter Rijkzens 
Ständers giorda ordningh bör uthläggas, n[empligh] 1. öre af en tunwa öll, */2 ör. för 
swaghöl, och fyrick för spijssölstunwa.

VIII. Berättade D. Johannes Loccenius, att M. Olaus Unonis läser hor. 4. in audi
torio minori, tå han sielff läsa plägar, och beswärade sigh detta wara honom till hin
der. R&rpondebatur, at honom skal tilfrågas hwars loff han haffuer att läsa ther, 
och ther hoos tilsäijas, att han affstår ther medh, och sedan swara för thet han redo 
haffrr ther olofligit läsit.

Ad d. 29. Martij
bleffuo Professores kallade till Consistorium, och kommo thesse eftersk:ne til- 

städes: M. Joh. Frank p.t. Rector, M. Jonas Magni, M. Sveno, M. Gestrinius, M. Ny- 
copensis, M. Staienus, Doct. Sidenius, M. Stigzelius, M. Fornelius, M. Brunnius. 
Och då

I. Lätt Rector upläsa en supplication stält till Dn. Professores, uthi huilken be
rättas, att Acad:ae fougte Oloff Andersson will taga ifrån Peder Bengtsson thet Aca
demiens heemanet i Sparsätra byyn, som han uthi try åhr brukat, och till rätta kom
mit haffuer, bådhe med huus och åker, såsom pastor och sacellanus i Sparsätra
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witnesbörd giffua, och sättia en annan bonde på heemanet, för den orsaken skull, 
att b:te Peder Bengtsson står tilbaka medh itt åhrs uthlagor. Begärar nu för den skul, 
att han motte få behålla förb:de Academiens heeman. Han loffuar sigh wilia uth- 
betala thet som restera kan, och i tilkomraande hest thet affläggia.

Här till bleff swarat, att be:de Peder Bengtsson må bliffua ther qwar på heemanet, 
emädan han will afbetala the resterande uthlagor, och så länge behålla som han kan 
uthgöra sine uthlagor, och finnes richtigt omgåås medh huus och jordh &c.

II. Inkallades Adjuncti och (Economus templi cath. och them bleff förläsin iudicii 
Upsaliensis Academiae responsum till deras excepirion inlagd den 8. Martij. Bemälte 
Adjuncti begärade fliteligen att Ven. Consistorium wille låta them bekomma en 
copia ther aff, på thz the finge swara til the beslrylningar them i b:te responso til- 
delades, och för huilka the meente sigh frij wara, aldenstund them ther uthinnan 
påföres myckit, som the aldrigh haffua tänkt, &:c. Hwilket them doch icke bleff 
effterlåtit.

III. Begynte Professores nogot tala om den controversia som sigh inrijtet haf:r 
emillan M. Swen och s. Lundii arffuingar, anlangandes testamenthet, om huilket 
tilförende omtalat är. Och berättar Rector, att Pettus Almungensis will nu icke tilstå 
den witnesskrifft han tillijka medh några andra imderskriffuit haffuer, och meenar 
henne icke rät stält wara, al den stundh ther uthi utheslutes något: njempligh] att 
salig M. Isaak haffuer först sagdt, att arffuingarm skole först wäl förlijka kyrekio- 
heerden för sitt store omaak han hafft haf:r i thet han så ofta haf:r besökt honom 
uthi sin siukdoom, och sedan att kyrekian får en förähringh. Hwadh meer öffuer 
bliffuer, skal min moder (sade han) haffua. Thetta så sant wara, säger förb:de Vetius 
sigh wilia medh eedh stadfästa, der thet af honom fordras.

Sedan, på thet denne mistige saak motte omsider en ände grijpa, frågar Rector, 
huilka af Professoribus skulle tagha sigh före, att extrahera beggie parternes rationes 
& responsiones aff deras förpasserade actis, och sedan referera dem för Consistorio 
och them wijdare sin emillan ventilera? Bleffuo så ther till aff Ven. Consistorio för
ordnade thesse, n[empligh] D. Daniel Sidenius, D. Johannes Loccenius och M. Israel 
Bringius.

Den yterste Martij
kallade M. Johannes Frank p .t Rector till sigä heem i sitt hus, M. Svenonem 

Jonae, M. Laurentius Stigzelium och M. Laurent. Fornelium.
Då berättade Rector att Oloff Mårtensson lagliläsaren haf:r anklagat Johannem 

Johannis Holmensem, Johannem Georgii och Danielem Caroli i Tårssånger född, 
att dhe hafua skammeliga ropat på hans port, och på hans gäster, brukandes fule 
ordh.

Item att dhe haffua slagit Göstaff Larssons broder Johan L. och hugget hans bro
der, som skulle hielpa honom, i huffuudet mz swärdh.

Endoch desse studenter fast neekade sigh haffua detta giordh (undantagandes thet 
dhe bekende sigh haffua slagit Johan L.) föregifuandes att andra, som inthet haffua 
warit uthi deras sälskap, skulle detta hafua giordi:. Liqwäl kunde the ingen annan 
nämpna, ey heller kunde [the] aldeles göra sigh ifrå thesse beskylningar frij.

Sententia profess.: Derföre bleeff slutat, att hwai thera skulle böta 2. dir för slagz- 
målet, och för thet dhe haffua roopat på förb:de Olof Mårtenssons poort, skole the 
gå in carcerem och ther sittia i 3. dag:r.
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Die 5. Aprilis
convenerunt in Consist. M. Joh. Frank p.t. Reet., D. Laurentius Wallius, D. Locce- 

nius, D. Kirstenius, M. Gestrinius, M. Nycopensis, M. Bringius, M. Stigzelius, M. 
Fornelius, M. Brunnius.

I. M. Olaus Laurelius, efter han inthet hade denne gången tilfelle qwar blifua til 
dess alle förb:de Professores kommo tilstädes, begärte han, Notari«/ wille antäckna 
tree saaker, huilka Rector skulle proponera Dn. Consistorialibus jam accessuris ad 
deliberandum: n[empligh] 1. Huru högt Professores, spij smästaren och stipendiaterne 
skulle i thetta åhret tagha sitt stipendium, om the skulle taga rijkzdalern för 13 mk? 
Här om discurrerades nogot, doch kunde dhe som tilstädes wore detta icke decidera 
för än Cancellarius Regni haffuer här warit, af huilken wij om thetta, til äfwentyrs, 
nogot förnimmandes warde. 2. Huru högt spij smästaren, och eliest Professores skulle 
taga spanmålet för thetta åhr, och i föregångne åhr? M. Oloff säger här om sin 
mening, nemligen, att man tagher tunnan för 9 mk hwitt m., thz är för 4 V2 dir 
kopparmynt. Hwilket dhe andre tycke billigt och skäligit wara, och omsijder be
sluta, att så skee skulle. 3. Om man skall contrahera medh CEconomo templi cathedra- 
lis om Academiens byggningh? Respondebatur negative. Uthan meente att Quaestor 
skulle ther medh haffua att beställa; kunna ey heller nu nogot wist här condudera, 
efter wij i thessa dagar förwänta IIL Academiae Cancellarium, hwilken wij här om 
consulera wilia.

II. Gaff Rector tilkenna, att mantals längden war tilredz skriffuen, och frågade 
Dominos Professores, om han icke skulle skriffua under henne, och sända henne sädan 
till Quaestorem, att han medh thz första numererar penningar åt borghmästarena? 
Respond. affirmanda.

III. Efter Academien är af H. M:t och den lofflige Regieringen tilståt en snickare, 
och wij behöffua nu honom till Academiae bygningar, skulle icke orådeligit wara, at 
antaga noghon till denne tiensten, och frågade hwar man skulle bekomma någon 
godh snickare? M. Mårten Gestrinius swarade att Christiern är en temmeligh god 
snickare, och haffuer tilbudit sigh hoos migh.

Då tyckte dhe alle godt wara, att han skulle praesentera sigh in Consistorio här 
näst wij komma här tilsamman, så fåå Domini Professores tala här medh honom, och 
antaga honom.

IV. Frågade Rector, om comitum, baronum & senatorum filii som här studera, 
skole alla gå fram för Professores in processibus publicis? despondebatur, Domini 
Professores praesentes skiuta detta till att ordinera om, till Illust. Cancellarium, huil
ken i thesse dagar är hijt wäntandes.

V. Discurrerades nogot om thet testamentho/ som s. M. Isaak haf:r giordt Magir/ro 
Svenoni, och iblandh annat, videbantur testes non esse legitimi. Erant njjamque] 
partim discipuli M. Svenonis, partim domestici, sibi contradicentes, non vocati seu 
qvaesiti ad test. etc.

VI. Inkallades Johannes Brynterus och Nicolaus Svalander, huilka bleffuo til- 
frågade, om the ännu wille bestå thz the tilförende om be:te testament witnat haffua? 
Hwilka inthz annat bekende än som tilförende.

Den 19. April
kommo tilstädes in Consist. Magn. Rector, D. Wallius, M. Jonas, D. Sidenius, 

M. Sveno, M. Martin»/ Gestrinius, M. Martin»/ Nycop., D. Loccenius, M. Israel
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Bringius, M. Laurentius Stigz., M. Laur. Fornelius, M. Ericus Bruninj, och då förrät
tades effterföliande saaker.

I. Inlades i rätten, och uplästes adjunctorum phil., Not. och CEconomi templi inter
pretation (som dhe meena det skal wara) uppå sia för några weekor sedan inlagde 
protestation, medh begäran, att Ven. Consistorium henne benignius förstå wille, 
doch sigh sin förmeente rättigheet til stoolrummet dhe occuperat hafua, uthhärde- 
ligen behållandes.

Venerandum Consistorium swarade, att emädan be:te interpretation uppå dheras 
protestation, medh fögha, större moderation stält ir, än sielffue protestationen, och 
dess föruthan, en part af them framhärda, såsom dhe begynt haffua, skiuter Consisto
rium heela saaken under arbitros.

II. Berättar M. Rector, att balberaren här i staden haffrr warit hoos honom och 
klagat på Nicolaum Theodori för dhet han förtager endeles hans näringh, i thz han 
nu haffuer en student under sigh till att curera, och frågar Consistorium hwadh man 
här uppå skal swara balberaren?

Effter en temmeligh discurs meente Domini Professores, att efter b: te Nicolaus 
Theod. är studiosus medicinae, sampt och patiente.i är en fattigh studiosus, & con- 
seqventer, inthz under borgarenars jurisdiction, huilken och haffuer sänt efter ofuan 
b:te balberare, men han haffuer swarat, sigh icke kunna snart komma. Så må wäl 
Nicolaus Theodori curera honom, så wäll som andre studenter i sådana och andre 
fall.

III. Rector berättar, sigh hafua citerat till Consistorium Johannen* Johannis Fin- 
nonem, per famulum publicum. Men han will inthz comparere. Ty han haffuer swarat 
Cursori, att han inthz wille komma til Consist. föregiffuandes sigh hafua förlijkt 
den quinnan som han oförrättat haffuer. Huilket inthz liqwäl finnes i sanningh, 
för den skul inkallades förbtde quinna, och tilfrågades om Johannes haffuer förlijkt 
henne för den orätt han giordt hade. Swaradhe hon: Neij, icke thet ringaste haf:r 
han förlijkt sigh medh migh. Tå inlade benämpde quinna en klageskrift emoot 
förb:de Johan nes.

Nu frågar Magn. Rector, om denne contumax »ocius skal för sin tergiversation 
sleppa olönter?

Sententia professorum: Effter denne sellen icke haffuer obtempererat magistratui 
suo, skal han gå in carcerem, och til näst Consistorii dagh åter citeras till Capitlet, 
och swara till sin misshandel han bedrifuit haffuer emoot ofta be:de quinna.

[Rikskanslerns och universitetskanslerns Visitation 22-28  april.]
Den 21. Aprilis kommo dhe edle och welborne Herrar, her Axel Göstafsson Oxen

stierna, Sweriges Rijkes Cantzeleer, sampt her Johan Skytte, Academiens Cantzleer, 
til Upsala ther uppå höge öffuerhetennes wägnar till att förfara och förnimma Aca
demiens tilståndh, och hwadh defecter ther finnas kunne, affskaffa, och hennes condi
tion förbättra, och all ting uthi godh ordning lagha.

Daghen ther effter, när bönen i kyrckian war ändat, stijger Hans Nådhe Rijkz 
Cantzleren medh Academiae Cancellario, sampt Dn. Professoribus in uthi Consisto
rium, och ther proponerade hwadh Hans Nådhe tillijka mz Illust. CanceL Acad:ae 
wille denna gången uppå höghe öffuerhetennes wå.gnar, widh Academien förnäm
ligen uthrätta. Och först gaff H. N. tilkenna, hwadh han uthi hwar facultate approbe- 
rar eller desidererar.
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1. In facultate theologica sadhe H .N . sigh icke något feell finna, uthan förmante 
bådhe theologos och alia docentes, att the sigh på thet högste beflijta om eenigheet 
uthi religionen, och att the sielffua Gudh innerligen bidia, om welsignelser uthi sine 
embeter, och sedan medh sielffua wärcket flijteligen förrätta sine ombetrodde kal, så 
att man medh tijdhen må finna capabel persooner till att allahanda officia in ecclesia 
& republica wäl förestå.

2. In facultate juridica desidereras noghot, al den stundh man näpligen kunna finna 
beqwemlige personer, som rätteligen kunne administrera officia politica. Exempel 
tager Hans Excellende uthaf borghmästarenar och magistraten här i staden, huilke 
ringa förståndh hafua, sina ombetrodde embeter förrätta.

3. Om facultate medica sadhe H .N . sigh nu icke wilia myckit omtala, hwadh ther 
uthi kan feelas eller ey, effter den sedhen ähr in uthi wårt fäderneslandh inkommen, 
att icke många sökia förfarna läkiare, när dhem någhon siukdoom påkommer.

4. In facultate philosophica haffuer H .N . ey heller någon defect funnit, uthan 
det allenast, att eloqventiae studium icke haffuer hafft sin fortgångh, och warit i 
den acht som sigh medh rätta borde, hwar uthaff är kommit, att man icke haffuer 
bekommit sådana personer, som här widh Academien haffua förskaffat sigh the 
instrumenta som borde acqvireras till att ställa rätt breeff om wichtige saker, på 
latijn och swenska.

Sädan förmälte excellentiss. Regni Cancellarius wijdhare, hwadh H.N:s, sampt 
Illust. Cancellarii Academiae intention och scopus war, nemligen 1. Att öffuersee 
statuta Academiae. 2. Att tilsee huru reditus Acad:ae ähre anlagde, och huru medh 
them här effter richtigt tilgå skal. 3. Till att haffua een inspection huru thet tilgår, 
och tilgå skall medh Comminitetet, comwunitisterne och sdpendiaterne. 4. Att con- 
siderera rationes docentium et praelectiones publicas. 5. Så lagha, att en godh disci
plin warder här efter medh studenterne hållin, och alt buller och natteroop affskaffat, 
och all den stundh examina ähro höghnödighe, att alle äre certis lectionibus astricti 
& examinibus subjecti. 6. Att Bibliotheket bliffuer widh macht hollit, förmerat och 
förökat. 7. Handla om bygningar, som till Academien och dess wälståndh lända, så 
att the nödighe äre, företagas, och onödighe affskaffas.

Här medh beslöt H.N. denne gången sin sermoon, och sadhe sigh wilia effter 
middagen igenkomma, och medh "Dominis Professoribus här om wijdare att dis- 
currera.

När fyra slogh på samma dagen kom H. N. sampt medh 111. Academiae Cancellario 
up in Consistorium, och begynte tala först

I. De Academiae statu, privilegiis, reditibus et quaestore.

Och frågade hans Excellentia först effter Academiens jordeboock, och all den 
stundh icke fans en sådan som stält och skriffuin war efter det wijss hon bordt wara, 
derföre befalte H .N . att en nyy jordebook skulle på pergament skriffuas och för- 
färdighas, ther uthi antäcknas Academiae godz och ränta, så och huru mycket hwar 
gårdh räntar uthi spannemål, penningar, giärdar, dagzwärcker och annat mehra. 
Skole och gårdarna reduceras till wisse rättarelagh, och på hwario thera noteras sum
man på des opbördh. Der hoos skal och till be:te jordebook föras alle Academiens 
uthgiffter, huru myckit Professores, sdpendiaterne och Comminitetet hwar för sigh 
haffua skole, på thz man ther aff må snart förnimma, hwadh uthaff räntan kan öffuer
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bliffua, eller hwadh till Academiae staten feelas. Denne jordebooken skal sedan wäll 
förwaras inter statuta & privilegia Academiae.

Befalte der hoos H .N. att Räntemästaren nu in till måndagen som war den 24. 
Aprilis skulle extrahera af Academiae jordbook alle godzen och rättarelaghen medh 
deras uthgiffter, och göra staten för denna gången, sättia credit på then ena sijdan, 
och på then andra debet, och huru spanmålen i detta åhret försåldh är &c., på thz 
H .N . må förnimma, huru Professores, stipendia.terne och Communitetet kan för 
detta åhret bekomma sitt deputat och salarium.

Uppå förbrde 24. Aprilis togh H .N . medh Gincellario Academiae och Dn. Pro
fessoribus sigh före, att wijdare fulfölia thet haa tilförende begynt haf:r. Och på 
thet den högloflige Regieringen må förnimma, huru medh Academiae ränta och uth
giffter, såsom och andra saker, richtigh tilgå bör, så giörs (efter en deliberation och 
discurs) aff högb:te Herrar desse förslagh och ordningar.

1. Skole aff Senatu academico uthwälias tuenre Inspectores Aurarii, huilka skole 
haffua inspection uppå Acad:ae upbörder och uthgiffter, öffuersee Qvaestoris räck- 
ningar, och der dhe finnas wara rätt giorde, låta senda dhem till Cammaren.

2. Skole Qvaestores wara förobligerade att göra desse Inspectoribus såsom och 
Senatui academico räkenskap, huru dhe omgåås medh Academiae godz och opbörder, 
och inthet sigh företaga att disponera antingen medh godzen eller mz spanmåls för- 
ytrande, och hwadh meer sådant wara kan, för än dhe giffua inspectoribus tilkenna, 
och medh dhem deliberera (såsom och medh heele Senatu acad.) hwadh Academien 
kan nyttigt wara.

3. Om Qvaestores finnas haffua orichtigt och swijkelighen handlat medh Acade
miae godz och ränta, skole the för Senatu academico swara till rätta, och icke tillåta 
them (sedan dhe ifrå Academien försnillat haffua) protestera och disputera emoot 
ex subtilitatibus juris, och der så omtränger, skcle Professores här uthinnan tagha 
Cancellarium academiae til assistens, ingalunda låtandes dhem provocera under hoff- 
rätten, ey heller sleppa them ifrån sigh till annat officium för än dhe haffua giordt 
richtigh räkenskap, och der dhe Academien skyldige bliffua, reent uth betalat.

4. Och på thet godzen icke må aff sigh komma och förfalla, skole Qvaestores 
hwart tridie åhr hålla hussyyn. Och der någhon bonde warder funnen medh hus
röta, skal han der före böta, och liqwäl byggia, så wäl för thz åhret som för andra.

3. Men när man förnimmer något heeman wan. aff sigh kommit eller förfallit, så 
att bonden moste byggia och uprätta mäst aff ayio, är tryggast, att man i tijdh 
medlar och giffuer något effter på uthlagorne, eller giffuer itt, tu eller try åhrs 
frijheet, effter som man seer egorne haffua större eller mindre skada fåt, på thet 
Academiae godz icke förfalla och förminskas.

6. Städzl, saakören, husrötepenningar &c. skal icke Qvaestor haffua, ty thet är 
contra Coronae et nobilitatis praxin, uthan leffrera alt sådant till Academiae fiscum, 
all den stund hon är privilegierat, och haffuer sin statum sub jure nobilitatis.

7. Skole Qvaestores och deras fougdar draga kri:igh och besee Academiae godz och 
ägor, och der som finnas läglige torp och qwarnställe, strömar, ther hambrar kunna 
uprättas, och annat sådant, skal detta bliffua medh Senatu academico communicerat, 
och rådhslåås, huru sådamt skal i wärcket ställas, Academien till förkofringh.

8. Der Cronan haffuer någhot bruk när liggiandes godz och äghor, så må til- 
städias, att till Cronones brukz fortgångh må huggas staffrum, kohlwädh, på thet 
månge Cronones bruk och hambrar icke ödhe bliffua, såsom och höghloffligh i åmin-
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nelse s. Konungens förslagh och goda intent, och Cronones stoore nytta här uthinnan 
icke förhindras eller förtages. Doch skal ingen fördrista sigh något hugga, uthan 
Quaestoris Academiae eller fougtens wittenskap, ey heller skal sådant skee Academiae 
godz förnär, uthan för staffrum eller hwad annat wara kan, bliffua till nöijo betalt.

9. Hwadh skada Academien redho tagit haffuer aff Cronones bruk, såsom och 
dhe beswär om Acadrae godz widh Ulffsundh belägne, hwilka af Cronones befal- 
ningzmän der sammestädes medh skiutzningar och dagzwärker extraordinarie be
tungade warda, sådant säger man skal uptäcknas, och sedan den höglofflige Regie
ringen supplicando andragas, så loffuadhe Hans Excellentia sigh der till förhielpa 
wilia, at detta skal bliffua remedierat och Academien skadan wedergullit.

10. Och all den stundh H. N. icke tycker billigt och s. Konungens donations breeff 
och intent lijkmätigt wara, att någhon skal köpa heeman ifrån Academien, befalte 
H .N . sådant och hwadh flere defecter ther aff sigh inrijtat haffua, att Academiae 
godz äre förbytte, aff androm häffdade eller ehest bortkomne, skole skriffteligen för
fattas, och förskickas till Regieringen, på thet detta kunne emenderas.

11. Hans N. håller ey heller nyttigt och rådsampt wara, att Acad:ae godz skole 
ihoopblandas medh andras godz, så att en Croone eller frelsebonde skal tilhjka bruka 
Academiae heeman, ty således kan lätteligen någhon oredo upkomma, och Acade
mien bliffua försnillat.

12. När noghon gårdh eller egor warda till Academien förährade, eller till stu- 
denternes, som här widh Academien studera, underhåldh, skole samma godz reduce
ras till itt wist rättarelagh, och i Academiae jordebook införas. Donationss breffuen 
skole strax fordras, och in Archivum Acad:ae til förwaras.

13. Desse förährade godzen medh bönderne som dhem besittia, höra aldeles under 
Academien, och äre dess frelse, och Academien haffuer sedan medh them att dispen
sera. Men den som godzen förährat och skänkt haffuer, och hans arffwingar effter 
honom, skole öffuer be:te godz allenast hafua jus patronatus.

14. Hwad spannemåls förytrande sigh belangar, skal Quaestor mz inspectorum 
rådh och betänkiande sigh circumspecte försee, att ther mz wäl handlas. Och håller 
H .N . Cancellarius Regni rådheligit wara, att Professores åhrligen skriffua till Cam- 
maren eller Rentemästaren och begära underrättelse, huruledes spanmålen kan wäll 
förytras.

15. För Academiae Staat wore och godt, att hon förskaffadhe sigh en wiss och 
redeligh kiöpman, som åhrligen behöllo Academiens spawmål, och ther före på wisse 
tijdher leffrerar penningar.

16. Ehest kan Acad:ae spanmål på twenne orter försälias nemlige» wedh Koppar- 
berghet, såsom och i Stocholm om hösten och wåren.

17. All Academiens inkompst skal Quaestor icke annorstädes än i Academiae Rente- 
kammar i rättan tijdh leffrera, och der allenast skole Professores och andra embeten, 
på tuå termijner om åhret sitt salarium bekomma. Och der Academien till den för- 
möghenheet kunne, skall Quaestor lefrera dhem sitt deputat halft åhr föruth.

18. Dess föruthan loffuadhe H. Excell. Cancel. Regni, att Quaestori skal giffwas 
een instruction, huru han alle Academiens saaker drijffua, och medh godzen och 
räntan sigh förehålla skal, att all ting må dess richtigare tilgå.

19. Effter M. Ericus Balingstadius haf:r i en long tidh hafft borto ifrå Academien 
een stoor summa penningar, och för them här in Senatu disputerat, och nu sider- 
mehra (hwilket honom inthet borde tilstadt wara) provocera under hoffrätten, be-
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falte H.N. att Professores wille H .N . skriffteligh förnimma låta, huruledes han 
Academien beswärat haffuer, och saaken är affluppin, så will H. N. see till huru han 
kan hielpa Academien till rätta igen.

20. Och på thet ingen oredha skulle sigh wijdare förorsaka uthaff Qvsestoris 
arenderande, war Hans Excellentz alffwarlige wilie och befalningh, att Academiae 
godz icke här effter skole arenderas åt Rentmästaren, uthan der man någon dhet 
tilstädia skulle, så må bönderne hwar för sitt lieeman, giffua Academien en wiss 
summo penningar.

Discurrerades här hoos super hac qvaestione: an consultum sit, Qvaestorem habere 
literatum? Ty H .N. Cancellarius Regni sade i förstonne, sigh icke wäl wätta, hwar 
til denne literatus Qvaestor skulle godh wara, och meente bättre wara att man toghe 
sigh een olärdh, som allenast richtigt uthfordrade Acad:ae inkomst, och den in aera
rium leffreradhe. Men en lärd Qvaestor (sade Hans N.) kan lätteligare stiäla en 
summo penningar ifrån Academien, och sedan för samma penningar spissfundigt 
disputera ex subtilitatibus juris.

M. Jonas swaradhe, at och andra som icke äro literati, såsom är (Economus Com
munitatis, kunna medh sådana oloflige saker omgå, och biuda till sig att förfächta 
och uthredha. Ehest, sade någre andre af Professoribus, emädan stundom så tilbäras 
kan, at någon tuistigh högh saak ställes aff någhon emoot Acad:ae godz och bönder, 
icke allenast för ting och ringa rättegånger, utlian och under tijdhen draghes till 
hoffrätten. Då är en lärdh och wäll qvalificerat Qvaestor godh och tienligh, den ther 
en saak tilbörligen uthföra kan. Hwilket Hans Excellentz icke ogillade.

II. De Professorum numero et officiis.
Först considererade Hans Nådhe, huru månge Professores nu ähre och bör wara 

in qvalibet facultate, om någhon Professio vacerar, och huru hwar och en administre
rar sitt officium.

In facultate theologica befans numerus Professorum wara completus, förmante 
dher hoos H. Excellentz att hwar och en gör flitigt sitt kall så myckit han förmår. 
Sedan frågade H. Excel, om dhe hade Adjunctos? Swarades, att dhe hade allenast in 
facultate philosophica.

Rerpondebat Exc. Cancellarius, att thet borde medh rätta wara Adjuncti in facul
tate theologica, på thet studia theologica dess flitigare driffuas motte. Bewiliade så 
H .N . tuenne Adjunctos Facultatis theolog/cae, huilka här effter constitueras och 
stä[n]digt bliffua skole, dhe der hafua giordt temmeligh progres in theologia, och 
borde wara så qvalificerade att när någon theologiae Professor warder vocerat ifrå 
Academien, dhe wore då capabel til at antaga professionem theologicam. Doch liq- 
wäl om någon af philosophiae Professoribus haffuer fömemligen slagit sigh till stu
dium theolog., då skal han in electione Professoris theologi praeferri Adjuncto theo
logiae, caeteris paribus.

Loffuade och der hoos Hans Excellentz Cancellarius Regni, att några aff stipen
diariis theologis, om huilka man haffuer godh förhopning, at aff them medh tijden 
skole bliffua dughelige personer, skole haffua stipendium continue öffuer den tijdh 
staten förmäler, på thet dhe kunna continuera in studio theologico.

Aff detta tilfelle kom H .N . till att wijdare tali om stipendiaterne, och sade sigh 
wilia så laga, att numerus stipendiariorum skal augeras till hundrade. Bödh och, 
att ingen studiosus som är auscultant i Hoffrättec, eller haffuer paedagogier uth om
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Upsale, och hwar som helst som han wara kan ifrån Academien, skal hafua stipen
dium, uthan dhe allena som här wijdh Academien studera.

In facultate juridica skole wara tree Professores, och emädan nu icke äre flera än 
tuå, befalte H .N. att tertius juris Professor eligeras. Och på thet studium juridicum 
thes bättre här widh Academien florera motte, bewiliade H.N. och at tuenne Ad
junctis dl denne faculteten antagas skulle, hwilka legendo & disputando juventutem 
acad. excerce[ra] skole.

Excel. Regni Cancellarius hölt och ganska nyttigt och rådeligit att en aff ICTIS 
wille sigh företaga till att distinguera wår swenska lagh, och der uppå göra en för- 
klaringh på wårt swenska tungomål, och till den ordningh föra, att der aff bliffuer 
tanqvam juris Svecani institutiones, och alla ther af således en god rättelse bekomma 
kunne. Och på thet studiosi politici måghe des Etteligare komma in cognitionem 
status Regni Svecici, skole hijt till universitetet förskaffas och sändas allehanda 
brukeliga recesser, Konung Göstafs I. Crönika, Coronatio Sigismundi, ejusdemq«e 
renunciatio, Rijkzdagars besluut och andre sådana förnemlige acter, och sedan flitigt 
Esas.

De facultate medica sade H. Excellentz, att der uthi kun«a tuenne Professores göra 
tilfyllest, huilka och skole hålla sectiones cadaverum, på thet medicinas studiosi kunna 
snarare komma till sin finem. Här til skall och anrättas itt Theatrum anatomicum 
till huilket allehanda der til hörande instrumenta skole förskaffas, der sceleta och alle
handa rariteter kunna upsättias, att wåra, så wäll som fremmande, motte haffua det 
här heema hoos oss till at see, som dhe här til dagz uthomlandz hafua förundrat.

Syntes och theras Nådher Cancellario Regni & Cancellario Acad:as sampt Dn. 
Professoribus rådsampt och nödigt wara, att physica tages ifrå facultate medica, och 
refereras till facultatem philosophicam. Skal för den skull uthwälias en dugheligh 
persoon som antager professionem physices och medh henne haffuer allenast till 
att beställa.

Sädan taltes om facultate philosophica, och aldraförst om mathesi, der ExceL Can
cellarius Regni först dubiterade, om der uthi behöffues wara tree Professores. Hans 
Majestet, sade han, war i den opinion, att han in mathesi förnämligen sågh uppå 
arclitet- och fortifications saker, at ungdomen der uthi flitigt excercerades. Der hoos 
frågade H .N. Cancellarius R. mathematicos, om the sådana saker proponerat haffua? 
Swaradhe mathematici sigh ibland annat, haffua proponerat logisticam sexagenariam, 
apologisticam principum, mechanicam, och någre instrumenta mathematica, sampt 
medh andra saker som tiena till praxin. Detta gillade H .N . och tyckte godt wara. 
Illustris acad:as Cancellarius sade, att constitutiones acad. reqvirera och det, att mathe
matici skole dirigera sine lectiones meer till praxin än till speculationes nudas &c. 
Och bleff så här om, med denne dicursen, ändat.

Professor orientaliam lingvarum sade sigh proponera lingvam hebraeam, caldaicam, 
syriacam och arabicam, så att han i thesse språåk, annuo curriculo absolverar informa
tionem.

Civilis philosophiae Professor sade sigh proponera politicam Golii, Althusii, och 
under tijden sielffue Aristotelem. Excellentissimus Regni Cancellarius swarade, att 
studiosi må sielffue Esa Golium och andre commentarios. Men till att proponera 
juventuti academicae hölt H .N . ingen bättre än sielffue Aristotelem in politicis. Ty 
aff hans lectione kunna studiosi bäst bekomma principia et fundamenta politices, 
och sedan sielffue läsa andra politicos, såsom sagt är.
3 — 681061 Sallander
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H. Nåde berömde och Aristotelis Ethica#?, och sade, nästan ingen finnas som ther 
emoot sägher, att hon ju nödigh och ganska nyttigh är till at proponeras och läsas 
för studiosis in Academia, emädan uthi lians Ethicis inter alia praeclara sint funda
menta & principia juris & actionum civilium.

Der näst begynte Hans Excellentz tala om professione historiarum, frågandes, 
hwar till hon skulle nödigh wara? såsom och hwadh Professor historiarum plägar 
läsa? Swarade M. Ericus Brunius sigh här till hafua proponera historiam universalem 
ex Justino historico, och här efter wil han (absoluta universali hist.) komma till 
speciales historias &c. ExcelL CancelL Regni sade der hoos, att Professoris hiscor, 
officium är det förnemligen, ut demonstret studiosis modum legendi historias, et 
exponit consilia, causas atque eventus rerum gestarum, &c. M. Bruwnius swarade sigh 
pläga alt sådant uthi sine praelectionibus observera och här efter detta flitigt göra 
wilia.

Om eloqventiae professione meente H. Exc. Cancellarius R. att hon ingalunda 
skulle längre ödhe liggia, uthan medh thet första der till uthwälias någhon tienligh 
man, ingalunda tillåtandes att professio eloq. Skyttiana förhindrar professionem elo
qventiae regiam. Då frågade H .N. M  Laurentium Stigzelium, om han wille antaga 
professionem eloqventiae? Tå swa[ra]de M. Stigzelius, förwägrandes, sigh det wäl göra 
wilia, alden stundh han haffuer sijna studia theologica till att tractera, och eliest 
haff:r en profession tilförende. Sporde åter Cancellarius Regni hwem man kunde få 
här till? Swarades, att iblandh Adjunctos philosophiae skulle M. Ericus Gabrielis Em- 
poragrius wara tienligh der till. Eliest äre här Matthias Myllonius, Israel Fortelius 
och Daniel Jonae som hafua förnemligen lagt sigh der uppå, huilka och kunna medh 
djden dughelige blifua ther tilL

Befalte för den skul Hans Excellentz CanceL R. att Professores betänckia sigh här 
om, och i tijdh eligera sigh dughelige personer till professionem physices och elo
qventiae, på dhet, at när man haffuer giordt sin flijt till at förskaffa underhåldh til 
be: te vacerande professioner, må personerne då wara färdige dem till att förträda 
och administrera.

Frågade wijdare M. Stigzelius, Decanus p.t. facultatis philosophier, om man icke 
kunne bekomma een Professorem lingvae gallicae? all den stundh månge, besynner
ligen nobiles wilia icke länge bliffua här wid Academien för den skul, att dhe här 
icke hafua sådana excercitia, såsom uthi uthlänske språk, fächtare och dantzare kons
ter och andra corporis exercitiis. Der till swaradhe H .N. att man will see till huru 
sådant kan hijt förskaffas. Doch wilie wij synnerligen bära omsorgh derföre, att 
en språkmästare /: oansedt han icke bliffuer professor:/ motte komma till Acade
mien.

De electione porro Professoris aut Adjuncti holt Hans N. Excel. Cancellarius R. så 
före, att facultas må nominare Professorem, doch salvo judicio tertii. Och det uthan 
något anseende uthaff hwadh dioecesi han är, allenast han är capabel.

Man skal ey heller taga fremmande til Professores, efter såsom dhe som äre il
lustriores, bliffua gemenligast qwarholdna in patria. Och de som in patria haffua 
wäl satt sigh, flyttia inthz gerna sitt säte.

Sidst frågade Doctor Wallius, om en Professor philosophiae som haf:r slagit sigh 
til studium theologicum, finge tillijka bliffua Adjunctus theologiae? Der til nekade 
Excellimur Regni Cancellarius, på thet, att een icke må hafua tuenne officia, & con- 
seqventer, tuenne stipendia.
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III. D e  m agistris n ov is &  candidatis, war H .N : s  w ilia:

1. A tt  candidati sk o le  exam ineras så w ä ll in  oratoria & sty lo  som  uth i andra  
scien tiis , itaq#e exam in and i scrip to  a liq vo  sp ecim en  progressor su i in  lin g v a  la tin a  
exhibebu nt.

2. Q v i (si n o n  eleganter, tam en) congrue & pure n o n  p o test a n im i su i sensa la tin o  
serm one exprim ere, e t  d ign u s n on  est reputandus, q v i prom oventur ad m agisterium .

3. E fter een  contem p tus m agistrorum  haffu er förorsakat m ästadeles ther aff, a tt så 
m ån ge b liffu a  t i ll  p ro m otion em  adm itterade. U n der  stu nd om  och  the, q v i isto  h o 
nore n o n  sunt d ig n i, och  m åste lång tijdh  wara uthan lägen heet och  tienster, och  
således gå  sigh  o m  brödh hw ar d h e kunna, och  der m edh  äro m ån gom  m olesti, der- 
före tycker H .N .  rådelig it wara, at m an då prom overar studiosos t ill  gradum  m a g is
terii (consensu  tam en E piscop i &  aliorum  epotum  in terest) när m an w e e t p latz  och  
lä gen h eet för dhem .

4 . H . N .  C ancellarius R eg n i håller th et o ch  sw årt och  o r ijm lig it wara, att sättia en  
m agistrum  d l  capplan  på landzbygden, synnerligh  när pastor haf:r in th et b ek om m it  
m agisterii gradum , och  sacellan»j är en  m agister.

5. Skal en  m agister wara förp lichtat t il  a tt pu b lice  höra den  facu ltatis P rofessorem , 
t i ll  h u ilk en  faeu ltet h an  haf:r slag it s ig h  till, såsom  en  studiosus theologiae går uthi 
theo log . lee tio n  &c.

IV . D e  discentibus, eorum q»^ o ffic iis , d isc ip lin a  & sustentatione.

Först prasoccuperade E xcell. Cancellarius R . w ilian des företaga den  o p in io n  som  
hoos m ångom  kunde in stig h en  wara, att d en  licen tia  som  uth i frem m ande landz A ca-  
dem ier någorstädes gå  i sw ang, skal o ch  här hoos oss haffu a  sin  fortgång, nekandes 
a ldeles at sådant skal hoos oss tillåtas, em ädan thetta kan w ä ll förtagas. M en  i  frem 
m ande land är annat beskedh. T y  ther R ector här m edh  hård hand to g h e  i  saken, och  
Professores w ore  sin  em illan  sam drächtige, m een te  H . N .  a t sådana tu m u lt och  osk icke-  
lig h ee t som  här o ffta  skeedt är, skulle  ick e  hända.

R ector och  Professores sw arade sigh  in th et tilstädia e ller  w ilia  lijd a  någh on  lic en 
tiam , uthan när m an  finner  d em  som  n å got buller och  oredo hafua åstadh kom m it, 
b liffu a  d h e a f f  o ss tilb ö rlig en  straffade. O ch  der h o o s fö reg o ffu o  andra orsaker och  
im ped im en ta  att o sk ick eligh it tilgåår. Såsom  äre, öö lsä ln ingar o m  nattetijdh, att än- 
doch  a f  ö ffu erh eeten  förbud it är och  ordnat, a t in g en  m å tappa uth  ö l  eller w ijn  uth  
efter  k lockan  är 9  o m  aftonen , liq w ä l låta borgarena hafua sijna kellare och  ölkrogar  
öp n a  hela  natten  ig en o m , o ch  tillåta  studenterna och  andra pankiteera h o o s s ig h  t i l  dess 
d h e w arda öffuerdruckne, och  när the då kom m a på gattun , kan  lä tte lig en  något  
tu m u lt henda.

Sedan proponerade M . Johannes Lenasus någre förslagh  o m  studenternas d isc ip lin , 
hu ilk a  a ff  C ancellario R eg n i g illades, o ch  derföre desse  ordningar so m  efterfö lia  stad
gade.

1. Skal uthi H en n es  M :tz  D ro tn in g en n es nam pn göras i e t  p lacat a f f  d en  h ö g lo ff lig e  
R eg ier in g en  underskriffu itt, ther uth i förbiudas skal, a tt in g en  borgare eller  inw ånare  
här i  staden, h u ilk en  d et he lst wara kan, m å låta uttappa ö l  e ller  w ijn  sedan 9  slår 
o m  som ren, o ch  efter  8  o m  w intren . O ch  o m  n ågon  ther m ed h  b eslagen  w arder at han  
e n  begare ö l l  e ller  w ijn  uthtappar och  sälier, efter förb:te  tijm ar, skal han  derföre  
hårdeligen  straffat b liffua .

2. Em ädan tu m u lt och  oredho förorsaker s ig h  o ffta  u th aff d ep osition s gästebudh och
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acces som dhe äldre studenter aff sijna landzmän uthkräffia, derföre skal och der om 
itt mandat uthgå, förbiudandes at sådant här effter skee må. Detta skal föras in con
stitutiones och ther aff göras itt special mandat.

3. Will Hans Excellentz tilstå att Academien skal haffua en wachtmästare, och der 
til fyra wachteknechter, huilka effter Rectoris och Senatus acad. disposition skole 
achta och uthspana, när något olagligit hender, och wara wederredo, när någon con
tumacia låter sigh hoos studenterne finna, att tagha dhem i kraghan och föra dhem in 
carcerew. Om desse skal göras itt placat, att ingen skal röra wed them eller göra them 
nogot förfångh.

4. Dher någon student fördristade sigh att löpa ifrå carcere cui adjudicatus, och 
drager uth om staden, skole Professores skriffua till Regieringen eller ståtthållaren, 
hwilke kunna wäl finna honom igen.

5. På thet simultates och oenigheeter emillan Statum academicum och borgare- 
skapet må här effter affskaffade warda, skole Professores hafua godh correspondens 
medh borgarena, och låta hwar och en haffua sin tilbörlig respect, strängeligen hålla 
studenterna ther til, att dhe i kyrkian eller annorstädes icke göra borgarskapet något 
praejudicerligit, uthan heller beflijta sigh der om på bådhe sijdor, att dhe skaffa hwar 
andra rätt, och låta hwariom och enom wederfaras dhet, aff huilket sämio och och 
eenigheet kan upbyggias. Ther till H. N. sade sigh och wilia förmana borghareskapet.

6. Skal påbiudas att ingen student må sättia böcker eller kläder i pant för ööl, ey 
heller skal borgaren them tagha.

7. Der någon klagar på studenter för ölgäldh, begärandes aff Rectore och Senatu 
academico dhe wille derföre skaffa honom betalning, må dhe inthz wara obligerade 
till att hielpa honom till rätta.

8. Borde wara tuenne carceres, en custodia, ther the som ringa brott haffua, skole 
insättias, och itt hårdare fängelse, ther the som något enorme delictum begångit haffua, 
innehållas kunne.

9. Om en studiosus, totius Senatus academici consensu relegatus kommer till staden 
för än tempus relegationis är uthe, skal praefector sampt borghmästare och rådh inthet 
lijda honom, uthan tagha honom, och föran til carcerem regium.

10. På thet man des bättre må förfara hwad studenterne hafua för hender, skole 
alle, nobiles så wäl som andra studenter wara förplichtade att höra publicas lectiones 
och undergå examina.

11. I synnerheet skal hwar och en ad minimum höra en lectionem theologicam, 
til hwadh ståndh en sedan haffuer sin animum applicerat.

12. Dhe studenter som icke äre capaces lectionum publicarum, skole haffua sijne 
praeceptores privatos, och wara någon Professori eller förnemlig lärd man recom- 
menderade, huilken på dhem haffuer inspection at med deras studiis, kan wäl tilgå, 
och att dhe, så wäl som andre, icke sin ungdom och föräldrarnas omkåstna onytteligen 
förnöta.

13. Giorde och Professores mångom til wilies, om the wille så beställa, att faculta
tum Decani per partes hade inspection på nobiles och deres praeceptores, hwadh the 
privatim sijne discipulis proponera, der hoos them flijteligen förmana til en troghen 
information och skälig disciplijn. Och der praeceptor funnes försummeligh i sitt kall, 
och otilbörligen sine ombetrodde discipler informerer, och uthaff Professorum ad- 
monition sigh icke emenderar, skal föräldromen här om i tijdh kunnigt bliffua, att 
dhe må förskaffa sigh någon annan.
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14. Nobiles som här studera, måste lära noghot uthi alle disciplinis philosophicis, 
doch skole the synnerligen hållas til studium politicum.

15. På thet medh lectionibus publicis icke något upskoff skee må, uthan continue 
läsas, will Excell. Regni Cancellarius sigh der om beflijta, att numerus stipendiariorum 
& communitistarum må förökat, och med daglig underhåld försörgdhe warda, att the 
icke skola omträngia, att giffua sigh uth på landzbygden och sökia sigh näring. 
Hwilka bliffua itt stadigt collegium, att mz dem kan altijdh hollas excercitia.

16. Till att förtagha thet tiggerij, som en part taga sigh före, löpa kring om landet, 
och molestera ährligit folk, skal höga öffuerheeten låta uthgå der emoot itt mandat, 
huilket till alla landzändar i rijket uthsändas och upläsas skal Skal för den skul icke 
uthan richtige och rättmätige orsaker aff någrom giffuas tiggiarebreeff, der öffuer 
biskoparne skole uppå presterskapet hafua här uthinnan en nogha inspection.

17. När någon will begiffua sigh ifrån Academien till annan ort, eller antaga någon 
tienst, måste han haffua testimonium aff Rectore och Senatu academico. Och skole 
Professores wara circumspecti, huilkom och huru dhe giffua testimonium &c.

18. Skal och episcopis skriffteligen tilkenna giffuas och strängeligen förbiudas, att 
dhe ingen ordinera till präster och lägenheeter för än dhe haffua fåt wittenskap, huru 
dhe sigh i skoler och academien förhollit haffua.

19. Ey heller skal någon antaga en student till nogon function in ecclesia, scholis 
aut republica, med mindre han haffuer ifrån Academien testimonium eruditionis 8c 
vitae anteactae.

20. Icke heller skal någon, a Senatu acad. relegatus ob excercitam petulantiam, af 
någrom till något embetet, tempore relegationis, promoverat warda. När nogon finnes 
här emoot göra, skal han aff Senatu academico klagas an och föras till rätta.

21. H .N. Cancellarius Regni förslår Senatui acad. denne modum puniendi & coer
cendi, n[empligh] när enormia delicta låta sigh finna, borde Cancellarius Academiae 
reesa till Academien, och göra Senaten assistens, till at hårdeligen straffa, och statuera 
honom som sådant bedrifuit haffuer, exemplum, androm till räddoga och warnnaghel.

Men dhe som ringa brutit haffua, skole och leviter castigeras, sättiandes dhem i 
probban en dagh eller tuå, ingalunda låtandes them bliffua aldeles ostraffat. Ty ehuru 
ringa feel thet kan wara, så är thet liqwäl contra mandatum magistratus.

22. När en student kallar den andra penal, koofoot eller andre sådana nampn, skal 
han derföre, såsom för itt gravi delicto hårdt straffet bliffua.

V. De ritu depositionis.
Depositionis ritus skal icke angå medh the många narreputzar och larvis som här til 

brukat är, uthan Depositor skal uthan thet stygge ansichtet och hampnen framhaffua 
deponendos och allenast några aenigmata för dem proponera, och sedan strax effter 
fölias medh absolutione.

VI. De scholis et gymnasiis.
1. Skal tagas i betänkiande, huru många skoler och gymnasia i rijket bliffua skole, 

hwadh som läsas skal i skolarne och hwadh in gymnasiis proponeras skal, och huru 
widt scholastici uthi sina studier skole kompne wara för än dhe komma till Acade
mien.

2. Här om moste man communicera medh episcopis, och theras förslagh förfara, 
doch skole Professores wara förtänkte, till at haffue sitt förslagh huru medh gymnasiis 
& scholis wäl disponeras och tilgå skall.
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V II. D e  B ib lio th eca , B ib lio th ecario  &  B ib liop ola .

1. H .N .  C ancellarius R e g n i sade s ig h  w ilia  göra en  relation  o m  B ib lio th ek et för  
den  h ö g lo ff lig e  R eg ier in g en , och  betänckia  huru der m edh  bäst kan  beställas och  
anordnas.

2 . O m  någre a f f  patrum  scrip tis fin n as p å  B ib lio th ek et på å tsk illig e  orter tryckte, 
sk ole  a lle  exem p laren  förwaras, och  ick e  låta th em  kom m a ifrå libri).

3. E en w iss  B ib lio th ecariu s skal förordnas, h u ilk en  in thz annat em bete  bekläder, 
th en  och  stad igt der w ed h  b liffu a  skal.

4 . E en  bookförare skal m an ordinarie haffua, den  som  är a ff  wår re lig ion , och  förer  
o ss n y ttige  böcker tilhanda.

5. B orde ey  h eller  tillåtas, att hw ar och  en  (p rom iscue) köper pap istiske böcker, 
ca lv in istisk e och  andra sådana böcker, som  äre em o o t wår relig ion .

V III. O m  C om m u nitetet.

1. T h et sp ijsm ästaren skal haffua till  ö l  och  brödh åt studenterne m oste  h o n o m  aff 
Qvaestore leffreras spanm ål, så m yck it som  ther på kan sigh  belöpa.

2. T h et sp ijsm ästaren driffuer, at h o n o m  skal a f f  A cad em ien  w ed erg u llit warda  
th et som  han g iffu er  i tu l och  accijs, ther t i l  säger Illustris CancelL R eg n i s ig h  inga  
rationes finna , uthan han m oste  a lt sådant a ff  s itt  e g h it  erläggia, m edh  m indre P ro
fessores haffua så contraherat m ed h on om , at han  för  tul och  accijs skal bekom m a  
betaln ingh .

3. T h e t w o re  och  n öd ig t, at t ill  C om m u nitetet w ore  en  ståteligh  kö ln a  o ch  m älthus.
4 . D e n  stu dent som  ick e haffuer rådh t i l  att g iffu a  u th  weckopenningat fö r  s ig h  på  

C om m u nitetet, uthan drager ifrån A cad em ien  t ill  att förskaffa s ig h  dem , han  m å  
h eller  wara ifrån A cadem ien , och  tagha sig h  annat före.

IX . O m  bygningar.

O m  bygn ingar sade H .N .  C ancellarius R e g n i ick e lösa nu  m yck it ther o m  tala, 
efter  thz går u th  på  bekostnadh, o ch  w id h  A cad em ien  fin n es in th z  i  förrådh att 
b yggias m edh.

1. N ä r  b yggias skal, skal byggias p å  it t  n y tt sätt, och  göras it t  uthkast, efter  h u ilk et  
b y g n in gen  skal fu lkom pnas, fast o m  th et skulle  gå  seen t till, ty  th et m o ste  b liffu a  
anseen lig it, so m  är publicum .

2 . T i l  A cadem iae hus som  här efter  b yggias skal, och  dess aream , sa w p t hortum  
m edicu m  hafuer H . E xcellen tz  uthsedt d en  p latzen  som  n edom  för  gam b le  A cadem ien  
är, m ed  d en  som  ga m b le  ca p elle t står uppå, sam pt it t  stycke a ff  K onungzträgården.

N ä r  nu  H .N .  C ancellarius R e g n i sam p t Illustris C ancellarius A cadem iae haffua  
detta  förrättat, t i l  den  2 8  A p rilis  och  haffua (su m m atim  num erando) w arit m ed  
Dominis P rofessoribus in  C onsistorio  fyra och  tiu gh u  tijm ar w ed h  pass, valed icerade  
deres N åd er  Professoribus i förb:de C onsist. den  2 8  A p ril, när k lockan w ar it t  slag it 
efter  m iddagh.

T å  R ector m a g n ificer  betackade dheras N åd er  sam p tligen  (d och  syn nerligen  C an
cellario R e g n i)  för  den  stoora om vårdna och  om aak d h e d a geligh  draga för  denn e  
A cadem ie  och  des docentes & discentes, begärer der hoos att deras E xcellen tzier och  
här effter  w illie  a ltijdh procurera förbrde A cadem ies w älståndh och  förkoffrin gh  &c.
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H an  loffuar s ig h  tillijk a  m ed  dhe andre D n . Professoribus, dheras N .  N .  a l p lich tig h  
tacksam heet, hörsam heet och  tiänst, sam p t f lit ig h e e / u th i s ijn e  om betrod de em beter, 
tro lig en  bew ijsa.

H är ifrå g in g o  deras ExcelL m edh  D n . P rofessoribus gen ast in  i  doom kyrckian, t i l  
att ordinera o m  stoolrum , och  b le ff  beslutit:

1. A t t  R ev . A rch iep iscop us skal ordinarie haffua sin  sto o l fram  i  kyrckian, som  
tilfören d e w arit haffuer, och  der h o n o m  för  orsaker skul, täckes stå närm are predijke- 
sto len , m å thz göra, doch  skal d en  sto len  som  w a n / [?] är, A rch ieb isp en  e g en tlig en  
tilhöra.

2 . Professores sk o le  a lle  sam p tligen  stå tilh opa, och  behålla d h e fyra stolarne som  
äre näst fram  för pelaren fram  o m  predijkestolen .

3. C om itum  och  baronum  f i l i i  stå i dhe bäncker fram  för  Professores så m ånga som  
rum m et kan tillåta. O ch  g iörs in thz b eh o ff at någre bäncker stå led ig e  för frem m ande. 
T y  när senatores e t  proceres R eg n i kom m a (h u ilk et siä llan  skeer) då kunna d h e u n ge  
n ob iles g iffu a  d em  rum  och  stiga  tilbaka. N ä r  någon  förn äm lig  prästm an kom m er, 
kunna Professores låta dem  få  rum  uth i sijne benckiar.

4 . B orgareskapet h affu e  sijna deputerade stoolrum , och  in g en  stu dent m å stijga  in  
u th i deras benckiar, uthan låta th em  ( t i ll  att undfly  a ll w id ly fft ig h e e l)  allena behålla  
sin e  stolar.

Studiosi qv id am  accusantur a G erhardo aurifabro.

D e n  2 5 . A p r ilis  praesenterade Illustris C ancellarius A cadem i®  en  k lageschrifft stä llt  
t ill  H a n s W eib , a f f  G erdt gu lsm ädh, uth i h u ilk en  han hårdeligen  klagar på studenter, 
och  i synnerheet på A ndream  B ergh iu m , O lau m  Erici, O lau m  P etr i, & Laurentium  
B en ed icti, N eric ien ses, att th e  m ed  påkar och  steenar hafua slag it på hans p o ort och  
fönsterluckor, när d h e för någre dagar sedan kom m o druckne ifrå In gelbrechtz Sw en -  
sons källare, och  roopat på  G erdt, då haf:r han g åt uth  o m  porten , och  tå d esse  stu 
denter f in g e  see  hon om , lu p p o  d h e e ffter  hon om  åt porten . O ch  g in g o  sedan bort, 
och  G ierd t g ick  e ffter  them  w ilian d es förn im m a hw ilk a  desse  w oro, och  när d h e  w id h  
Carl skom akares p ort w ordo hon om  w arse, begynte  the kasta steen  e ffter  hon om , 
och  han  lo p  i  qw arnhuset och  sedan g ick  han  heem . T å  haff:r M . G ierd t m ö ö t g r e f  
C asim iri tienare, h u ilk e haffu a  sagt, att desse studenter hafua w arit på hans p o rt och  
achtat efter  hon om , hade th e  nu  få t fatt uppå eder, så h a fu e  i fåt h u g g  a ff  dem . D e r  
h o o s näm pndt förb:de studenter i nam pn.

D e r  t i l  m edh  sade M . G iärdt, at A ndreas B ergius haf:r sagt s ig h  skulle förskaffa  
sigh  testim on iu m  ifrån A cadem ien , och  sedan w ilia  a fflö n a  G ierdt m ed  hugg.

H är t i l  swarade studenterne att the hafua druckit på källaren. M en  in thz roopat 
på M . G ierdt. H an s E xcellen tz  frågade hu ilka h affu e  w arit m edh  på kellaren? Sw a
rade the, att desse efterskrefne, n [em p ligh ] P aulus Jon®  N eric ien sis , N ic o la u s  B e n e 
d icti N e r ic ,  O laus A ndre®  N eric ., C laud i«; Erici, Petrus O lai N eric ., Joh. O lai, J o 
hannes R udbecchius. O ch der hoos nekade A ndreas B ergh iu s sam pt th e  andra, sigh  
hafua något tala o m  M . G ierd t på källaren, eller någon  tijdh  så om sagd t hon om . 
H u ilk et ey  h eller  b ew ijs lig it  war. T y  Ingelbrecht Sw en s öölsälierska swär sigh , ick e  
hafua hört n ågon  a f dh em  tala o m  G ierd t th et ringaste ordh. H o n  bekende och  at 
tijo  e ller  to lff  studenter, så och  C asim iri tienare hafua druckit der på källaren, och  
so m b lig e  hafua g å t u th  för, och  som b lige  hafua b liffu it  qw ar till  try och  fyra s lo g  o m  
m orgonen.
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Tå sade Excel Cancellarius Regni til Engelbrecht Swensson at thet öffuerwåld 
som här i staden skeer, kommer mästedeles ther aff, att ölkällarna stå uppe hele 
natten. Borgharenar skole icke giffua studiosis sådana occasion til oredho, och 
wåldzwärk, efter thenne staden haffuer sin wälferd aff Statu academico. Här efter 
skal icke sälias ööl eller wijn sedan klockan är 9 slagit om aftonen. Theras girigheet 
som källare holla kommer sådant åstadh.

När nu Gierdt war heemkommin igen, kom Olaus Petri Nericie»sis ropandes hele 
gätten, och sagt: kom här uth du gulsmädh, då kom Gierdt uth och sade: ästu här 
din skälm, ästu den som slår på mina fönster? Studenten swarade, Ney, och lop up i 
gränden, kom här, sade M. Gierdt. I medier tijdh kommo M. Thomas och Johan 
Persso» stigandes, tå kom studenten nedh uthur gränden löpandes, menawdes sig taga 
wärn och förswaar af dhem. Tå haffuer M. Gierdt sprungit efter honom och fåtten 
i armen och höggen.

Studenten swarade sigh inthz haffua roopat, ey heller slagit på Gierdtz port, uthan 
när han kom, haf:r Gierdt stigit uth och sagt: kommer du här din skelm &c., ut 
antea dictum, och säger sigh hafua rändt någre slagh kring om M. Thomas och 
Johan Persson och Gierdt effter. Men när [han] inthz kunde undkomma honom, haff:r 
han stanat och då hög Gierdt honom.

Tå inkallades M. Thomas till at witna, huilken berättade att när han kom ifrå 
M. Olof Skogh, ther han haffuer warit til måltidz, hörde han att thet ropade på 
gattun och slogz på M. Gierdtz port eller fönsterbräder. När han kom till Erckie- 
biskopens port, stanade han och talade medh Johan Persson, och tå en lijten stund 
war thz tyst. I medier tijdh kom Olaus gångande och widh M. Gierdtz port begynte 
dhe träta. Då steegh M. Thomas och Johan Persso» til dem, och M. Gierdt frågade 
studenten, hui han ropar och slår på hans port? Der til nekade studenten, och då 
språng Gierdt efter honom och höggen. Witnar och M. Thomas att studenten hade 
inthz i henderna, och såsom han förnimma kunde, war han lijte druckin.

Sedan examinerades desse fyre studenter wijdare, och wille doch inthz bekenna 
att the haffua ropat på M. Gierdt eller meent honom något ondt. Derföre antwardade 
Hans Excellentz Laurentium Benedicti och Andream Bergium Engelbrecht i hender 
til att förwaras i fängelse på slottet. Men dhe andra tuå skulle gå in carcerem aca- 
demicum, till dess the bekenna sanningen, huru thz haffuer här med tilgångit. Och 
befalte Hans Excel! att thesse studenter skulle efter middagen på samma dagen 
examineras.

Efter middagh klockan tu, steegh Hans Herredöme Cancellarius Acad. med M. 
Johanne Lenaeo, D. Daniele, D. Loccenio och M. Martino Nycopense up på slottet, 
och ther i Hans H:me ståthållarens närwaru examinerade the tuå studenter ther så to, 
segerskildt.

För[s]t Andreas Bergius inkallades, huilken i förstonne inthz annat än tilförende, 
bekenna wille, doch på sidstonne efter en hård examen och noga inqvisition beken- 
ner att han med dhe andra hafuer ropat på Gierdt; orsaken ther till sade han denne 
wara, at han haf:r huggit och slagit dheras landzman, huilken war medh them på 
källaren, men inthet när the ropade widh porten, ther the lijtet töffuadhe. Och be
kennet att de tree äre alle lijka skyllige. Hic jubetur discedere.

Sedan inkallades Laurentius Benedicti, huilken säger sigh inthz haffua något rådh 
gutit emoot Gierdt, ey heller stanad wid porten, ey heller ropat på M. Gierdt. 
Säger och att dhe wore allenast tree i sälskapet, när Casimiri tienare hafua slagit



i6 $ j: 28 april- 30 april 41

uppå dem, men dhe andra somblige som wore med them på kellaren, wore antingen 
för eller efter. Och blef beslutit att the skulle sittia ther på slottet til dagen efter til 
dess Cancellarius R. kommer tilbaka igen.

Hic qvaerit castellanus, när nogon Professor eller någon anna« af Academiens 
medel bliffuer dödh, och arfftagarena boo uthom staden och föra uth arffuet, hwem 
skal då hafua den tijonde penningen. Staden eller Academien? Illustris Cancellarius 
swarade, att man moste see til hwad Academiae privilegia här uthinnan förmå. Le
naeus sade, att in clausula privilegiorum acad. ståår att alle Acad:ie tienare skole dem 
åtniuta, och för den skul efter staden tyckes inthz wara berättigat att få hwar tijonde 
penningar efter en Professorem så skulle han icke heller sådant bekomma efter andre 
Acad. tiänare. Bleff så här om inthet wist conduderat, uthan här efter tagas i wijdare 
betänkningh.

In Consistorio woro the andre Professores och examinerade öf:r M. Giertz klage- 
mål desse efterföljande: Petrum Olai Nericium, Paulum Jon®, Nicolaum Benedicti 
och Olaum Andre® Nericios, sampt Johannem Jacobi Rudbecchium, huilke alle 
bekende wäl sigh med någre andra hafua warit på kellaren, och förnummit på gattun 
thz g[ref] Casimirs tienare slogos med the tree tilförende nämpnde studenter, doch 
hafua de ingen uppå kellaren eller gattun hört talas om Gierdt gulsmädh thet 
ringaste ordh.

Den 28. April. Då Cancellarius hade mäst ändat sin Visitation, begynte han tala 
om dhe studenter som insatte woro, och exaggerade theras saak ther af, att the hafua 
fördristat sigh till att göra något buller, när the dagliga förwäntade H. Excellentz 
hijt til Upsale. Eliest meente han att deras brott kan icke wara stoor, och begärar att 
ingen förmeenar honom derföre, att han haffuer låtit föra studenterne i slotzens 
fängelse, och skal icke wara Academien och des privilegier till något pr®judicium, 
efter thet skedde nu af migh tznquam a commissario regio, til att afskräckia stu- 
d[ent]erne ifrån then oskickeligheet dhe stundom haffua. Begiärar der hoos, att dhe 
låta tagha them uthur fengelset och kalla them för sigh och skole Professores anholla 
för dem, i hwadh farligheet the hafua warit, och huru the hafua intercedera för them 
hoos H. Excellentz. Item att the och haffua här medh åstadh kommit, att ordini stu
diosorum är nogot pr®judicerligit och orimligit wederfarit &c.

Der hoos förmante Dn. Professores att the warna studenterna, the icke tilfoga 
Gierdt gulsmedh nogon orät, uthan frijkalla honom &c. Och efter en sådana förma
ning befalte Hans Excell. sleppa them frij.

Om aftonen wid 5 slogh reste H. H:me 111. Cancellarius acad:® ifrån Upsale, och 
tå wore Dn. Professores hoos honom på H. H:mes hus, och begärte att dem bliff:r 
effterlåtit att åhrligen hålla en Visitation i apoteket här i Upsale, och uppå medica- 
menterne en wiss och billig tax råttia. Hwilket bleff dem aff Illustri CancelL acad. 
effterlåtit.

Ultima Aprilis
kommo med Rectore tilstädes Doct. Daniel Sidenius, M. Martinus Nycopensis, 

M. Laurentius Stigzelius, M. Laur. Fornelius, M. Ericus Brunius. Och tå
I. beslötz att om nästkommande odensdag skulle examen begynnas.
II. Conduderades att novus Rector skal eligeras om onsdagh nästkom.
III. Upkallades Laurentius Benedicti och Andreas (som såte inne i slotz fängelse) 

och tilsades at dhe bliffua in aresto til odensdagen, och då komma tilstädes.
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Den 1. Maij
sammankallade Magn. Rector alla Professores, (huilka och mästedeles kommo til- 

städes) till att consultera de Rectore futuro.
Effter en temmeligh deliberation kommo alle öffuerens der uthinnan, att antingen 

M. Sveno Jonas, eller M. Laurentius Stigzelius skulle nu antaga rectoratum. De illis 
seqvebawtur vota Dn. Professorum.

M. Laurentius Fornelius menar, att efter constitutiones wilia, ingen skal bliffua 
Rector för än de andra som äldre ähro uthi samma facultate, hafua administrerat 
rectoratum, så emädan M. Swen icke på 12 åhr haffuer war it Rector, och M. Stigze
lius haf:r icke så länge warit Professor, bör för den skull nu rectoratus först devolve
ras till M. Svenonem.

Thetta war och dhe andres meningh, undantagandes M. Swen och D. W a llii. 
Ty M. Swen tyckte billigt wara att efter M. Lars haf:r tilförende en gång warit ther 
til eligerat, och länge warit Professor, han för den [skull] skulle blifua. D. Wallius 
sade: Den som borde bliffua Rector för try åhr sedan, efter den praxin en tijdh 
passeradt haf:r, han må och nu bliffua. M. Stigzelius borde &c. Ergo. Doch om 
man seer uppå constitutiones, menar han att efter forrige skäll bör M. Swän antaga 
rectoratum.

Sententia Dn. Professorum: Bleff enhälleligen beslutit att M. Swen skulle nu denne 
gången bliffua Rector. Men en annan gång när ordo tangerar facultatem philo
sophicam, tå skal rectoratus devolveras till M. Stigzelium.

Den 3. Maij

kommo tilstädes in Consist. M. Joh. Frank p.t. Rector, D. Wallius, M. Johan. 
Lenaeus, M. Jonas Magni, M. Olaus Laurelius, D. Loccenius, D. Kirstenius, M. Sveno, 
M. Gestrinius, M. Stalen«/, M. Nycopensis, M. Bringius, M. Stigzelius, M. Fornelius.

I. Praesenterade M. Olaus Laurelius itt register uppå huilket han haf:r antäckna 
desse efterföliande, och frågade om de icke må inskriffuas expectantes till att fram 
deles bekomma stipendium? M. Gestrinius hade och någre antecknade ad eundem
finem. Tå lätt Ven. Consistorium inkalla 
en född war, och huru dheras lägenheet 
desse efftersk:ne.

Laurentius Bened. Ostrog.
Israel Andreae Ostrog.
Ericus Andreae Salemowtani 
Johannes Jonae Bothniensis 
Steno Joachimi Obsopaei Rosl. 
Johannes Danielis Ostrogothi 
Elias N. Wermelandus 
Andreas Georgii Helsingus 
Petrus Olai Wibyensis N e r id i  
Zacharias N. Sudermanni 
Jonas Ivari Uplandensis, huilka blefuo 

och antäcknade den 10. Maij. 
Laurentius O. Nericius

dhem, och frågades efter hwarest hwar och 
war. Och bleffuo på sidstonne uptäcknade

Andreas A. Wesmannus 
Johannes Jonae Ostrogothus 
Jonas Jonae Bothniensis 
Jeremias A. W esm anni 
Johannes P. Westrogothus 
Andreas Claudii Ostrogothus 
Carolus O. Sudermannus 
Jonas Petri Angermannus 
Johannes Gothscalci Sudermannus 
Laurentius Jonae Upsaliensis 

Den 10 Maij blefuo desse insk:ne 
Sveno Johanis Bröms 
Fransiscus Davidis Nericiewsis.
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II. K o m  m odren  t i l l  Erich D a n ie lsson s p o ik e  (h u ilk en  bortrym d w ar) o c h  fram fick  
en  w itnesskrifft, ther u th i några bönder i  B örk lin ge  s. w icna, s ig h  hafua h ört före
läsas p o ik en s pass som  Ericus D a n ie lis  haffu er g iffu it , t i l  a t ther m ed  reesa neder i  
landet. B egärte  h o n  der h o o s  ö d m iu k ligen , a tt V en . C onsistorium  w ille  törh ielpa  
hen n e p o ik en  t il  rätta ig en , o ch  Erich D a n ie lsso n  m å förskaffa p o ik en  tillbaka ig en . 
V id: 8. M artij huius. E t 2 2 . Febr. E t 18. Jan.

T å  swarade V en . Consistorium? h enn e, a tt ty w ille  citera  Ericum? D a n ie lis  t i ll  C o n 
sistorium  till  att swara här t ill, då m oste  o ch  hustrun m edh  b: te w itn essk rift kom m a  
här tilstädes, och  m ed  gp d h e skäl ö ffuertyga  oftan em p d e Ericum?, att han  haf:r g if fu it  
p o ik en  pas, så w il  Senatus acad. skaffa  h en n e  rät på s in  begäran.

III. U p lästes C aroli R o s in g ii b reeff t i ll  V en . Consistorium?, ther u th i han  begär ar 
V en. Consistorium? w ille  a ffdöm a den  tu istig e  saak som  em illan  h o n o m  och  E ricum  
D a n ie lis  w arit haffu er &c. Såsom  och  någre andre postulata, t ill  hu ilk a  h o n o m  b le ff  
sedan swarat. T y  Carolus inkallades strax, o ch  b le ff  h o n o m  swarat, först: at orsaken  
der t i ll  att denn e saken är m ed  sententia  d efin itiv a  protraherat, är thet, att p o ik en , 
uppå hu ilk en  denn e sakens afdöm ande m yck it hänger (såsom  Carolus thz w ä l s ie lff  
w eet) är bortluppin . O ch oansed t C on sistoriu m  haf:r lå tit  m ana p å  H åk o n  koppar- 
sl[ag]are som  g ick  god h  och  i ly fte, när p o ik en  slap  uthur fen gelset, a t han skulle  
förskaffa p o ik en  igen , liq w äl är in thz thz änn u  skeedt. O ch  der C arolus R os. begärar 
wår sententz  och  m en in g  här o m  sk rifte ligen  t i ll  borghm ästarena här den

[Fortsättningen på protokollet 
för den  3  maj saknas^

D e n  13 M aij Å h r 1637 ,

sam m ankallade M . Sveno p.t. R ector Professores, att the f in it is  precibus i  doom -  
kyrckian tilhopa kom m a skulle, t ill  att förn im m a hw ad Illustris C ancellarii Academ iae 
breff inn eholler , och  kom m o tilstädes desse efftersk m e M . Jonas M a g[n i], M . Johan
n es Frank, M . M artinus G estrin ius, M . Joh. Staienus, M . M artinus N y co p en sis , M . 
Laurentius Stigz., M . Laur. F ornelius, M . E ricus B runius, och  då

I. U p lästes 111. C ancellarii acad. b reeff u th i S tocholm  daterat d en  5. M aij, u th i 
h u ilk et H . H :d ö m e resolverade sigh  uppå några punchter, som  R ector M agn if. M . 
Joh. Franck lite t  tilfören de H . H :m e  m edh  fam ulo  Academ iae t i l l  Eckam  öffuer- 
send t haffuer, såsom  efterfölier.

1. P åm inner och  förm anar H ans H :m e  D n . Professores att d h e  föreslå någhre, 
som  kunna förträdhe p rofessionem  oratoriam , efter  so m  sidst afta lat b le ff  när H . 
H :m e  w ar här i U psale.

2. W a r  111. Cancellarii acad:ae a lffw arlige  m e n in g  o ch  förklaring uppå R ectoris  
besw är anlangande stoolrum  i kyrckian, att såsom  då a ffta lat b le ff  i  H an s E xcellen tz  
R ijkzens C antzleerens närwaru, så w ä l A d ju n cti ph ilosophiae som  (E conom us tem p li  
cath. skulle  ick e  w ijdare fördrijsta sigh  stå u th i benckerne D n . P rofessoribus d ep u 
terade, altså skal th et och  der w edh  b lifw a. T ergiversere dhe, då skal R ector bruka  
sin  m yn d igh eet och  hålla d em  der ifrå. O ch  th e  som  refractarii haffu a  w arit, tages  
uth i tilb ö rlig it straff &c.

3. Skal och  Qvaestor m edh  th et snaresta t il S tocholm  förskickas m edh a ll beskeedh  
och  räckningar a ff  eder sie lffu e  approberad och  g ille  e ller og ille .
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4. Begärar Hans H:döme en affskrifft af thet som i protocollet refererades och 
inskrefz, när han war sidst i Upsale.

5. När Qvsestor kommer til Stocholm medh h. Beatas (fordom spijssmästares på 
Communitetet efterlåtne enckia) breeff, och 111. Cancellarius får see Consistorii skriff- 
telige bewijs, loffuar Hans H. sigh och wilia för sin part det confirmera.

II. När breffuet Illustris Cancellarii war upläsit, tå sade M. Jonas Wex.: På thet 
jagh skal wara ursächtad, när gudh wil Archiepiscopus kommer hijt, och frågar, hwar- 
före wij så illa disponerat haffua, att wij haffue uthvijst presterskapet uthur sijne 
förordnade och aff hele Senatu academico deputerade stool, och ingen giffuit dhem 
igen, så att the måste anten stå uppå golffuet, eller bliffua ifrån kyrckian, efter 
borgare bänkiarne äre them och förbudne, så kan iagh uppå mitt embetes wägnar 
icke annars göra, än att iagh emoot dhe Professores, som sådant åstad kommit haffua, 
inlägger en protestation.

Då frågade dhe andre, huilka präster han meenar? Swarade M. Joen: h. Hans 
syslemannen är en, och sedan flera medh. Somblige af de andre Professoribus sadhe 
att Academien war inthz plichtigh byggia beneker ått syslemannen. Och sedan skildes 
the ifrån hwar andra.

Den 17 Maij

kommo tilhopa in Consistorio, M. Sveno p.t. Rector, M. Johan. Lenasus, M. Johan
nes Franck, M. Martinus Gestrinius, M. Joh. Staienus, M. Martin»* Nycop., M. Laur. 
Stigzelius, M. Laur. Fornelius, M. Ericus Brunius.

I. Uplästes Illustris Cancellarii Academiae Joh. Skytte senioris recommendations 
breff till Academien, giffuit M. Simoni Kexlero, ther uthi H. H:döme befaler, att 
M. Kexlerus fram för någon annan til adjuncturam philosophicam annammas motte.

Hic accesserunt D. Doct. Wallius, D. Petrus Kirstenius & M. Israel Bringius.
II. Hades the acta förhender, som passerade här in Consistorio medhan dheras 

Excellentzier, Cancellarius R. och Acad:ae Cancellarius woro senast i Upsale, och al 
den stund Notarius Acad. haf:r conciperat och skriffuit dhem, såsom acta publica 
gemeenligen pläga till bookz föras, singulis aut plerisq#* circumstantiis annotatis, 
meente ven. Consistorium godt wara, att man extraherar ther uthaff summa et prae
cipua capp. eorum qvae Holmiam ad Regni administratores sunt transmittenda, & ab 
iisdem confirmanda aut aliter disponenda.

Der till bleffuo förordnade M. Israel Bringius, M. Laurentius Stigz., M. Laurentius 
Fornelius, att the med Rectore skulle sigh detta förrätta.

III. Lät Magn, Rector upläsa nogra difficultates som communitisterne hadhe emoot 
spijssmästaren h. Erich, hans hustru.

Tå inkallades spijssmästaren, och en uthaf hwar disk, och tilfrågades communitis
terne, om (Economus spijsar långt ifrån Konungens anordning om spijsande på Com- 
munitetet? Swarade the, sigh ännu aldrigh hafua sedt den ordningen. Professores 
meente att hon skulle wara upslagen på canteret i salen. Spijsmästaren säger sigh 
thet närmaste haffua spijsat efter ordningen. Studenterne säija sigh mäst aldjdh få 
ondt dricka. Ther till Professores swarade, att ordningen är thz, att tuå tunwor öl 
tages effter tunna malt.

Och efter thet klagades att bord, kannor, talrickar, maat, salen icke holles reen, så 
uthloffuade spiismästaren sigh wilia ther om her efter beflita att ther medh richtigt 
tilgår.
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Communitisterne klagade att (Economi pijgor bruka munnen på them, kallandes 
them hundar. Swarade han, att han weet them inthz hafua sådant giordt, uthan för 
en tijdh sedan när pijgan hafuer upburit maaten och gick uthur salen, kastade stu- 
denterne henne i ryggen mz nogra been, och tå kan hon til äffuentyrs hafua fält 
några ordh som hon inthz borde. The swarade sigh inthz haffua kastat efter henne.

Frågade ven. Consistorium, hwarföre the hafua anklagat (Economum och hans 
hustru? Swarade communitisterne, the mästedeles sigh inthz hafua nogot emoot 
dhem. Tå sade en, Benedictus Joh. Nericiensis wid nampn, att 1. en dagen kom 
kannan up full medh gäst, och drickat war dockt såsom en swijneröra. Ther til ne
kade GEconomus. 2. Att spijssm. kommer understundom up i salen druckin och när 
[han] kräffuer dhem som stå tilbaka med weekop0»»*«g<*rne, tå bannar han dhem. 
GEconomus nekar aldeles här till, och meenar at thet aldrigh wara bewijsligit. The 
andra sade sigh inthz wätta synnerligen aff sådant. 3. Att GEconomus förandrar ofta 
de ordinaria fercula. Ther til swarade (Econ. sigh inthz offta göra thz, uthan under
stundom (när inthz wankar) giffuer them för ferskt kiöt, grööt kokat medh miölk 
och gryyn.

Tå förmanade Professores beggie parterne, att the ställa sigh wäl och tilbörligen 
emoot hwar andra, eller the skole hårdeligen straffade warda.

Der hoos frågades, om communitisterne wille uthgiffua en mk huitt mynt om 
CEconomus spijsar dhem efter s. Konung M:tz giorda ordningh? Swarade somblige, 
jaa, och somblige tuiflade hwad the andra här till swara wille.

Spijsmästaren loffuar sigh och wilia efterkomma b: te ordning, om han af hwar 
persoon får 1. mk hwijte penningar.

IV. Beswärade sigh Inspector Communitatis öffuer Haquinum Olai Bång Ostro- 
gothum, att han medh Israele Olai inthz wille comparera hoos Inspectorem, när han 
citerade honom till rätta hoos sigh.

Då bleff swarat att han må wara ifrån disken till en liten tijdh propter contuma
ciam suam.

V. Matz Larsson träder in Consistorium, af Ven. Senam academico ödmiukeligen 
begärandes, att han måtte få loff till att bruka och besittia itt Academiens heeman i 
Wåxom uthi Adelunda s. ther han, och för honom, hans hustrus föräldrar, en rum
man tijdh bodt hafua, men han föruthan sin brott och skull, bleff ther ifrån 10 åhr 
sedan driffuin. Al den stund och welb. Isaak Axelsson till Ora haffuer b: te heeman 
nu slept ifrån sigh, och will ther på sättia en annan bonde.

Swarade Ven. Consistorium honom, att Qvaestor skal förhöra huru den bonden 
som der är, är ther til kommin, och om man sine alicuius offensione, kan tagha ho
nom lagligen ther ifrå, och sättia en annan ther til igen. Vid. 9. Junij et 7. Junij.

VI. Rector berättar, att syslomannen h. Hans haffuer warit hoos sigh, begärandes 
att efter han haffuer itt officium publicum, må bekomma en stool i kyrckian, ther 
uthi han uthan någon förargelse, stå kan till att höra gudz ordh. Frågar nu för den 
skul Rector, hwadh ven. Senatus acad. här till, såsom och om Adjunctis och Notario 
sigh betänckia och swara wille.

Swarade Senatus, 1. Hwad h. Hans widkommer, efter han icke är under Acade
miens jurisdiction, hafua the mz honom inthz här uthinnan beställa, uthan remittera 
honom til Consistorium ecclesiasticum. 2. Adjunctis och Notario deputerade ven. 
Senatus acad. dien stolen på sijdan ther M. Thomas cappelanen plägar stå. 3. Effter 
Notarius och Adjuncti icke kunna få lägligit rum uthi Academien in consessibus &
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disputationibus publicis, för den orsaak, att studenterne råttia sigh så myckit på ben- 
kerna, ther Adiuncti sittia plägha, derföre bleff beslutit, att Rector programmate 
publico slår an, förbiudandes, att ingen studiosus fördrijster sigh här effter, råttia 
sig på the bänker som Adiuncti sittia pläga.

VI [ = VII]. Magn. Rector begärar sidst att Domini Professores wille efter lllust. 
Cancellarii befalning, consultera de futuro Professore eloqventise. Doch emädan tijden 
inthet tillåter, låte the thenne consultation bestå till annan gångh.

Till den 22. Maij
hafuer Magn. Rector sammankallat alla studenterne (exceptis nobilibus) och tå 

kommo Professores tilstädes til att skriffua dem till wissa lectiones, och somblige 
bleffuo skreffne dagen efter, all den stundh tijden rächte icke till på första dagen.

A. d. 24. Maij
praesentes in Consistorio fuerunt M. Sveno p.t. Rector, D. Wallius, M. Joh. Lenaeus, 

M. Johan. Frank, M. Johannes Staienus, M. Martinus Nycopensis, D. Joh. Loccenius, 
M. Israel Bringius, M. Laur. Stigzelius, M. Laurentius Fornelius, et tum seqq. age
bantur.

I. Inkallades h. Erich (Economus Comm:tis och hans wederparter Haqvinus Bångh 
och Israel Olai, Ostrogothi, uppå huilka h. Erich klagar, att dhe den 13. Maij hafua 
kommit till badstuffuun och brukat skamlig mun på hans pijgor, för thet iagh spijsar 
illa then disken the occupera fram för andra, och taladt hädiske ord om mig.

Tå inkallades (Economi pijgor, huilke berättade att b: te studenter hafua kommit 
til badstuffuudören och satt sigh på tröskolen begynnandes fråga, hwarföre spijs- 
mästaren giffuer them ringare rätter än dhem androm på Communitetet. Så hafue 
pijgorne swarat dhem, att thet kokas i samma gryta för them som för andra. Tå 
begynte studenterne (sade pijgorne) förbanna spijssmästaren och kalla honom gambla 
dieffuull. Pijgorne kallade the horor och tiuffuar.

Studenterne swarade, nekandes sigh hafua kallat her Erich eller pijgorne sådane 
skamlig ordh som sagt är.

Och effter h. Erich hade icke witnen till sin klagan, och studenterne nekade sig 
för sådana beskylningar skyldige wara, befalte för den skul Ven. Consistorium, att h. 
Erich förskaffar sig documenta och witnen på orden, så skole dhe få sin dom.

II. Uplästes (Economi templi beswär emoot en deel aff Consistorio, derföre att han 
är driffuin uthur sitt lagfångna stoolrum i kyrckian, och honom inthz tilordnat igen, 
der til medh klagar han der öffuer att dhe haffua giffuit honom een ful notam, in 
för H. Herredöme her Johan Skytte.

TU denne hans beskylning förmente the sigh icke skyldige wara, och begynte 
somblige urgera der uppå, att honom sampt Adjunctis skulle deputeras något wist 
stolrum.

Då bleff conduderat att Adjuncti och (Economor templi få skulle optionem till att 
taga antingen den bäncken som M. Thomas plägar stå uthi, eller den dhe för en 
tijdh sedan inne haft haffua på söder sijdan.

III. Lätt ven. Senatus upläsa den doom som han giffuit haffuer uppå den mistige 
saak emillan M. Svenonem p.t. Rectorem och salig M. Isaakz Lundii arffuingar. Och 
när han upläsin war, sade förbe:de M. Swen sig wilia wädia, eller appellera till en 
annan doom, och kastade straxt tijo dir i rätten til wadepenningar.
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Dess föruthan sadhe han om the penningarne som han hade inne hoos sigh, om 
huilka een deels haffuer warit controversia, att om Ven. Consistorium icke wille han 
skulle behålla them hoos sig till des controversien ändat är, tå wille han tagha dhem 
som skulle gå godh therföre.

Senatus academicus swarade, sigh hafua tilförende dömt och hollit rätt wara, att 
M. Swen skulle (efter Lundii arfuingars begäran) leffrera them ifrån sig in seqvestrum.

IV. Inkom Matz Larssons hustru i Skälby berättandes sigh hafua talat medh welb.
Isaak Axelsson om Academiens heman Wåxom, huilken haf:r swarat sig inthz sköta 
om, hwem Professores wilia sättia ther til.

Och emädan öffuersten war i thesse dagar förwäntandes hijt til att låta deponera 
sijne sonner, beslötz att Magn. Rector skulle här om tala medh honom, och der han 
icke hade någon stor insago emoott Matz Larsson, tå skulle han här efter besittia be:te 
Wåxom.

V. Johan Jacopsson Academiens bonde i Alebeck i Simptuna s. berättar en bonde 
hafuer städzla åt sig heemanet i förledne wijnter, och haf:r sedan sielff godwilleligen 
åtra sigh och öffuergiffuit b:te Academiens heeman. Nu haffuer åter en annan städzla 
heemmanet och ännu ingen fohr trädt, eller rördt thz ringesta widh hemanet. Hwar- 
före begäran förb:de Johan att hans swåger motte här effter få besittia b: te Academiae 
heman i Alebech, all den stundh hans fader haffuer thet aff ödhe uptaget och sidan 
wäl til rätta kommit.

Ven. Consistorium swarade, att thet kunne til äffuentyrs wara billigt han komme 
tijt. Men efter man icke ännu weet huru thet sigh i sanningh haffuer, ey heller är 
bonden här som thz begärar, derföre bleff honom denne gången icke något wist 
swarat

VI. M. Laurentius Fornelius p.t. Decanus fac. philosophicae frågar ven. Consist. om 
medh depositionis ritu skal så tilgå nu här efter som tilförende? Swarade Senaten:
Ney, ty Cancellarius Regni wille inthet så hafua. Magister Stigz. sade sigh ingalunda 
för sin persoon tillåta, att Depositor skal hafua thet fule ansichte, uthan om han hade 
en perruch, tyckte han inthz skada. Thet meente och M. Bringius.

VII. Begärar åter h. Beata, att Domini Consistoriales wille låta henne bekomma en 
affskrift aff thet som tilförende i fiohl war concluderat in Consistorio till hennes be
gäran, om penningar til att bekomma af Academien, till att betala sin gäld hon för
medelst Qvaestoris drögzmål med penningarnas uthleffrerande, är kommin uthi &c. 
och att the ther under wilia sättia sitt nampn, så förmeenar hon sigh, hoos 111. Can
cellarium Acad:ae bliffua mechtig den penningesumma, hon begärar uthaf Academien.

Till denna hennes begäran swarade ven. Consistorium sigh icke kunna giffua henne 
fleera penningar ifrå Academien, all den stund hon tilförende haffuer bekommit een * 
summa penningar som Professores henne undt haffua.

VIII. M. Johannes Franck låter upläsa och af ven. Senatu acad. censeras det concept 
han skriffuit haffuer för apotekaren huru han sig uthi sitt embete richtigt ställa skal, 
innehållandes tiughu och en artikler tillijka medh juramento.

Detta concept gillades af Consistorio, och sedan thz worde renoverat och aff apo- 
thekaren läsitt, skal han comparera här in Consistorio näst Consistorii dagh, på thet 
man tå uthaff honom förnimma må, hwadh han ther till swara will.

IX. Den quinnan som Isaacus Molinus någre slag slagit haf:r för en tijdh sedan 
medh en kahrbaas, låter upläsa sin schrifft hon b: te Isaco giffuit haf:r den 13. Aprilis, 
der uthi hon, sampt hennes barn öffentlich medh be:te skrifft betygha att han haf:r
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giordt detta uthi sin yffrigheet, och derföre tilgifua och condonera honom denne sin 
brott, och göra honom aldeles frij, huilket the låta bekräfta medh några witnen, huilkas 
nampn medh theras boomärcker ther nedan under täcknade ähro.

Den 25. Maij
strax efter 6 slog om morgonen komwo tilstädes in Consistorium M. Sveno p.t. 

Rector, M. Johannes Lenaeus, M. Johannes Frank, M. Laurentius Stigzelius, och M. 
Laur. Fornelius, till att höra sig föreläsas och censera thet extracht som war uthdragit 
aff actis som passerade mädan Rijkzens Cantzleer och Acad. Cantzleer wore här in 
Aprilis. I medier [tijdh] kommer M. Jonas Magni Wex.

Och när thet upläsitt war, uplästes och acta, som sedan till book fördes.
II. Inkommer Johan Jacopsson (de qvo vid. num. V. diei 24 hui/w) med sin swåger 

Per Bengtsson, och hade någre bofaste mäns i Simptuna sochn caution för sigh medh 
dheras nampn och bomercker undertäcknadh, huilka caverade för förbrde Per Bengts
son att han skulle wäl bruka och richtigt uthgöra sine uthlagor af hemanet han be
gärar i Alebeck.

Sedan ven. Consistorium haffuer förhördt desse bönder om någre omständigheeter, 
angående benempde Academiens heeman, befalte Senaten Notario att han skulle uthi 
Consistorii nampn skriffua till kyrckioheerden i Simptuna, som wäl kenner både den 
som tilförende haffuer något inlåtit sigh med heemanet, och denne Peder Bengtsson 
som nu begärar thet, att han wille oss genom schriffuelse tilkenna giffua, huilken 
thera af desse bönderne skulle heemanet bätter tiänlig wara. Hwilket han giorde.

III. Inlägger Qvaestor itt breeff ifrå öffuerheeten, lydandes, att en lap och ryss stu
denter skulle bekomma sitt uppehälle af Academiae reditibus.

Ad d. 2. Junij
convenerunt in Consist. M. Sveno p.t. Rector, M. Johannes Lenaeus, M. Jonas Magni, 

M. Olaus Laurelius, Doct. Joh. Loccenius, M. Johannes Frank, M. Martinus Stenius, 
M. Joh. Staienus, M. Israel Bringius, M. Laur. Stigzelius & M. Laurentius Fornelius, 
de seqq. consulturi.

I. Frågade Rector huilka af Senatu acad. skal sendas här ifrå till conventet i Stoc- 
holm berammat är in Junio?

Swarades att M. Martinus Gestrinius som töst weet aff Qvsestorum täckningar, 
moste bliffua een, besynnerlig för Balingstadii skul. Men effter han nu icke war til
städes, kunne man om honom inthz wist besluta. Och blef så denne consultation till 
en annan gång upskuttin.

II. Frågas huilke skole taga sig före till att öffuersee M. Boéthii räckningar? Då 
designerades ther till M. Olaus Laurelius, M. Martinus Gestr. och M. Laur. Fornelius.

III. Till att öffuersee M. Honteri räckningar förordnades M. Jonas Magni, M. Joh. 
Frank, M. Martinus Gestr. och M. Laurentius Stigzelius.

IV. Till att göra ordningar med lectionibus in scholis & gymnasiis designerades 
M. Olaus LaurelittJ, D. Locceni«j och M. Laur. Stigzelius.

V. Discurrerade Professores praesentes om scholis och gymnasiis. Och skal medh 
flijt laboreras ther på, att schola Upsaliensis trivialis bliffuer wäl reformerat, och 
der til uthwalde tuå eller tree gode män som der läsa skole, och att Academien haffuer 
inspection öffuer skolan. Sedan att uthi Herrensand bliffuer och en skola &c.

VI. Refererade Rector sigh hafua bekommit breeff ifrån M. Johan kyrkioheerden i
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Simptuna, och lät samma breeff för ven. Consistorio upläsa. Uthi huilket han för
mäler, beggie bö«dernes lägenheet, huilka begära komma til Alebek på Academiens 
heeman. Och all den stundh han giffuer Peder Bengtsson större commendation, och 
haf:r ehest en caution för sig, såsom aff num. 2. actorum diei 25. notator um seendes 
är, så beslötz för den skul, att be:te Pedher B. skulle här efter besittia och bruka 
samma Academiens heeman i Alebeck.

Die 7. Junij

präsentes in Consistorio fuerunt M. Sveno p.t. Rector, M. Johannes Lenaeus, 
M. Olaus Laureh«r, D. Loccenius, M. Johannes Franck, M. Martinus Gestriniftf, 
M. Johannes Staienus, M. Laurentius Stigzelius, M. Ericus Brunius.

I. Refererade Rector att Jacop Fårbutz haffuer skriffuit tilbaka igen til Notarium, 
och uthi sin skriffuelse förmäler, sigh inthz wilia sielff komma hijt, eller sända 
någhon i sin stadh till att öffuersee saligh Doctoris Chesnecopheri barns saker, och 
medh dem så disponera, att gälden effter be: te s. Chesn. måtte något bliffua ther 
medh afbetalte, all den stund ingen annan uthi slächten är, som sigh thet ringaste 
ther om wårda wiha. Frågar nu för den skul Rector, hwadh the skole göra i denne 
saken, emädan Doct. Chesnecopheri son begärar uthaff oss något råd, huru barnen 
skulle sigh åthaffua medh sitt arff? Då swarade Professores sigh hafua ondt till att 
göra något här medh ensamme, när ingen uthaff slächten will komma hijt och wara 
medh här öffuer. Tå sporde M. Mårten Gestrinius, huru man skal bära sigh ått medh 
Qvaestore Hontero, som förer en stoor summa penningar på s. Chesnecopherum, som 
han inthe haf:r noterat och infört uthi sijne register, ey heller finnes någon skriffuelse 
ther om ibland s. Chesnecopheri saaker? Der til swarade ven. Consistorium att M. 
Ericus Honterus certis documentis skal bewijsa, s. Chesnecopherum haffua tagit det 
han inthz noterat haffuer, och der ey annars skee kan, att han gör sitt juramentum 
sig haffua leffrerat s. Chesnecophero desse twistige penningar.

II. Efter Olaus Erici Lithselius och Jonas Petri Angermannus hafua tridie dagh 
pingesdagh druckit, och slagit Johan Matzo» slotzskriffuaren på Ingelbrechtz källare, 
huilken Joha» Matsson haffuer tilgiffuit b: te studenter sin brott, och der uppå giffuit 
them sin schriffuelse, att ändoch the hafua oförrättat och injurierat honom, likwäl 
gif:r han dem til och inthet klagar på them. Nu är fråghan, om desse studenter skole 
släppa aldeles frij?

Då swarade ven. Senatus acad. att oansedt målsäjare saken kan wara förlijkt, så är 
doch Academien här medh tilfridz.

Då inkallades förberde studenter, och tilfrågades hwarföre de inthet bätter sälla 
sigh om så stoor högtijdes dagh? och huilka flere hafua warit i selskapet? Dhe 
swaradhe, att Johan Matsson begynte först förföra sigh uppå Olaum Erici, och när 
han swarade honom något, så mante Johan honom. Ehest wore ther tilstädes Gabriel 
Matthias Sudermannus, Laurentius Olai Suderm. och Gabriel Erici Nericiensis, huilka 
inthet inweffuade sigh uthi wår träta. Men Jonas sade sigh allenast wara medh 
til att skilia them ått, och bleff huggen af Johan M. med en knijff.

Tå bleff Olaus Erici taghen i tämmelig skrifft för thet han inthz ännu haf:r lärt 
taga sigh till wara för buller, oansedt han war illa uthstadder, när Hans Excellentz 
Cancellarius Regni war här senast i Upsale, och kom (medh de andra) heele Acade
mien i stoor widlyfftigheet &c. och loffuade uth tå när han slap, sigh dhär effter 
wilia taga sig wara för buller och oredho.
4 - 6 8 1 0 6 1  S allander
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Sententia Professorum: All den stundh Olaus Erici haffuer warit uphoffuet til 
detta perlamente, haffuer och nyligen warit i widhlyfftigheet, skal han gå in carce
rem och ther bliffua några dagar. Ehest efter han war ordinarius på Communitetet, 
skulle han och der ifrån bliffua removerat. Men om han aldeles ther ifrån skulle 
uthslutas, hade praesentes "Domini Professores sigh ännu förbehollit, och til widare 
betänkiande upskötto.

III. Per Knutsson på Islande klagar an för Consistorio desse efftersk:ne studenter: 
Samuelem Simonis, Carolum Petri, Petrum Theodori, Henricum Jacobi och Matthiam 
Jacobi, Osterbothnienses, att dhe Dominica. Trinitatis wid 3 eher 4 om aftonen hafua 
wåldsambligen klappat på hans port, och kommit sedan in på gården. Men när 
Pedher Knutsson haf:r kommit uth, haffuer han hint Matthiam i porten, och fåt 
[tagh] uthi honom, tå haffuer b: te Matthias rifuit sunder hans skiorta, och en hoop 
uth ur hans skägg.

Matthias swarade, att efter Per K. war skyldig honom penningar och haf:r sänt 
offta sin poike til honom och låtit kräffia honom, men inthz bekommit af honom, 
uthan skamlig ordh. Ty han haffuer sagt ått poiken, att han skulle betala Matthias 
medh en stöör, haffuer och tå warit med sijna stalbröder på Konungz ängen till att 
spatzera, och emädan han gick ther om när han gick ifrån engen, haf:r han stigit til 
porten och klappat något hårdt efter ingen kom strax uth, och när wij wore rådan 
gångne på Munkebroon, tå kommo Per Knutssons gäster Thomas Paccaleus och 
Johannes Judius, ropade efter oss, säijandes: så plägha penaler klappa på portar. Och 
efter dhe kallade migh och mitt sälskap (sade han) penaler gingo wij åter til porten 
igen, wiliandes förnimma, hwilka the wore som kallade oss penaler, och sedan de- 
ferera dhem til Magn. Rectorem, och klaga på them der före. Och när Per Knutssons 
hustru tå lätt up porten, wille iag in til att förhöra effter studenterne, och hon hind
rade mig att iag icke strax slap in, tå kom Peder Knutsso» löpandes til porten, och 
fick migh i kappan, begynnandes dragha, tå moste iagh stijgha effter, och fick han 
migh i håret. Nekar der hoos sigh haffua sönderslitit hans kläder.

Tå sporde Professores om Matthias war uth eller in om porten när Per Knutsson 
begynte dragha i Matthias kappa? Matthias sade sigh wara uth om på gattun, ty 
hustrun förnekade mig komma in. Men Peder Knutsson sade, att han war på gården.

Tå inkallades Thomas och Johannes til att witna huru thz war tillgångit, huilka 
berättade att Matthias haffuer trä»gdt på port och frågat Per Knutssons hustru effter 
studenterne som hafua kallat dhem penaler. I medier tijdh kom Per Knutsso» lö
pandes och fick [tagh] uthi Matthiam, begynte dragan in åt, och Matthias begynte 
slå emoot. Men om han war inna» om porten, kunde dhe icke witna, uthan meente, 
han skulle wara uthan till wid porten. The witnade och att han sleet sönder Peders 
skiorta, och togh honom uthi skägget och fölgde uthan tuiffuel något uthaf skägget 
medh.

Peder Knutsson sade att Matthias haffuer kallat honom hoora och andra slemma 
ord. The andre studenter sade sigh icke wäl minnas hwad ordh som feltes, uthan thz 
minnas dhe, att dhe goffuo hwar androm fuhla ordh.

Sädan inkallades Dominus Andreas Cursor, som tå haf:r warit inne i stuffuan hoos 
Peder Knutsson. Han sade, att Peder lop uth när the annan gången bultade, och när 
han sågh uth igenom fönstret, wore the tilhopa widh poortelijdret och slogos. Men 
huru the först kommo tilhopa, sågh han inthz. Sedan wijstes the alle uth.

Effter en discurs och betänkiande i thenna saken, kallades the in, och såsom ven.
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Consistorium hade här om beslutit, så. pronuncierade Rector sententiam, n[empligh] 
att efter be:te Matthias med sitt sälskap haffuer wåldsambligen klappat tuå gångor 
uthan någon stoor orsaak på porten, skal han sittia i prubban någre dagar, och efter 
han haffuer rycht något skäg uthaf Peder Knutsson, derföre skal han böta, tree mark 
hwitt mynt. Såsom och för oqwädens ordh skal han böta 3. mk hwit mynt, och bliffua 
i probban.

Thomas och Joh. Judius som haffua roopat penaler på dhe andra, skole gå in 
carcerem.

IV. Rector begärar att Domini Professores wille nu deliberera, huilka skole för
skicka s här ifrå till thet convent i Stocholm hållas skal.

Tå swarade theologi praesentes, att theologi eligera för sig någon uthaf sin facul
tate. Nu må man see til huilka skole bliffua åstadh sende ifrån de andra faculteter. 
Då sade somblige att M. Martin#* Gestrinius moste blifua en, för dhe bestälningar, 
som medh Qvaestoribus och Anders Gabrielsso# skee skole. M. Mårten ursächtar sigh, 
säijandes sigh för någhra synnerliga orsaker skull, icke kunna thet denna gången 
göra, uthan loffuar sigh heller wilia reesa till Stocholm på några dagar, dher min när 
närwarelse så reqvireras, och sådant beställa.

Sedan efter en deliberation, kommo dhe uthöffuereens der uthinnan, att M. Johan
nes L. Staienus och M. Laurentius Stigzelius skulle sig denne reesa och ährende före- 
tagha. Uthi huilken Consistorii doom dhe och acqviescerade.

V. M. Martinus Gestrinius begärar af ven. Senatu acad. att ty wille uthwälia 
noghon annan som antagher inspectionem Airarii, al den stundh han inthet länger 
wil bliffua ther widh. Tå swarade honom ven. Consist. medh begäran, att han be
hålla wille denne functionen först till hösten, sedan få wij här om widare oss be- 
tänkia.

VI. All den stundh twenne professioner, physicae & eloqventiae, skole medh tuenne 
Professoribus försorgde bliffua, begärte för den skul Magn. Rector, att Domini Con- 
sistoriales wille nu sig här om betänckia och nogot wist concludera.

Sedan ven. Consistorium haf:r här om, thz nödigt syntes, deliberera, beslötz thet, 
att till professionem physices skole M. Olaus Unonis och Laurentius Tolfstadius wara 
in electione.

Til eloqventiae profession skole sättias i wählet först M. Ericus Gabrielis Em- 
por[a]grius, sedan Matthias Mylonius.

Här stiger M. Laurentius Stigzelius up, och begärar, att efter medh professione 
logicae kan til efwentyrs här efter noghon större widlyfftigheet fölia, i det påbiudes 
att man allenast Ramum proponera skal, derföre om sådant hända, ven. Consistorium 
wille efterlåta, sigh qwittera ifrå sigh professionem logicae, och få option till att 
förträda physicae profess.

Denne hans begäran förnekade honom icke ven. Consistorium, uthan jakade, thett 
tillåtas, om hono#z så täckes.

VII. Uplästes Domini Johannis Marci cappelans i Alunda breeff till M. Johannem 
Lenaeum, lydandes, att bonden som nu besitter Wåxom hafuer städzlat hemanet, och 
giffuit Qvaestori 10 lodh silffuer. Doch witnar h. Johan och sielfue förfarenheeten, 
att han försumweligen haffuer stådt de andre heemanen han besutit haf:r, före. 
Der hoos haffue Alunda sochnebönder Matz Larsson som b: te Academiens heman i 
Wåxom besutit haf:r, sitt witnesbörd att de med honom inthe wiste annat än thz 
ährligit war, och haf:r wäl föreståt hemanet, den tijdh han der war.
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Blef för den [skull] af ven. Consist. conduderat, at medan b:te Matzes hustru är 
föd och hennes förfäder bodt haffua i Wåxom på Academiens heeman, han är och 
en flitig man til att bruka hemmanet, såsom hans kyrkioheerde witnar, huru han 
förestår thz hemanet, han nu besitter i Waxale, och eliest huru han Wåxom brukat 
haffuer, af böndernes i Alunda skriffuelse seendes är, ähr och uthan någo» sin saak, 
som Consistorio kunnig är, driffuin ifrå Wåxom för tijo åhr sedan, så tyckes obilligt 
wara att förneka honom komma till Wåxom igen. Tilsades så henne heemanet. Vid. 
17. Maij, n. 5.

Befaltes att Notarius skulle skriffua til pastorem Alundensium, af honom begäran
des, att han på Consistorii wägnar, wille hoos welborne Isaak Axelsson, denne Con
sistorii sentens hoos öffuersten i bästa motton interpraetera, så att Consistorium haf:r 
inthz här uthi giordt honom till praejudicium. Doch bleff här om annorlunda bes tält 
9. Junij.

Den 8 Junij

kallade Rector Dn. Professores till Consistorium, och kommo desse efftersk:ne 
tilstädes, n[empligh] M. Sveno p.t. Rector, M. Olaus Laurelius, Doct. Johannes Loc- 
cenius, M. Johannes Staienus, M. Laurentius Stigze., M. Laurentius Fornelius och 
M. Ericus Brunnius.

I. Frågade Rector, om h. Beata salig Oloff Biörnss. effterlåtne enckia skal bekomma 
den schriffuelsen till Illustrem Cancellarium, anlangandes den penningesummo hon 
af Academien begärar? Swarades här til nu, såsom tilförende, att dhe inthz haffua 
noghot tilstånd att bortskänckia så stoore penningar ifrån Academien.

II. Sädan begynte die deliberera och discurrera om scholis & gymnasiis, deque 
proponendis in iisdem.

Den 9. Junij

kommo tilstädes in Consist Magn. Rector, M. Johannes Lenaeus, M. Jonas Magni, 
M. Olaus Laurelius, M. Martinus Gestrinius, M. Johan. Staienus, M. Stigzelius, M. 
Fornelius, M. Brunius.

I. Inkom Qvaestor M. Boethius och berättade att Erich Olofsson i Wretebergha 
i Medåker s. uthi Wesmannelandh haffuer Anno 1619 förbytt medh salig Konungen 
heman, så att han haf:r updragit H. K. M. fem öres land aff sin skatteiord i Twetteby 
i b:te sochn, och der före begärat, och aff H. K  M. bekommit fyre öreslandh uthaf 
s. Konungens arff och eghit under skatteiordh. Nu haffuer bonden detta bekommit 
genom falsk berättelse för Hans K.M:t, högst salig i åminnelse, och der til medh 
förb:de 5 öres land igentagit, och brukat det på tu åhrs tijdh. N u frågar Qvaestor, om 
be:de 4 öres land icke kunna igenbytes?

Der til swarades, att man will detta andragha för den högtärade Regieringen, sät- 
tiandes det ibland andre postulata, och begärandes att detta byte må förandras.

II. Discurrerade Professores om dhe heeman som så long tijdh haffuer warit ifrån 
Academien, och sidst besluto, att man begärar recompens för alt det Academien mist 
hafuer uthaf heemanen, som henne inthz haffua warit inrymbde.

III. Bleff talat om Matz Larsson i Skälby, (om huilken man kan see hwad beslutit 
bleff 7 Junij num. VII) om han skulle komma till Wåxom eller ey. Ty Qvaestor 
hade nu en insago emoot honom, n[empligh] att welborne Isak Axelsson ingalunda 
wille haffua denne Matz, i Wåxom, och upläste en skriffuelse som Isaak Axelsson till
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Q vaestorem  sk riffu it haffuer, ther uth i han  begärar att M atz Larsson in th z  m å kom m a  
d l  förb:de A cad em ien s heem an.

E ffter en  delib eration  m een te  D om ini P rofessores rå d e lig it wara t i l l  a tt tala m ed h  
w älb :te  ö ffu ersten  i  Stocholm , d ijt  han  i  th en n e tijd en  är förw äntandes, och  in th z  
skrifuas t ill  M . Johan  i  A lunda. V id . 12 . Ju lij.

IV . B le f f  frågat hw arest M . Laurentius H a ien u s sk o le  bekom m a d h e 30 . dir h o n o m  
b le ff  a f f  ven . C onsistorio  assignerat den  1 0  M aij, num . UI? Respondebatur, a tt M . 
E ricus H onteru s skal leffrera h o n o m  sam m a penningar.

V . Designerade ven. Consistorium (effter en nödigh deliberation) Domino  Qvaes- 
tori så stoort salarium som een philosophus bekommer, all den stundh hans Staat och 
Stipendium haf:r tilförende warit så högt som philosophor«?».

V I. M . O laus Laurelius frågar ven. C onsistorium  hw adh th et säija w ille  o m  in 
spectorum  löhn  h u ilk en  är så ringa? T y  han  säger sigh  in thz för 5 0  dir kunna uthstå  
the labores som  constitu tiones reqvirera a ff  en  inspectore.

Swarades, att th e  här o m  in th z  kunna nu  göra någon  förändring, uthan w ilia  här 
uth innan förfrågha h o o s den  h ö g lo ff lig e  R egier in gen .

V II. B le ff  a f  M . G estrin io  tilfrågat, huru m an  skal åthaffua s ig  m ed  Academ iae 
b on de u th i D anm ark z byn som  för  sin e  skulder icke är m ech tig  behålla heem anet?  
D å  b le ff  b ew ilia t a f ven. C onsistorio  att bon d en  b lif:r  w id h  heem anet, och  tilstaddes 
inspectoribus &  Qvaestori att the n o g o t m å rem ittera u th aff thz han  skyld igh  är, 
så at han kan b liffu a  behållin .

A d  d. 14. Junij

convenerunt in  C onsistorium  M agn. R ector, M . O laus Laurelius, M . M artinus N y -  
copensis, M  Israel B ringius, M . Ericus Brunius.

I. G a ff R ector tilkenna att Laurentius B en ed icti haf:r begärat a f  h o n o m  testim o 
n iu m  här ifrå, efter  han in th e t b liffu er  w id  A cad em ien  länger, u than  w il  b eg iffu a  
sig  till  krigzfolket?  Swarades, a tt R ector m å g ifw a  h o n o m  testim on ium .

II. H ad es fö r  hender M . B o é th ii räckningar, h u ilk e  efter  e n  n ogh a  ransakning  
b le ffu o  approberade, att R ector och  inspectores der under skulle råttia sin e  nam pn.

III. M . H o n ter i räckningar hades för  hender, och  efter  m ånga specia lia  w ore, uppå  
hu ilk a  han  ick e  n o g o t beskeedh hadhe, b e fa lte  D om ini P rofessores, a tt han sk u lle  
skaffa s ig  zedlar o ch  docum enter på  så d a n t

T yckte  och  C onsistoria libus praesentibus rådelig it wara, a t R ector icke g iffu er  
stipend iaterne eller  spij sm ästaren zedlar t i ll  Qvaestorem , uthan här efter  sk ole  in 
spectores thet göra.

IV . B erättade M agn ificu s R ector att här w ore  några studenter som  haffua n o g o n  
klagem ål em o o t hw ar andra, m ed  begäran att D om ini Professores som  nu  tilstades  
w ore w ille  saaken förhöra och  affdöm a.

T å  inkallades S teno  Joach im i sam pt eftersk m e F in n on es Johannes &  Elias S tephani 
fratres, A braham us A braham i, T hom as Paccaleos o ch  Johannes Juddius.

S ten o  berättar s ig  hafua w arit hoos b :te  bröderna, d ijt  haffuer A braham us k o m m it  
och  tilfrågat h o n o m  hw arföre han  förhindrar a tt d h e  sk ole  g iffu a  h o n o m  och  andre  
hans landzm än badstu ffuu penn ingar, e fter  d h e  så n y lig en  h ijtk om n e äro, o ch  haf:r  
der hoos begyn t g iffu a  b: te  S ten on i h u g  o ch  kinpustar.

A braham us swarade att han  haffuer a ff  P er K nutssons p o ik e, a tt S teno  tuå dagar
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tilförende haffuer kallat honom hutlare och belghundh, item penal, och therföre 
slogh honom.

Steno neekar sigh nogon tijdh haffua giffuit honom sådana nampn, och der hoos 
refererar att Abrahamus haffuer offta fordrat aff förb:de bröder badhstuffuu pen
ningar, och efter dhe haffua föregiffuit sigh inga penningar haffua, tå haffuer be- 
gärat aff them humble och malt. Detta så i sanningh wara kunde the andra inthz 
neeka tilL Säger och, att b:te bröder hafua giffuit sine landzmän en tunna öll till 
cornutöll, när the kommo först hijt.

Abrahamus klagar på Johannem Stephani för thet han haf:r slagit honom ör- 
fijlar, när han drogh honom uthur sin stuffuu.

Sententia Dn. Professorum: Abrahamus skal giffua 6 mk huit m. för munslagen 
han haff:r giffuit Stenoni. Johannes Stephani skal och böta 6 mk huit mynt för 
den pusten han gaff Abrahamo. Abrahamus, Thomas och Johannes Juddius sampt 
andre som i cornutet wore, skole sittia in carcere tu dygn för thet the haffua exigerat 
och druckit cornutööU. Men bröderne för thz tlie giorde cornutet, skole bliffua i 
probban itt dygn.

V. M. Israel Bringius berättade huru Magnox A[ndreas] haffuer slagit sin prae
ceptorem tu munslagh, och sedan warit ått honom medh en knijff och wille med 
honom slåen. Denne Magnus haffuer redo suttit i prubban i nogre dagar, och bleff 
concluderat att han skulle sittia ther till lögerdagen, och sedan kallas till Rectorem, 
huilken skulle giffua honom en godh filtz &c.

Den 16. Junij

begärade Notarius loff aff Rectore till att reesa bort på några dagar? Huilket 
honom bleff effterlåtit, efter man förhoppas att inge månge saker haffuas nu in 
Consistorio för händer.

Den 17. Junij

gingo Professores med Rectore in Consistorium och talades medh om thet sigh 
tildrogh den 16. Junij uthi Illustris & Generosi Dn. Banerii sönners deposition, 
n[empligh] att Depositor haffuer felt sin träyxe neder på Nicolai Baneers huffuudh, 
så att han medh wådha bekom itt såår i huffuudet. Och bleff effter en temmeligh 
deliberation beslutit, att Depositor skulle affsättias ifrå officio, och gå in carcerem 
till dess man förnummo, huru herren thetta uptager.

Den 19. Junij

wore åter D omini Professores tilsamman och hade för hender Honteri täckningar, 
och bleff tå entlighen affärdigat, och att Rector skulle skriffua medh honom, sampt 
uthdraget aff inventario skulle sändas till Stocholm och Dominis Professoribus ther 
äro, tilhanda komma. Huilket och så skedde, och han förreste den 21 Junij med 
thetta afskeedh, att på thet närmesta medh inventario nu clarerat war, och att Aca- 
demien haffuer sig förbehållit, att hwadh feel uthi special poster ännu kan finnas, 
skal han erläggia och betala. Allenast stå nu hans expenser, som han införer i sin 
räkenskap nästan på alla terminer, och inthz specificerer huar på dhe ähra giorde, 
hoos oss i tuiffuelsmål, om the kunna honom beståås, efter Professores förmeene 
Academien them påföras uthi the specificerade expenser.
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D e n  22  Junij

talades någre af D o m m is Professorib. m ed h  i kyrckian o m  en  A n g lo  som  föregaf  
att han haff:r w arit studiosus, o ch  n u  w ille  gern a  b liffu a  w id h  A cadem ien . O ch  efter  
han  in th et b ew ijs hadhe, k u nd e th e  in th z  antaga hon om , uthan bew iliad e, att R ector  
a ff  p ecu n ia  m ulctarum  w ille  g iffu a  h o n o m  10  m k  kopparm ynt.

D e n  2 3 . Junij

anklagade A nders B engtsson  en  ung student, att han hadhe en  steen  och  slagit 
hans son  w id h  ögha. O ch han  incarcererades.

D e n  25  Junij

fin ita  co n cion e  in  tem p lo  cathedrali kom m o sam m an R ector, D . W a lliu s , M . 
Franck, M . B rin giu s o ch  M . Fornelius.

T h er  lä tt M agn. R ector th em  höra G eneros. P etri B ann erii b reeff t il  D n . P rofes
sores, att e ffter  hans so n  N ic o la u s  B aneer o ch  D ep o sito r  haffua bådhe, (och  än m eer  
hans son ) w o llit , att han  fick  en  lijten  skada i hu ffuu det, begärade att han Domini 
Professores D ep o sito rem  ther före  hw arken incarcerera e ller  ifrån em b ete  tagha skole. 
B le ff  för den  [skull] beslutit, att D ep o sito r  skulle  strax kom m a t ill  sitt o ff ic iu m  igen .

II. Sädhan talade R ector o m  huru T h om as Hermawssow (h u ilk en  strax efter  m ed  
sin  hustru tilstädes k o m m o ) haffuer besw ärat s ig h  att en  a ff  F lem m ingarne haffua  
skutit, och  m ed  w ådha råkat hans dottersson g en o m  ansichtet, och  in g en  wårdade  
sig h  ther o m  huru p o ik en  skulle b liffu a  curerat, och  balberaren för sitt om aak få  
beta ln ingh . T å  swarade D . W a lliu s , att endoch  han ick e förw isso  w is te  o m  hans  
gäster F lem m ingarne haffua sk utit h on om , liq w ä l m edan T hom as H erm ansson  w il l  
them  thetta  a ldeles tillägg ia , w ille  han handla m ed  bårdskär aren att han  f lit ig t  cu- 
rerar p o ik en  (såsom  han och  tilfören de några resor m ed  balberaren ther o m  talat 
haffu er) och  g å  g o d h  för betaln ingen . B o d h e  så D om ini Professores T h om as H er 
m ansson och  hans hustru w ara til  fridz och  achta w ä l p o ik en  så lä n g e  han  b liffu er  
botadh, tå kan T h om as H erm ansson  anklaga F lem m in g en  för C onsistorio  (o m  h o 
n om  så täckes) så skal h o n o m  rätt wederfaras.

III. T aladhe R ector o m  lapp en  A ndrea hw arest han  skal få  n å got t ill  kläder och  
födho? Swarades, såsom  tilfören de, att han b liffu er  p å  C om m u nitetet, och  der till  
bekom m er stipend ium .

D e n  4 . Julij

berättade R ector i  kyrckian praesentibus M . O lavo  Laurelio, M . Frankenio, M . 
Sten io , M . G estrin io , M . F orn elio  e t  M . B runio , huru noghra a ff  borgareskapet haffua  
w arit h o o s h on om , och  sagdt: E ffter  H a n s N å d h e  C ancellarius R e g n i o g illa d e  w årt 
påbegynte orgew ärk, föreg iffuan des thz wara a lt för  lijte t  här i  doom kyrckian, och  
orgem ästaren är n u  här i  staden, o ch  säger sigh  haffu a  p ip orn e t i l  th z  närm aste  
färdigha. B egäradhe för  d en  skul w ätta  hw adh  rådh Professores w ille  här uth in nan  
m eddelat. O ch  o m  w ercket sk u lle  fulbordas, frågade the o m  Professores w ille  h ie lp a  
t i l  att betala förb:de orgewärck? H är o m  Professores u tr in q w  discurrerade, och  sade 
att detta  w ärcket a ff  borgarena b eg y n t är w ä l itt  lo f f l ig it  w ärck, o ch  w ore  g o d t att 
d ie t  k u nd e fulbordas, fast än  fram deles sk u lle  beställas och  göras it t  större och  
anseenligare orghew ärk  tem p lo  cathedrali proportionatum , liq w ä l m ädan m ån ge a f  
Dom inis P rofessoribus w oro  nu  in th z  tilstädes, w ille  praesentes här o m  nu  icke något 
concludera, tö ffuan des t ill  d ie s  a lle  k om m o h eem  tilsam m an.
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D e n  12. Jiilij

conveneru nt in  C onsistorio  M agn. R ector, D .  W a lliu s , M . O laus Laurelius, M . Jo 
hannes Frank, M . Israel B rin giu s, M . L aurentius Fornelius &  M . Ericus B runius.

I. B erättade R ector att Qvaestor fö reg iffu er  att Isaak A x e lsso n  o ch  hans fru  in thz  
gerna see  att M atz Larsson i  Skälby kom m er t ili  W o x o m , ther o m  w elb . Isaak A x e ls
so n  och  haffu er talat m ed h  Q vsestore i  S tocholm  nu  när h an  drog  uth.

T å  inkallades M atses hustru i  Skälby och  tilfrågades hw adh öffu ersten  haffuer  
sw arat h en n e, när h o n  ta lte  m z  hon om ? Swarade hon , att han  neekte  in th z  hen n e  
kom m a t i l  W å x o m . T å  up läste Qvaestor u p  b reffu et som  w elb . Isaak A x e lsso n  t il  
h o n o m  sch riffu it och  m ed  e g h it  s ig n ete  försig lat haffuer, lydandes a t han  seer in th z  
gerna, a tt thz fo lk e t kom m er t i j t

S idst b le f f  concluderat, a tt N o ta r iu s n o m in e  C onsistorii skriffuer t i li  w elb . Isaak  
A xelsson s fru, och  tilk en na g iffu er , huru h o n  haffuer ärhollit supp licando h o o s H ans  
H :d ö m e h . Johan  Skytte, att h en n es m an och  h o n  m åtte  b esittia  W å x o m , o ch  H an s  
H erredöm e haffu er rem ittera  h en n e  t i li  Professores, a f  th em  begärandes, th e  låte  
h en n e  här u th in n a »  w ederfaras hw adh rätt och  b illig t  w ore. O ch  der h o o s fö rn im m a 
låta, hw adh orsaker th em  b ew eek t haffu er, att th e  h en n e  heem an et tilsagd t haffua, 
och  b id ia  a tt der M atz L. o ch  hans hustru ick e  för g ro ft h en n e  förtörnat haffua, 
h en n es F rudöm e w ille  th et uthslå o d i  th em  sitt sam ptyckio g iffu a . D e n n e  C onsistorii 
begäran N o ta r iu s efterkom .

II. Berättar R ector att G ö sta ff Larsson haffuer k lagat för 111. C ancellario Academ iae, 
att han in th z  kan bek om m a sin  b eta ln in g  a ff  sa ligh  D o c t. C hesnecopheri barn, 
h u ilk en  g ä ld  g iord es m ädan theras s. fader leffd e.

Sw arade praesentes D om ini P rofessores, a tt th e  h affu a  g iord t s itt  t i ll  u th i den n e  
saken, ty the haffua sk riffu it barnsens förw anter till, n y ligen  Jacop Fårbutz, beg ä 
randes a f th em  att the w ille  kom m a t ill  U p sale. Så w e le  någre a ff  P rofessoribus wara  
tilstädes och  registrera theras saaker, och  i dheras närwarelse m edh  theras rådh och  
sam ptyck io  w erdera barnsens patrim onium , och  see t i ll  att g e ld en  ther a ff, så lo n g t  
d h e räckia kunde, affbetalas m otte. M en  al d en  stundh hw arken Fårbutzen eller  
n o g o n  annan är h ijtk om m en , uthan nekade sig h  th ett göra w ilia , såsom  a ff  b reffu et 
t i ll  N o ta r iu m  skriffu it, seendes är, kunna för den  skull P rofessores a llena  thetta  sig  
icke företaga. M å för den  skul G ö sta ff Larsson sin  beta ln in g  h o o s barnsens slächt 
och  tutores sökia, eller hw arest han förm eenar sig h  bäst kunna kom m a t i l l  sin  be- 
talningh.

III. N ä r  Professores g in g o  uthur C onsistorio, g in g o  som b lige  i  kyrckian till  att 
b esee b eq w em lig it  rum  ther lecterne byggias skulle. T å frågade M . Lars F ornelius, 
o m  han ick e  k u nn e ig e n  bekom m a sin  handschrift, som  han haffu er g if fu it  T hom as  
Låhrman, och  är h o o s N o ta r iu m  Academ iae? efter  h an  haffuer a lt betalt T hom as  
Låhrman. T å  b le ff  h o n o m  swaratt, a tt han m å tagha sin  handschrift ig en  h o o s N o 
tarium . T o g h  således M . Lars oftab :te  handskrift igen , och  leffrerade N o ta r io  en  
zed el som  T hom as Lårmans p o ik e  Zacharias g if fu it  haf:r M . Lars F ornelio , a tt han  
en  g å n g  b eta lt 33 . dir, 6. öre. H w ilk en  schedula sitter in fäst in  u th i protoco llo , ad  
acta hu ius d ie i.

D e n  15 Julij

kallade R ector tilsam m an D . Professores, och  k om m o allenast desse efftersk:ne, 
M . Jonas W ex io n en sis , M . Johannes Franck, M . M artinus Stenius, M . M artinus
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Gestrinius, M. Martinus Nycopensis, M. Israel Bringius och M. Laurentius Fornelius 
och då

consulterade the om lecterne huilken som skulle taga sigh före att beställa medh 
byggningen, såsom hwarest the skulle sättia them.

Effter en discurs och deliberation bleff eenhälleligen concluderat 1. Att inspec
tores ASrarii och Qvsestor (iuxta constitutiones Acad.) skole taga sigh före med 
flijt detta beställa, så att the kunde i tijdh bliffua färdighe. Och må inkalla någre 
bönder som göra dagzwärcken, så lenge bielkarne bliffua inlagda i muren, och 
blockarbetet fulbordat. 2. De loco hwarest de byggias skole, tycktes them bäst wara 
upsättia dhem emillan den andre och tridie pelaren på södersijdan, geent emoot 
predikestolen, effter Cancellarii Regni disposition och ståthållarews.

Den 28. Julij
finitis precibus matutinis kommo tilhoopa en god deel aff Professoribus, tå be

rättade Rector, att en tysk student, Ernestus Zimmerman benämpd, haffuer dedicerat 
Archiepiscopo och Dominis Professoribus en oration de Paradiso, huilken han dhem 
offererade, och upläste en skriffuin epistolam dedicatoriam.

Och effter en deliberation hwadh Senatus academicus honom remunerera skulle, 
bleff bewiliat aff them, att honom skulle giffuit bliffua sex rijkzdlr., dhe 3 rdlr hade 
M. Johan Frank, huilka Anders Gabrielsson inkastade i Consistorii rätt till en wadh- 
penningh, dhe andra tree rdlr skulle tagas uthur thz nyia skrijnet, till des Qvaestor 
kommer heem.

Den 1. Augusti
kommo Domini Professores tilsamman i kyrckian, och när bönen ändat war, lätt 

Magnific«* Rector upläsa H. M:tz Dromingennes breff till Domini Professores, uthi 
huilket först tilkenna giffues, att höghe öffuerheeten haffuer ährnat göra någon 
förandringh medh Communitet, och studenternes underhålning, på thet, dien uthi 
större richtigheet skee kunde, och alt smutzerij företagas. Och uthi Communitetetz 
stadh hålla med the förre, 150 stipendiater, huilke kunne deelas i tijo classes, tuedelen 
theologiae och tridiedelen politices studiosi, så att infimae utriusq»e ordinis classis 
alumno assigneras tiughu dir, och supremae stipendiario sextijo. Sädhan befaler 
H. K. M:t att Domini Professores wille och giffua sitt betänckiande och consilium till 
det förslag och anordningh som them försättias skaL Och om dhe finna detta wara 
nyttigt och görligit, skulle man thenne förändringen nu nästkommande Michaelis 
i werket ställa.

Sädan breffuet upläsit war, frågadhe, hwadh man här till i thenna saaken göra 
skulle? Domini Professores swarade bäst wara, att Magn. Rector convocerer Senatum 
academicum til att här om consultera. Då beramade the den 2. dagen Augusti der 
till, som war dies Consist. ordinarius.

Den 2. Augusti
kommo till Consistorium M. Sveno p.t. Rector, M. Johannes Lenaeus, M. Martinus 

Stenius, Doct. Loccenius, M. Martinus Gestrinius, M. Joh. Staienus, M. Martin»* 
Nycopensis, M. Laur. Fornelius, och då

delibererade praesentes Prof. om H.K.M :tz sampt den högloflige Regieringens 
intention och anslagh om Communitetz affskaffande. Och effter en long consulta- 
tion befunno dhe detta öffuerheetennes anslagh icke aldeles förskiutandes wara,
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uthan för dhe orsaker som i breffuec formales och eliest andra, nyttigt och görligit, 
man sigh först till en tijdh, och der tijderne sigh förändrade, och höge öffuer- 
heeten så behagade, kunne man lätteligen Communi tetet ef f ter s. K.M:tz högst salig 
i åminnelse, giorde ordinantzie, till spijsning igen försättia.

Sedan discurreradhe Domini Professores om åtskillelige förslagh, huru desse sti
pendiater bäst ordineras och sitt stipendium bekomma kunde, så att ingen igenom 
denne mutation nogon skada lijdher, huru månge classer och personer &c. blifua 
skulle. Begärte på lychtenne att någre wille sig företaga till att göra och anteckna 
några förslagh, och låta them sedan examineras.

Bleff för den skul sidst beslutit, att itt breeff skulle ställas till H. K.M. Drot- 
ningen och den höglofflige Regieringen igen, ther uthi Senaten betackar höga 
öffrrheeten för then åhåga och omwårdna som H. K.M:t drager för denne Acade- 
miens och dess studerande ungdooms merckelige förkoffring &c. Der hoos tilkenna 
giffuer, sig förhoppas att denne mutation med Communitetet lyckeligen skee kan, 
och att thetta höga öff:rhetennes anslagh först till en tijdh practiceras må, dl thes 
man förnimmer, huru djdhen och andre omständigheeter passera och medgiffua. Och 
låta sedan medfölia nogre förslagh här ifrån Academien som synes förehaffuande 
proposito beqwemlige och tienlige wara. NB. Literae datae 10. Augusti.

II. Kom Matz Larssons hustru i Skälby i Waxale s. beswärandes sigh ännu inthz 
hafua fåt fulkomlig tilsäijelse på Wåxom i Alunda s. fast än Illustris Dominus Can
cellarius haffuer (såsom hon säger) loffuat henne att besitda Academiens heeman i 
Wåxom igen, och ven. Consistorium henne thz tilförende nogorlunda tilsagt haf:r. 
Tå frågade Rector, hwarföre hon haffuer icke (såsom hon sagt haff:r) kommit och 
tagit breffuet som Senatus acad. haffuer skriffuit här om till fru Chrisdna Flemming, 
ther uthi Ty haf:r budit H. F:döme, hon wille här uthinnan icke wara henne emoot 
&c? Swarade hon, att hon haffuer meent det breeffuet skulle henne inthz gagna, och 
för then skul inthz fört det till fruen. Ty, sade hon, skal iagh inthz få heemanet för 
än fruen dllåter migh det, så kommer iag seent ther tilL

Effter en deliberation bleff henne tilsagt och bewiliat at hon nu skulle såå och 
antagha heemanet all den stundh man haffuer inthz förnummit, att öffuersten och 
hans fru skole haffua nogre wichtige orsaker huarföre Matz Larsson icke må komma 
till förb:de Academiens heeman. Befaltes för den skul Notario att han skulle skriffua 
till rättaren, begärandes af honom att han affsäger den bonden som haffuer begynt 
träda hemanet, ifrån b: te Academiens heeman, och låter benämpde Matz L. nu strax 
så och bruka heemanet.

Der hoos befala rättaren, att han sielf förer Senator academici breeff till fru 
Christina Flemmingh skrifuit, till henne, och förhörer hwad hon swarar. Vid. 7. 
Junij n. 7.

Den 9. Augusti

berättade Rector för någre aff Professoribus, n[empligh] D. Wallio, M. Martino 
Gestrinio, M. Joh. Staieno, M  Israéle Bringio och Laure»tio Fornelio, huilke tilhopa 
komne wore efter morghonprediikan, att Isaak Akelssons frues breeff är hijt kommit, 
der uthi hon föregiffuer dhe orsaaker hwarföre hon inth2 gerna will att Matz L  i 
Skälby skal boo i Wåxom på Academiens heeman. Och sedan thet upläsit war, och 
der hoos en deliberation hollin, huru man här uthinnan lagha skulle, bleff äntligen 
aff praesentibus Dn. Professoribus beslutit, att Oloff Nilsson som heemanet i som-
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mar trädt haf:r, skulle thz nu såå, och i thetta åhret först behålla, till thes man i 
medier tijdh får sigh här om wijdare betänckia. Och detta Consistorii swar, skulle 
Notarius skriffteligen giffua till welb. fru Chirstin Flemmingh, dett han och efter 
Rectoris befalning giorde.

Den 12. Augusti
bortskickades Senatnj academici breeff til H .K .M :t Drotningen och Regieringen, 

anlangandes den förändringen mz Communitetet skee skulle, der hoos någre förslagh 
huru den penninge summa, som tilförende till spijsningen widh Comwunitetet an- 
wänd är, skulle bäst här efter ibland stipendiaterne distribuerat bliffua.

Die 16. Augusti
convenerunt in Consistorio M. Sveno Jonas p.t. Rector, Doct. Laurentius Wallinr, 

M. Johannes Lenasus, M. Jonas Magni Wex., M. Olanr Laurelius, Doct. Daniel Side- 
nius, M. Joh. Franck, M. Johan. Staienus, M. Martinus Nycopensis, M. Israel Bringius, 
M. Laurentius Fornelius, til att deliberera om effterföliande saaker:

I. Praesenterar Magnificus Rector een affwijs ifrå Dn. Qvasstore Academiae som 
nu war i Stocholm, angåendes thet som ther passerade om Academiae rekningar, om 
dhe postulatis som Academien haf:r inlagt hoos den welbestälte Regieringen. Och 
ibland annat refererar Qvaestor i sitt breeff att cammarrådh uthi Revisions Cammaren 
haffua neekat, at Professores skulle bekomma kopparmynt efter som rijkzdlr up- 
stigher. Dhe hafua och icke underståt sigh kunna efterlåta Dn. Professoribus philo
sophis at the skulle få något augment, medh mindre dhe hadhe saligh Kong. M:tz, 
eller H.K.M :tz Drotningennes breeff ther uppå, &c.

Effter en discurs här om, meente the rådligit wara, att någon ifrån Academien 
fulmechtigh skulle framdeles förskickas till Stocholm, och detta ärendet förrätta.

II. Lätt Rector upläsa M. Olavi Unonis supplication till Ven. Consistorium, uthi 
huilken [han] begärar, att the wille förhielpa honom till professionem physices.

III. Här aff fingo Tiomim Professores en occasion til at consultera om Professore 
physica futuro, och al den stundh dhe haffua tilförende (såsom aff actis diei 7. Juni) 
num. 6. seendes är) beslutit att M. Olaus Unonis och Laurentius L. Tolfstadius Aca
demiae Notarius skulle wara in electione till professionem physicam, wille en stoor 
deel aff Ven. Consistorio, att man schriffuer ifrån Acad. för dhem till H .K .M :t och 
den höglofflige Regieringen, att en af them ther till komma kunde. Men efter M. 
Ericus Gabrielis icke kom till professionem eloqventiae (till huilken han medh Dn. 
Matthia Mylonio eligerat war) meente somblige, att be:te M. Ericus skulle tillijka 
medh dhe tuå andra, wara in electione till professionem physicis.

Effter Domini Professores wore nu så tuiskillige, begärar Magn. Rector vota & 
suffragia Dn. Professorum.

M. Laurentius Fornelius upreepar huru M. Ericus Gabr. war satter i wählet medh 
D a  Matthia Mylonio, och blef uthslutin ifrån professione eloquentias, tycker för den 
skul icke rätt wara, att han nu exduderas ifrå walet till profess. physicae, uthan att 
han tillijka medh the andra tuå, försöker sin lycka hoos Regieringen.

M. Israel Bringius meenar thet samma.
M. Martinus Nycopensis, efter tilförende är här in Consistorio beslutit att M. Olaus 

Unonis och Laurentius L  Tolfstadius skulle allena wara in electione til professionem 
phys. och M. Ericnr Gabr. medh Domino Matthia Mylonio till eloqventiae profess.
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För den skull menar han rättest wara, låta ther medh bliffua, som tilförende för bil
ligt beslutit war.

M. Johannes Staienus menar thet samma, och säger att M. Erico skeer här uthinnan 
ingen orät, all den stund han är tilförende satter i wählet af oss till eloqu. profession, 
och tilförende försökt sin lycka här uthinnan. Och om han ännu skulle bliffua satter 
in electione til profess. phys. medh dhe tuå andra, så finge han tuå promotioner, 
när the andra få allenast een, huilket synes orimligit.

M. Johannes Frank tycker och orätt wara, att han tillijka medh dhe andra skal 
försökia sin lycka, giffuer för den skul M. Olao och Laur. Tolfstadio sitt suffragium.

D o c l Daniel Sidenius tycker rätt wara att M. Eric«; Gabrielis rättes i wählet 
tillijka medh the andra.

M. Olaus Laurelius meenar att M. Ericus icke må excluderas. Ty war han be- 
qwemlig til eloqventias professionem så är han och uthan tuiffuel, till phys. prof., 
rätter för den skull dhem alle tree ordine i walet til professionem physicam.

M. Jonas Magni Wex.: effter tilförende är concluderat af ven. Consistorio, att the 
tuå allena skulle wara in electione til phys. professionem, så meenar han godt wara, 
ther medh bliffua, på thet wij må wara constantes, föruthan the andra skääl som til
förende framdragne äro.

M. Johannes Lenasus håller billigt wara, att man seer til hwars och ens merita, 
och först rätter M. Olaum och Laurentium Tolfstadium, effter dhe länger tient haffua, 
och sedan M. Ericum Gabrielis.

Doct. Laurentius Wallius beswärer sigh der öff:r att han inthet bleff vocerat til 
Consistorium, när thet delibererades tilförende om electione Professorum till profes
siones, phys. & eloqventiae.

Rector swarade sigh haffua befalat famulo Acad. att han skulle kalla alle Profes
sores til Consistorium, och ingen uthslutit, och der han icke hade blifuit kallader, är 
thet Cursoris skul.

D. Wallius säger sigh hafua uthwaldt M. Ericus til eloqventiae profession. Doch 
om han icke kommo der til, gaff han honom då, sasom och nu, sitt suffragium till 
walet medh the andra tuå till profess. physicam, besynnerlig mädan M. Ericus Gabr. 
war satt i wählet medh en politico, huilken heller warder i hoffuet accepterat till 
Professorem eloq. Erkenner för den skul Doctor Wallius dhem alle tree godha till 
att antaga professionem phys.

Sententia Dd. Professorum: Endoch somblige stodho fort der uppå, att M. Olaus 
Unonis och Laurentius Tolfstadius skulle nämpnas och föreskrifft bekomma till den 
högloflige Regieringen och inthet M. Ericus, liqwäl wan den andra parten att Rector 
skulle giffua them alle tree en commendations skrifft ifrån Academien til den wäl- 
bestälte Regieringen, så att han skulle upräckna deras merita och huru länge de 
hafua warit in officiis, och hwad praerogativam den ena kunde haffua för den andra. 
Sedan skulle skiutas i Regieringens händer till att här medh widare disponera, och 
hwem dem räcktes til professionem physicam af desse tree föresk:ne sitt ja och con- 
firmation giffua.

IV. Rector refererar Ven. Consistorio, att gamble Cursoris enckia h. M din haf:r 
klagat sigh för honom att borgmästarenar och rådet i staden haffua giordt henne 
orätt i den arffskiftningen efter hennes salige man skedde, och der öffuer insatt 
henne på rådhhuset, och ingen maatt låtit giffua henne. Nu frågar magnificus Rector 
om hon skal nu wara sub jurisdictione academica eller ey?
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Swarades, att a ll den  stund h en n es m an haf:r w arit persona academ ica, och  ännu  
in th et är fu n n en  att nära s ig  m edh  n o g o n  k iöp hand el och  b org e lig  näringh , der före  
m oste h on  än wara under den  academ iske jurisdiction , och  för den  skul förswara  
hen n e för orätt och  öffuerw åld .

B eslötz  då om sider at borgm ästarenar skulle tiltalas, och  hoos dem  förhöra, huru  
thetta är a fflu p p it, och  huru w id t henn es k lagem ål f in n es  san wara.

V . E en gam m al hustru i hosp ita let anklagar Johannem  C ursorem , för  d e t han  
in th et w ill  betala h e n « e  d e  6  dir h o n  haffu er t i l  at fordra a f h on om . B erätter så 
huruledes Johan[n]es är p lich tig  betala h en n e  de 6  dir. I W en d e ln  bodde en  bon de  
E ffw ert benäm pdh, uthaf hon om , säger hon , a tt Johannes haffuer för  några åhr 
sedan tag it tree e ller 4 . tunnor spanm ål, h u ilk en  han in th et betalat haf:r förb:de  
E fw ert em ädan han  lefde. D e n n e  Efuertz änk ia  h. C h irstin  nu  i T o lfta  sochn  boend es  
är på sin  förre m ans w ägnar sk yld ig  förb:de gam bla hustro sex  dir, och  för den  skul 
g iffu it  hen n e en  zed el och  fu lm acht till att fordra förb:de 6  dir a f Johanne, hu ilk en  
skulle dem  betala uppå d h e fyre t:r spanm ål, han h en n es m an sk y llig  war.

H är til  sw arade Johannes, att han aldrigh  haf:r taget någon  sädh a ff b e:te  E ffw ert, 
uthan Johan nis broder haf:r den  säden tag it a f f  hon om . O m  han ännu hade betalt 
E ffuert e ller ey, w eet han in thet.

Academ iae N ota r iu s w itnar, att b:de E fuert haff:r w arit här, när M . Johannes 
Lenaeus senast w ar R ector, och  sök t efter  Johannem , föreg iffuan des att Johannes w ar  
sk yld igh  hon om  4  tunwor spanm ., och  om sider  fu n n it h o n o m  och w arit m ed  h o n o m  
t ill  rätta heem a hoos R ectorem . H uru  tå b le f d ö m p t them  em illan , w iste  ick e  
N o ta r iu s berätta.

M . Johannes Lenaeus ihogk om m er thetta och  säger s ig h  tå hafua befalat, a tt J o 
hannes skulle betala E ffw ert th et han  h o n o m  w ar skyld igh.

B le f f  sidst im ponerat Johanni a tt han  skaffar s ig  b ew ijs  ther uppå, att han  in g en  
sädh h affu er ta g it u th a ff E ffw ert, uthan Johan n is broder haff:r  den  tag it, och  o m  h o n  
ännu är betalt. K an  Johannes th et ick e  förskaffa s ig h  t i l  nästfö liande M atzm ässa, 
så m oste  han  betala säden e ller  penningarne.

D e n  18 A u g u sti

f in it is  precibnr g ick  m agn. R ector m edh  D n . P rofessoribus in  C onsistorium , ther  
uplästes Qvaestoris b reeff ifrån  S tocholm  sk riffu it, innehållandes, a tt A n ders G ab- 
rie lsson  fordom  spijsm ästare på  C om m u n itetet haf:r så b eg å n g it m ed h  R ev isio n s  
Cam m arrådh, a tt d h e w elb . H errar äre a f  hon om  inb illade, att h a n  skal w ara b e 
rättigar t il  en  stoor sum m a penningar ifrå A cad em ien  att bekom m a, och  äre för  
den  skul nu  sinn ade g iffu a  h o n o m  e n  in w ijsn in g  t i l  att uthfordra sam m a penningar.

T å  consulterade P rofessores huru d h e ku nd e förhindra, att A n ders Gabr. ick e  
m otte  b lifua  d en  p en n in g e  sum m an m ech tigh , a l d en  stundh d h e  w ä l w iste , A ca
d em ien  in th et wara h o n o m  n å g o t skyld igh.

Så b le ff  rå d lig it fu n n it, a tt V en . C onsistorium  sk u lle  ställa it t  supp licatz  t il  H . N .  
G abriel B engtsson  R ijk z  Skatm ästare», o ch  praesident i  C am m aren, b id ian des a t H a n s  
N å d e  w ille  låta th e  w elb . H errar Cam m arrådh haffua fördragh o ch  ick e  fu lk o m lig en  
tilsä ije  A n ders Gabr. förb:de penningar, fö r  än  någon  ifrån A cad em ien  fu lm ech tig  
giord , uthskickat warder till S tocholm  ther t i l  a tt swara A nders G abrielsso»  t ill  rätta. 
B efa lte  strax R ector N o ta r io  a t han  breffu et concipera skulle. T h z  o ch  efterkom m it  
b leff.
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D e n  30. A u gu sti

k om m o tilsrädes in  C onsistorio  M . Sveno p.t. R ector, D o c t. Laurentius W a l l i s ,  
M . Johan. Staienus, M . M artin»; N y co p ., M . Laur. S tigzelius, M . Laur. Fornelius och  
M . Ericus B runius, och  då

I. Praesenterade R ector H . K . M :tz  och  den  h ö g lo flig h e  R eg ier in gen s reso lu tion  och  
förklarn ing opå någre postu lata  som  D om im  P rofessores i S tocholm  in  J u lio  ann i cur
rentis in lagd t haffua.

II. U p lästes h . B eatas su pp lication  t ill  V en . C onsistorium , der uth i h o n  begärar, 
att D n . Professores w ille  låta bekom m a dhe 2 7 9  dir k o p p irm . som  ännu på henn es  
gäld  (g iord e m edan h en n es sa lige m an war spijsm ästare) resterer, effter  som  V en . 
C onsistorium  endeles lo ffu a t haff:r.

Praesentes D om im  Professores m een te  m ästedeles, sigh  icke beståås b ortg iffu a  så 
stoor sum m a penningar ifrå A cadem ien .

D e n  1. Septem bris

talade m a gn ificu s R ector m edh  Dominis P rofessoribus i kyrckian när predijcanen  
war ändat, g iffu a n d es tilkenna, a tt D n . M athias M ylon iu s haffu er hoos h o n o m  an- 
h o llit  och  begärat, att h o n o m  kunde efterlåtas, haffu a  sin  oration em  introductoriam  
nu nästkom m ande m åndagh, och  frågade R ector hw ad hans Collegae der t i l  swara 
w ille?

Först consulterade dhe, o m  råd lig it w ore, a tt introducera h o n o m  för  ä n  m an  
bliffu er  förw issat o m  något stip en d io  so m  till  professionem  eloqventiae lägg ias sk a l  
D o c h  m een te  d h e go d t wara, att R ector låter h on om  förn im m a, huru H . K . M :t sam pt 
den  h ö g lo flig e  R eg ier in g en  sigh  uppå d h e n y lig en  tillagda professioner o ch  d es  
underhåld resolverat haffu er och  hw ar salarium  till  dhe förra P rofessoribus allenast 
tilräcker, han m å då förskaffa s ig  stip en d iu m  h o o s öffuerh eeten . O ch  således til-  
stadde h o n o m  hafua sin  oration em  introductoriam  på den  4 . Septem b. (såsom  han  
begärat haffu er) h u ilk et och  skedde, när han först in  C onsistorio  hade g iord t sitt 
juram entum , såsom  och  andre göra p läga, för än  d h e t i l  Profess, inaugurerat b liffua.

C onsistorium  ad d. 6 . Septem b.

praesentibus m ag n ifico  R ectore, D . Laurentio W a llio , M . Joh. Lenaeo, M . Johanne  
Frank, M . Joh. Staieno, M . Israele B r in g io , M . Laur. S tigzelio , M . Laurentio For- 
nelio .

I. Fram trädde H åkon s kopparslagarens p igha, K arin  N i ls  d., em o o t hustru Sara, 
Academ iae skräddarens hustru, beklagandes henne, att hon  haf:r slag it h en n e  m edh  
it t  w edeträ, så a tt tuå ränder äro lösa b lefn e , och  är sw ullen  under ögonen .

Per skräddare swarar för hustrun, berättandes, at när hans p o ik e  skulle  taga w atn  
i kopparslagarens brun, slep te  han neder em baret i brunwen o m  afton en  seent. O m  
m orgonen  frågade p o ik en  p igan , o m  h on  haffuer förnum m it någon  taga b ort em 
baret uthur brunnen? Sw arade p ig a n  s ig  in thz hafuat, doch, när th et fans hoos  
h enn e, begärte p o ik en  em baret igen . M en  när han  ick e  fick  thet, g ick  han  h eem  och  
sadhe thz för  s in  m aatm oder. N ä r  h on  k om  och  w ille  hafua em baret ig en , för- 
w ägrade p ig a n  henn e, och  kraffde h en n e  en  teenskål, som  h o n  sade h en n e  haffua  
stu lit; f ick  [tag] u th i hustrunnes håår, och  ryckte hen n e ig en o m  dören  i  stu ffuan, 
o ch  slo g  först t i l  h en n e m z  en  qw ast, o ch  sade a t h o n  ick e sk u lle  kom m a deruth , för  
ä n  h o n  lefrerat ig en  skålen.
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Håkon kopparslagares berättelse: Hustrun kom i Håkons gård frågandes efter 
pigan. Tå greep hon strax i hoop medh pigan, säijandes: haffuer du beskylt mig för 
en tiuff? Pigan swarade: inthz haff.r [iag] skylt tigh för tiuff, uthan iag frågar 
effter thet som för min maatmoder bortkommit är. Hustrun sade: Jagh skal basa 
tigh din hoora och rofferska &c. Och gick tädan uth heem igen. När Håkon tå i 
medier tijdh war uthgången, kom hustru åter igen, och tå hade the gripit samman 
och slages, så att när Håkon kom heem igen lågh här och ther blodh effter them.

Hustrun säger sigh för den skul wara annan gången dijt kommen, att hon skulle 
tala medh Håkon kopp^rsl.

Pijgan säger, att hustrun haffuer haft sin poike medh sigh som haf:r burit effter 
henne itt wedheträ, men poiken neekar aldeles, der till.

Consistorii sententia: Efter hustrun hotade pijgan medh hugg första gången och 
kom strax igen och slogh henne, så skal hon frija sig medh 6 manne eedh, at hon 
icke kom medh det upsåt tijt, att hon wille slå henne, eller hon blifuer saakfälter. 
Och det skal skee näste Consistorii dagh.

II. Refererar Rector, att Rev. Archiepiscopus haffuer schriffuit CEconomo templi 
till om probban, att han will hafua honom annorstädes.

Consist. swaradhe: efter Academien haffuer kostat penningar på prubban til at 
låta upbyggian, så skal CEconomus giffua Academien sine penningar igen, om han 
skal bliffua annorstädes bygd.

III. Qvaestor frågar, om han skal taga emoot den spanmål som ännu inne ståår 
hoos bönderne? Consistorium swarar ja, att han må intagan, när dhe införa honom.

Än frågar han, om han skal sälia b:te spanm. åt dhe tree köpmän i Stocholm, 
som äre, Christopher Gilo, Hans bagare och Jacob Barchman?

Swarade Consistorium, att man wil sigh ther om widare betänckia.

Den 13. Septemb.

convenerunt magnificus Rector, D. Laur. Wallius, M. Jonas Wex., Doct. Joh. 
Loccenius, M. Mart. Gestrinius, M. Mart. Nycop., M. Israel Bringiar, M. Laur. Stigz., 
M. Laur. Fornelius, M. Eric«r Brun.

I. Discurrerades in utramqve partem om Academiae skräddares hustru, och Håkon 
kopparslagares piga. Men effter the ey kommo tilstädes bleff thenna saken up- 
skuten.

II. Refererar Rev. D. D. Wallius, att i förledne måndagz sende han klockar änkion- 
nes son itt ährende på kyrkieherdens wegna på Islandet. När poiken kom till Jacopz 
port i huset, kom uthlöpandes en student, Olaus Johannis Westrogothus benämpd, 
och slogh poiken it munslag. Tå poiken sade sigh skulle deferera honom til magnif. 
Rectorem, drogh studenten in honom i gården och slog honom 7 eller 8 munslagh.

När Rector hade ränt Cursorem efter honom, befalandes att Olaus skulle komma 
till honom, haffuer han swarat Cursori, at han inthz will gå till Rectorem.

Emädan denne Olaus nu icke war tilstädes, beslötz at han skulle aresteras re & 
corpore, till des han haf:r swarat för denne saaken.

Venerandum Consistorium begärar och aff M. Israele Bringio, efter Hans Nådes 
Jacop Pontzons Greffwinna giffuer förb:de Olao stipendium, att han genom skrif- 
fuelse gifuer hennes greffuelige N. tillkenna, hurudana stipendiat hon haff:r uthi 
honom.
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Den 20. Septemb.
in Consistorio wore tilstädes Rector, D. Laur. Wallius, M. Joh. Lenaeus, M. Olaus 

Laurelius, M. Joh. Frank, M. Mart. Stenius, M. Mart. Gestrinius, M. Joh. Staienus, 
M. Stigzelius, M. Forneli#;, M. Brunius, D. Matth. Mylonius, och då

I. Uplästes H. K. M:t2 sampt Regieringens breeff till Dn. Professores, lydandes om 
den förändringen medh Communitetet, huilket affskaffas skal, och i dess stadh bliffua 
stipendiater, medh the förre, 150 personer, som penningar bekomma skole. Så att 
dhe i tree classes skifftas, och i den första dassen få 20 dir huit m. I den andra 40., 
och i den tridie 60 dir huit m. Hwar dhera skal så lenge åtniuta stipendio, till dess 
han bekommer den summa, hwariom och enom haffuer tilförende warit deputeradt.

II. Iä tt Rector upläsa M. Erich Gabrielssons confirmatioris breeff uppå profes
sione physica.

III. Refererar magnificus Rector, att Pel Persso» är förlikt medh sin wederpart, 
Håkon kopparslagares tienarinna.

IV. Aff detta tilfälle fingo Professores orsaak till att tala om skräddaren, n[emp- 
ligh] om Academien skulle behålla honom wijdare under sin jurisdiction eller ey? 
Och efter en discurs bleff beslutit, att effter han haffuer offta warit i krakeel och 
tuistigheet medh mongom, och medh sijne controversier offta bemödat Consistorium, 
ey heller haffuer han welat bewijsa sitt lärobreeff, så skal han casserat, odi undan 
jurisdictione academica aldeles removerat bliffua.

V. Beswärade sigh Rev. D. D. Wallius öffuer studenterna, att dhe haffua igen- 
spijkat een borgarebänck i kyrckian. Doch mädan det war inthet wist, hwem detta 
giordt haffuer, kunde man här til inthe wijdare göra. Uthan begynte tala om stu- 
denterne, att the en part ännu stijga in i borgarebänkerne, inthet achtandes thet 
förbodh ther uppå giort är. Ty bleff aff Ven. Consist. beslutit, att magnif. Rector 
skulle programmate publico påminna studenterne H.N:s Cancellarii Regni befal- 
ning och ordinanzie, strängeligen förbiudandes at ingen student fördrister sigh här 
efter att stiga in uthi borgarebänkerne, widh straff til görandes.

Die 27. Septemb.
in Consistorio praesentes erant Rector, M. Joh. Lenaeus, M. Jonas Wex., M. Olaus 

Laurelius, D. Petrus Kirstenius, M. Joh. Frank, M. Martin#; Steni#;, M. Mart. 
Gestrin#;, M. Mart. Nycop., M. Israel Bringius, M. Laurentius Stigz., M. Laur. For- 
nelius et M. Ericus Brunnius.

I. Hades förhänder Anders Gabrielssons breeff ther uthi han beswärar sigh öff[uer] 
lässmästarenar, at the icke haffua tilsrält honom dhe penningar han förmenar sigh 
wara berättigan til at fordra aff Academien.

Domim Professores undra opå hans otijdigheet och träghenheet til att effterstå 
thet Academien honom inthz skyldigh är. Doch skole Professores sigh honom widare 
framdeles i Stocholm förswara.

II. H. Erich spijsmästaren inträder och upsäger Communitetz spijsningen, före- 
gifuandes, att såsom han den 28. Septemb. först antogh oeconomiam Communitatis 
så wil han odi i morgon, som är den 28. Septemb. den upsättia. Doch begärte Pro
fessores att han holler diskarne medh maat in till Michaelis. Thet han och giorde.

III. Frågade Qvaestor Acad. 1. Hwad rådh man angriper medh räckningarne, uthi 
huillca icke alt beståås som the stälte äro? Efter en nödigh consultation tyckte Ven. 
Consistor, rådligit wara, att the åstad skicka en Professorem til Stocholm, som handlar
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wäl medh den loffüge Regieringen om denne räckningen, att han, såsom hon nu 
stiilt är af M. Boéthio Qvaestore, må bliffua bestånden. Och bleff bewiliat, att M. 
Olavus laurelius skulle på Academiens wegnar, förreesa til Stocholm, och hoos Re
gier ingen om detta, och andre saaker som Academiae statum angår, beställa. 2. Huru 
och hwarest man skal försälia Academiae spanmål? och refererar Qvaestor, att Claes 
Eden här i staden wil kiöpa en hoop spanm. och biuder fem dir tunnan, och biuder 
gifua halfparten nu, och den andra halfparten i nästkommande disting. Resp. Con
sistorium: Rector, inspectores Airarii och Qvaestor trädhe tilsamman, och sin emillan 
något wist besluta om spanmåls förytrande, och sedan referera det Ven. Consistorio.

Ehest må Qvaestor försökia medh Claes Eden om han wil gifua 5 */2 dir hwar 
tunna aff thet förre åhrs säden, wil han nogorlunda hwad rätt är, gifua, kunde man 
tå penningprne här i staden i godan tijdh wäl och richtigt bekomma. 3. Om Chri- 
stopher Gilo skal bekomma al den spanmål han begärar af Acad. i sitt breeff? Resp. 
affirmative. 4. Om Mårten Weywijser skal få den spanm. i Wesmanneland är, efter 
som han begärar. Swarades, ja, doch så att man försöker, thet högsta prijs på säden 
som man kan komma till Thet tycktes och godt wara, att Qvaestor skickade någon 
til Stocholm, som förhörer huru dyyr säden ther sälies.

V. Refererade Rector, att Jacobus Marci Bibliopola fordrar af Academien dhe 
penningar, som hon honom skyldig är, för the böcker aff honom tagne äre til 
Bibliotheket.

Endoch Professores wore denne gången i den meninge» att Qvaestor skulle betala 
honom i Stockholm, räknandes rijkszdalern för 3 dir koppdrm. Doch förändrades 
detta således (den 28 Septembris, sädan M. Ericus Gabriélis haf:r haft sin orationem 
introductoriam till professionem phys. in praesentia Archiepiscopi) att Qvaestor skulle 
för b: te böcker betala Jacobo Marci rijkzdlr för 13 mk. stycke.

Die [?] Octob.

convenerunt in Consist. Rector, D. Wallius, M. Joh. Lenaeus, M. Jonas Wex., 
M. Johannes Frank, M. Martin»; Gestrinius, M. Lau. Stigzehus, M. Joh. Staienus, 
M. Israel Bringius.

I. Rector magnificus förtälier Ven. Consistorio huru månge aff the fattige com- 
»zunitister hafua beswärat sigh, at dhe inthet hafua hålla sig medh här i staden, 
sedan dhe miste spijsningen på Communitetet, medh ödmiuk begäran, att Domini 
Professores wille dhem låta bekomma något aff Qvaestore sigh till hielp.

Swarade Ven. Consist. sigh gerna wilia hielpa dhem, om thet eliest bliffue några 
penningar öffuer, sedan the förra stipendiater sin qvotam för Michaelis termijn be
kommit hafua. Wiste för den [skull] inthet medel til att hielpa them för Walborg- 
mässa, medh mindre man skulle låta them som fattigast wore, få noghot spanmål, 
uthaff den förra åhrs spanm. Doch bleff här om denne gången inthz wist beslutit.

II. Aff detta tilfälle, frågade Rector, när man skulle taga sig före att designera 
dhem som här efter skole bliffua stipendiater, och huru man der medh skal proce- 
dera?

Efter en discurs, blef determinerat, att magnificus Rector medh inspectoribus 
Comm[unita]tis och någre andra skole sigh företaga att examinera först communitis- 
tas tagandes sigh före en disk eller tuå i ränder, förhöra huru dhe qvalificerade äre 
till att rätteligen effter höge öffuerhetennes intention, bekomma stipendium regium.
5 -6 8 1 0 6 1  Sallander
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Och sedan widare ransakas och förhöras för Ven. Consistorio, och ther fulkomligen 
inskriffwas.

III. Frågade Reaor M. Gestrinium 1. Om spijsmästaren haf:r ännu leffrerat ifrån 
sigh inventarium? Swarade Gestrinius: Ney. 2. Om spijsmästaren haffuer leffrerat 
honom reckningen emillan Qvaestorem och honom? Respondebat: Ney, uthan spijs
mästaren haf:r rächningen qwar hoos sig.

Då befalte Rector, at famulus Acad. skulle upkalla oeconomum Com [muni ta] tis 
dii Consistorium medh räckenskapen.

IV. Frågade Rector, om Rev. M. Olaus Laureli#/ haffuer rest til Stocholm, till at 
förrätta dhe ährender såsom han loffuade den 27. Septemb. n. 3.? Swarades, att han 
förtöffuar, till dies man förnimmer at Rijkzens Cantzeler kommer till Stocholm.

V. Och på det M. Oloff thetta thes bätter uthrätta, bleff beslutit, att M. Martinus 
Gestrinius schriffuer en relation (huilken kan wara M. Oloff pro memoriali) huru 
thet sigh haffuer Anders Gabrielssons saak, och huru här medh tilgått, och huru widt 
medh den rättegångz saken är passerat och afflupit.

Den [?] Octob.

kommo tilhopa i Rente Kammaren magnificus Rector, M. Johannes Lenaeus, 
M. Johan. Frank, M. Martinus Gestrinius och M. Ericus Brunius till att öffuersee 
Qvaestoris rächningar. Och sedan dhe woro igenom ransakade, bleffuo dhe så gillade, 
att Reaor skulle dem underschriffua, och sedan prsesenteras i Cammaren.

II. Rector lefrerade ifrån sig try breeff i Rentekammaren, huilke lades i skåpet. 
Thet första war H. K. M:tz Drotningennes resolution och förklaring uppå dhe punc- 
ter, som Academien haffuer låtit inläggia i Stocholm, huilket är daterat 26. Julij när- 
warande åhrs 1637. Thet andra ähr H. K. M:tz breeff til Rectorem och Dn. Profes
sores i Upsale Acad. lydandes, att höge öffuerheeten hade i sinnet för sine wisse och 
skälige orsaker att afskaffa Communitetz spisningen, och i des stadh holla stipen
diater medh begäran, att Domini Professores wille här uthi (n[empligh] om thet 
rådligit och giörligit wore eller ey) sitt rådh communicera. Thet tridie brefuet war 
och H. K  M:tz wår nådigste uthkorade Drotningz sampt den högloflige Regieringens, 
ther uthi förmäles wiss besluut om Communitetes affskaffawde, medh föliande ord
ning om stipendiatorum numero et salario.

Den 18. Octob.

kallade Magn. Rector tilsamman Dn. Professores till Consistorium, och kommo 
medh honom desse efterskrne n[empligh] D. Laurentius Wallius, M. Jonas M. Wex., 
M. Olaus Laurelius, M. Joh. Frank, M. Martinus Gestrinius, M. Laurenti«/ Fornelius, 
M. Ericus Brunius och Dn. Mathias Mylonius.

I. Begynte Reaor consultera medh Dn. Capitularibus om Communitetz inventario, 
och dess hussyn, huilka ther til deputeras skulle. Och efter en nödig discurs bleff 
beslutit, att medh thet snaresta skulle man sigh företaga att inventera på Communi- 
tetet, och der till bleffuo förordnade, Rector Acad:ae, inspeaores Com[munita]tis som 
i förledne åhr warit haffua, inspectores aerarii futuri och Academiae Notarius.

II. Effter oeconomus Com[munita]tis bliffuit aff medh Communitet, haf:r han be- 
gärat aff ven. Consistorio, att han finge bliffua lijka såsom tilsyningzman på Aca- 
demiens bygningar. Respondebatur negative.
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III. Frågar Rector, om hans Collegae wille nu deliberera om inspectoribus aerarii 
seqventi anno futuris?

Swarades, att efter så månge af D. Professorib. wore borto, kunde dhe som tilstädes 
wore, icke sig företaga nogot wist här om determinera. Skötz för den skul denna 
saken up til des alle kommo tilsamman.

IV. Frågade Rector, om man skulle uthskicka någ[o]n ifrå Academien till Stocholm, 
som skulle hoos den wälbestälte Regieringen ödmiukeligen begära, att Professores 
kunde här effter niuta och behålla åhrligen thet augmentet som the här till fåt 
hafua? Sedan, till att förhöra, om the kunde bekomma kopparpenningar efter som 
rijkzdlr kan upstigha eller nederstiga?

Effter thetta fans rådeligit, begärade D  omini Professores aff Dn. Magistro Laurelio, 
att han wille tillijka medh den andra saken, angående Academiens siat, förrätta detta, 
och hoos dhe godhe och högstbetrodde Herrar flitigt och i ödmiukhee; anholla.

Den 25. Octob.
kommo Rector magnif. och Domini Professores tilstädes i Capitlet till att uthrätta 

desse efterföliande saaker.
I. Leffrerade Doctor Loccenius ifrå sig librum mulctarum, och der hoos en rijkzdlr.
II. Efter tuenne adjuncturas philosophicae äre löse nfempligh] den s. M. Isaacus 

Lundius och M. Ericus Gabrielis haft hafua, nu frågar för den skull Rector, om M. 
Simon Kexlerus och M. Christiern«j Alsinius icke måtte både komma til desse va
cante adjuncturer?

M. Ericus Gabr. interpellerar och säger än owist wara, när han får stipendium 
som professioni physicae är deputerat, begärar för den skull, att Domini Professores 
icke låta någon annan komma till den adiuncturam phil för än han bliffuer förwissat 
om salario för professionen. Hwilket bleff efterlåtit.

Åter frågas, huilken af the tuå förre förb:de magistris skal nu bekomma stipendium 
adjunct. för Michaelis terminen? Efter en temmelig discurs här om, tyckte ven. Con
sistorio billigt och skäligit wara, att effter M. Christiernus är af Consistorio förr 
approberat och annammat til adjuncturae officium än M. Kexlerus, och b:te M. Kex
lerus haf:r strax der efter bekommit Illustris Cancellarii Acadtae h. Johan Skyttes 
recommendation til Academien, at han fram för någon annan skulle komma till 
adjuncturam philosophicam. Derföre giffues dem både, så att half parten af Michaelis 
termin tager M  Christiern»J, och den andre half parten M. Simon.

III. M. Johan balberaren framträder för ven. Consistorio och anklagar Simonem 
Depke derföre, att han inthet haf:r förskaffat och betalat honom dhe penningar, han 
förtiänt haffuer uppå den skutne poiken han curerade, all den stund b:de Simon D. 
haf:r för sin discipel som poiken skööt, gått godh för betalningen.

Simon Depke swaradhe, sigh haffua tilbudit honom att taga sin betalning hoos 
Claes Eden här i staden, huilken strax skulle honom samma betalningh i händer 
ställa. Men al den stund förb:de M. Johan thet ingalunda wil göra, haffuer han budit 
honom förtöffua medh b:te betalninghe» til dess welborne h. Claes Flemming sänder 
hijt till Upsale någre penningar åt sine sönner, tå will han contentera honom.

M. Johan swarade, att han haf:r til att fordra penningar aff Simon Depke, och 
icke af noghon annan.

När Simon ännu sade, sig icke wilia betala honom samma penningar för än han 
får hijt them ifrå welborne Claes Flemmingh, och der hoos förmante M. Johan att
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han inthet flera gångor sänder sin hustru drucken till sigh til att fordra b: te pen
ningar, såsom hon tilförende några gångor kommit haffuer. Tå sadhe balberaren: 
Thet lögh i såsom en skälm och hutlare, om hon haf:r kommit till edher druckin.

Tå begärade Domini Professores aff Simon Depke att han lagar så att balberaren 
kunde bliffua betalter. Då omsider loffuade Simon sigh wilia honom penningarna til- 
ställa innan morgon afton. Ther medh balberaren gaff sigh til fridz.

III [=IV ]. Framträder Nils skomakare i Fiärdinge» och beklagar Petrum Caroli 
Ostrogothum för thet han haffuer besuffuit och förkränkt hans dotter.

När Petrus blef tilfrågat, om han haf:r loffuat henwe echtenskap? swarade han, 
Ney. Men skomakaren meente han hade lofuat sin dotter ächtenskap. Klagar sigh 
der hoos, att modren hennes medh dottren hafua draghit, sigh owättandes, myckit öl 
och maat til Petrum, der igenom han säger sig haffua sätt efter monge penningar. 
Han säger och att Petrus haf:r altid sendt efter henne. Men han nekar der til, 
säjandes henne haffua sielffkräffiandes upkommit, och ofta otijdeligen förhindrat 
honom i sine studier.

Nils står fort der uppå, att såsom Petr«r haf:r skämt henne, han wille nu åter hedra 
henne medh echtenskap. Men Petr»r säger sig ingalunda för sitt samwätt skul, kunna 
thet göra, uthan loffuar sigh wilia wäl förlijka henné i andra motto.

Domini Professores framdrogo månge motiver der till, at han skulle tagha henne 
til ächta. Men han wille icke.

Sidst befalte Rector efter Consistorii besluut, att han skulle bliffua in aresto til des 
saken bleffuo förlijkt.

V. Illustris Cancellarii Academiae breeff till Dn. Professores, der uthi han begärar, 
att theras efter en nödhigh examen låta Petrum Boderum bekomma stipendium.

VI. Frågar magnificus Rector, hwem här efter skulle an tagha rectoratum? Då 
meente mästedels att ordo tangerar M. Olaum Laurelium. Men al den stund han nu 
war i Stocholm på Academiae wägnar, bleff här medh denne gången giort att man 
töffuar til des han kunde komma heem.

VII. Rector begärade att man wille nu consultera de inspectoribus Airarii seq. 
anno futuris? Men tijden war endeles förluppin, och derföre upskötz till annan 
gång.

VIII. Laurentius Fabritius haffuer inlagt en supplication till Ven. Consistorium, 
begärandes att han kunde bekomma stipendium.

Den 30. Octobris
stigho Professores tilsamman i kyrkian efter predijkanen, tå gaff M. Rector M. 

Olavo Laurelio (som nu war igenkommen ifrå Stocholm) Consistorii betänkiande 
om futuro Rectore, nemligen, at emädan ordo tangerer b: te Laurelium, så haffuer 
Consistorium uthi hans fråwaro enhelleligen beslutit, att han her effter skulle först 
antaga rectoratum. Der hoos frågade Rector, om han ther medh wille låta bliffua?

Och effter Rev. Dominus M. Olavus L. uthaf föregångne taal förnimma kunde, 
att ordo war hoos honom, och således enhelleligen af Consistorio beslutit om honom, 
ty wille han detta icke recusera, uthan gaff sigh til fridz medh Consistorii decreto.

Finis actorum publicorum sub rectoratu M. Svenonis notatorum.

[Plats har lämnats för nästkommande 
protokoll, men inga ha inskrivits förrän:]
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Den 22. Novembris
kallade magnificus Rector Dn. Professores til Consistorium, och då kommo til- 

städes, M. Johannes Lenaeus, M. Jonas Magni, D. Johan. Loccenius, M. Joh. Frank, 
M. Sveno, M. Martirm Gestrinius, M. Joh. Staienus, M. Mart. Nycopensis, M. Israel 
Bringius, M. Laur. Fornelius, Dn. Matthias Mylonius, M. Ericus Gabr. Emporagrius, 
och tå hades effterföliande saaker för händer.

I. Efter borgareskapet urgera at kyrkioskrån skal förfärdigas och underskriffvas, ty 
begärade Rector af Senatu academico, de wille nu deliberera, hwarest de wilia uth- 
wälia och begära sine wisse lägerstad i doomkyrckian när en Professor, hans hustru 
eller barn genom den timelige döden affaller, och at hwar för sigh ordine säger sitt 
betänkiande.

Consultationes et vota Dn. Professorum: M. Ericus Emporagrius tycker, att man 
här uthinnan bör gå effter den ordningh och process som ehest observeras emillan 
ordines här i staden, och effter Archiepiscopi pläga läggias in uthi höghkohret, 
meenar han billigt wara, att dhe academiske personer taga sine lägerstäder der näst, 
nemligen uthi korskyrckia» och in moot predijkestolen på stoorgången.

Detta tyckte dhe andra godt och rimeligit wara, och för den skul besluto, att så
som tilförende ähre uthi förbrde rum nederlagde och begrafne någre Professores 
sampt dheras hustrur och barn, såsom och rectores scholae, Adjuncti och andra som 
haffua warit i läreståndet, altså wilia dhe begära til Academiae förwanters lägerstadh, 
korskyrkian och stoorgången ifrå choren in til predijkestolen.

Sedan frågade Rector, hwad hans Collegae säija wille om lägerstadzens precio?
Hic accessit M. Ericus Brunius.
Efter en temmeligh discurs här om, syntes them skäligit til at begära, att när en 

Professor döör eller hans hustru, tå giffues för lägerstaden 5. rijkzdaler. Men när 
theras barn döör, giffues 2 rdlr.

lam accedunt Doct. Wallius och M. Stigzelius.
II. Refererade Rector, att Engelbrecht Swensson sampt borghmästare och rådh i 

staden haffua til honom skickat Claes Eden och Thomas Lårmann, begärandes aff 
honom att han wille förhöra mz Dn. Professoribus, om the för sin part willia något 
contribuera til orgewärkes bygningh och fulbordan i domkyrckian begynt är. Frågar 
nu för den skul magnif. Rector, hwad Professores här til swara wille, på thet han 
må wätta hwad swaar han skal giffua them igen?

Swarades, at hwar och en för sig wil giffua något der til, effter deras goda tyckio 
och förmögenheet. Doch wilia the inthet inskriffua sine nampn medh dhe penningar 
som man här til giffuandes warder, in uthi borgarenars book. Sedan meente dhe och 
billigt wara, att man toghe något der til aff fisco publico till att betala förb:de orghe- 
wärcket.

III. Giffuer Rector tilkenna, at een af orgemästarens tiänare tilbiuder sigh wilia i 
detta åhret spälla på orgorne, såsom och, att borgmästarena hafua redo budit honom 
100 dir huit mynt för hans arbete. Nu frågar Rector hwad Dominis Professoribus 
här om synes?

Swarade dhe, sigh inthet wara belåtna medh den personen och hans konst, derföre 
wilia dhe inthet handla med honom om spällande, uthan wilia see sig om, hwar dhe 
kunna bekomma den som artigh wore til at spälla. M. Mårten Gestrinius refererar, 
att uthi Westeråss är een artigh orghenist, som ingen tienst haffuer.
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IV. Lätt Rector inkalla Johannem och Ericum Claudii Ostrogothos, huilka haffua 
slagit Zacharias Olai. Men effter han icke sielf förmådde komma up till Consisto
rium, haf:r han giort Johannem Arvidi fulmechtigan i sin stadh til att agera saken. 
Berätter för den skul han, huru med detta slagzmålet sigh tildragit haffuer. Nemb- 
ligen, när be: te Zacharias skulle gå ifrå Matz murmästare i Fiärdingen til sitt her- 
bergh, haffuandes een citra i sin hand, tå hafua förb:de Ostrogothi råkat honom, be
gynt hugga och sticka honom med swärd, ibland annat, stuckit honom i armen och 
illa under ögha. Och wiste sigh aldrigh hafua talat them emoot thet ringaste ord.

Johannes swarade at the här icke kunde neeka aldeles, uthan efter the näst til- 
förende haffua warit oense mz en soldat, builken haf:r budit til att slå them på gattun, 
meente the för den skul at denne Zacharias hade warit den samma, eller uthi hans 
sälskap, al den stund mörkret hindrade att dhe icke kunde känna den dhe mötte.

Al den stund Domini Consistoriales förnummo, att förbe:de Zacharias skulle 
innan någre dagar bliffua så ferdigh at han kan sielff upkomma, och the bätter kun
skap fä kunne huru store hans såår wore, och om han hade bekommit något såår 
medh lythe &c., så war deras betänkiande, at be: te Johannes och Ericus skulle på 
några dagar incarcereras, och när [the] få nogon god som går i lyffte för dhem, 
uthslippa, till dess den som skadan fåt haffuer, sielff tilstädes kommer, och tå the 
blifua upkallade, sigh för ven. Consistorio åter praesentera och för sin saak swara.

V. Uplästes welborne h. Johans Skyttes, Upsale Academies Cantzleerz breeff til 
Hans Ehrewördigheet Doctorem Laurentium Paulinum Archiepiscopum Upsal, uthi 
huilke H. N. swarar till H. Ehrew:z begäran, anlangande M. Olavi Skogz promotion 
till adjuncturam philos. Nembligen, emädan sådant är H .K.M :tz (glorwördigst i 
åminnelse) der öffuer giffne breeff lijkmätigt, och M. Olaus finnes capabel til att 
succedera M. Erico Gabrielis uthi adjuncturae phiL officio, wil H. Nåde Rev. Archie- 
piscopi censurae här uthinnan acqviescera, och M. Olao Skogh samma promotion 
gynna.

Endoch ven. facultas philosophica inthet hade emoot M. Olai Skogz person, liqwäl 
tyckte them illa, och icke rätt wara, att den som inthet haffuer talat med någon in 
facultate philosophica, ey heller aff ty nämpnder, skulle komma til förb:de of
ficium.

VI. lä tt  magnificus Rector upläsa H. K. M:tz wår aldranådigaste uthkorade Drot- 
ningz breeff til Rijkzens Ständer, om en herdagh som i Stocholm berammat blif:r 
den 13. Januarij A:o 1638. Tijt Archiepiscopus medh tuenne aff Senatu academico 
til förb:de tijdh comparera skole, efter som breffuet aff H. K. M:t till Erchiebiskopen 
skriffuit, förmäler.

VII. Begärade Rector af prassentib. Dn. Professoribus de wille nu taga sigh före 
att consultera huilka i nästkommande åhr skole bliffua inspectores Airarii.

Effter en temmelig discurs, tycktes them godt och billigt wara, att Dn. Professores 
dividera sigh i tuenne classer, så att de öffuerst äre, uthi beggie classerne bliffua 
conjunctim inspectores nu på första åhret, thet näst efterföliande åhret bliffua dhe 
som näst supremis utriusqt>£ classis äre. Thet tridie åhret blifua the ther näst ähre, 
och så låter man gå, åhr ifrån åhr ordine uthföre.

Men al den stund här aff fölgde att Rev. Dn. D. Wallius skulle på detta åhret 
bliffua inspector, och han för en stund sädan war bortgången uthur Consistorio, dess 
för uthan wore någhre af Dn. Professoribus borto, derföre kunde dhe som tilstädes 
wore denna gången om inspect. Airarii seq. anno futuris icke något wist determinera.
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Uthan (efter och någhre andre nödighe saker nu wore förrättandes, men tijden war 
förliden) låto the detta så til andra morgonen, tå Rector begärte, at alle Profess, 
skulle tilstädes komma.

Den 23. Novemb.
kommo til Consistorium M. Olaus Laurelius p.t. Rector, M. Johannes Lenaeus, 

M. Jonas Magni Wex., D. Joh. Loccenius, M. Johan. Frank, M. Martinus Stenius, 
M. Sveno J., M. Martinus Gestr., M. Laur. Fornelius, M. Ericus Brunius, til att för
rätta efterföliande ährender.

I. Berättade Rector magnificus hwad i gåår bleff afhandlat om inspectoribus 
iErarii, nemligen, att supremus superioris classis med supremo inferioris skole första 
åhret antagha inspectionem aerarii, på thet andra åhret, the ther näst äre, och så 
ordine uthföre, så att en aff hwar classe bliffua tilhopa.

Effter Rev. D. D. Wallius förnam, att inspectio aerarii på första åhret kom honom 
till, begynte han excusera sig, föregiffuandes sigh hafua göra medh inspectione sti
pendiatorum i detta åhre, haf:r och andra saker thes föruthan förhänder, som icke 
lijda nogot upskoff; hinder för den skul icke wäl p.t. uthstå dhe labores som in
spectio AErarii reqvirerar. Derföre begärar han wenligen, att ven. Consistorium wille 
honom i detta åhret här medh haffua förskoont. Ehest wil Gud, han leff:r och bliffuer 
här qwar i nästföliande åhr, loffuar han sigh gerna wiha denne curam iErarii sig 
påtagha.

Denne hans billige excusation uptogh Ven. Consistoriinn såsom godh, och der hoos 
bleff sidst bewiliat och beslutit att Rev. D. Magister Johannes Lenaeus och M. Marti
nus Stenius skulle i föliande åhret uppå sigh tagha curam JErarii inspectionis.

II. Emädan här widh Academien äre hus som behöffua god skötningh, äre och 
bygningar som skole i wåhr tagas före, behöfdes för den skul någon curator eller 
architectus som sådant beställa skulle, efter inspectores Airarii hinda icke sielffue 
immediate alt här mz handla; proponerar nu för den skul magn. Rector ven. Senatui 
academico deliberandum om en sådana curatore, hwarest man en bequemlig kunde 
bekomma.

Sedan här om är något af Dnis Professoribus bliffuit delibererat, blef beslutit at 
inspectores Airarii haffua åhåga om bygningar, och sielffua förskaffe sigh en archi
tectum* som kan Academias bygningar wäl förestå och uthföra.

III. Frågar magnificus Rector, bwilken skal taga sigh före att inventera på Com- 
munitetet, och när thz skal skie?

Tycktes allom godt wara att inspectores Airarii medh magn. Rectore thetta omaket 
uppå sigh taga, bleff der hoos bewiliat, att detta skal om nästkommande måndagh 
när 8 slår om morgonen begynnas.

Sade Rector sigh hafua någre flera högnödige saker ven. Consistorio proponerat 
til att deliberera, der tijden nu tillåta wille, ibland huilka ähr itt och bör med thet 
första företagas, nemligen, att man eligerar stipendiater som här effter blifua skole. 
Men ven. Senatus Acad. begärade, man skulle denna gången här medh hafua för- 
dragh.

Ad d. 5. Decemb.
convenerunt in Consistorio M. Olavus Laurelius p.t. Rector, D. Johannes Loccenius, 

M. Joh. Frank, M. Martinus Stenius, M. Sveno, M. Martin«/ Gestrinius, M. Joh. 
Staienus, M. Martin«/ Nycopensis, M. Laur. Stigzelius, M. Israel Bringius, M. Lau-



72 iGyj: 5 december

re»tius Fornelius, M. Ericus Brunnius, Dn. Mathias Mylonius, M. Ericus Gabrielis 
Emp., och tå hades föliande saker förhänder.

I. Efter den spanmål och penningar, som tilförende plägar strax om hösten uth- 
giffuas til spijsningen på Communitetet, ähre ännu behållen, och här äro månge fat
tige studenter (til huilkas uppehälle be:te spanm, och penningar af högha öffuerheten 
deputerade ähro) som inthz haffua til att hielpa sig medh, ibland andre, äro dhe 
lapparna här widh Universitetet studera, woro för den skul aff nöden, at man med 
thet snaresta togo sig före til att assignera stipendiater, på thet the i tijdh kunde 
bekomma något af sitt deputerade stipendio &c.

Bleff så beslutit i. Att dhe tree lapparne skole warda räknade ibland stipendiaterne, 
och att man talar medh Qvaestore, at the med thet första fingo något aff sin qvota. 
Men i hwad classe the få skole, skal framdeles handlatt warda. 2. Att nästkommande 
söndagh slås an att examen skal institueras med futuris stipendiatis, först skal be
gynnas med communitisterne om nästföliande måndagh, på thet man må erfara, 
huilke äre dugelige och wäl qvalificerade till att bekomma stipendium regium.
3. Att examinatores skole blifua inspectores Com [munita] tis, i förledne åhr warit 
haffua, och dhe som i detta åhr borde bliffua, item M. Martinus Nycop., M. Ericus 
Brunnius facultatis philosophiae p.t. Decanus, Dn. Matthias Mylonius och M. Ericus 
Gabrielis.

Hic accessit D. Wallius.
II. Hades doomkyrckionnes skrå förhender och igenom lästes.
Denne skrå ogillade Rev. D. D. Wallius derföre, att hon war skriffuen alt för 

widht, och är kyrckieheerdanom mydcit under öghonen. Sedan, att hon är så skriffuen 
för syslemannen, lijka som her Hans skulle wara sysleman in aeternum et tres dies 
ultra. Han sade sigh och tilförende en gång i kyrckian haft denne protestation emoot 
be: te skråå in praesentia qvorundam Professorem.

Dhe andre Consistoriales som tilstädes wore tyckte henne wara wäl skriffuen, 
allenast om desse limitationer tillädes:

Ad ti t  1. punctum 1. Att ther expresse uthsättes, huilke skole wara kyrkioför- 
ståndare, nemligen kyrckieheerden, en Professor, syslemannen och tuänne kyrckie- 
wärdar aff borgareskapet.

Ad p. 3. ejusdem tit. At för, Capitlet, sättes Senatus acad.
Ad p. 4. ejusdem t i t  Stadzens män. Ther skal råttias altså: Och skole dhe acade- 

miske kyrckionnes förståndare upkräffia aff academiske personer, och dhe borgelige 
af sitt medel.

Ad tit. om klockor och ringiande, p. 1. Att dhe skole göra dagzwärken, som 
haffua en borgheligh handel eller handtwärk i staden.

Så och til punctum ultimum: Att alle inwånare i stade» som haffua borgelig nä
ring och bandwärk, skole wara förplichtade &c. Så myckit om skråån.

III. Inkallades Zacharias Olai medh sine wederparter Johanne och Erico Claudii 
fratribus till att agera sin saak om slagzmåålet. Och referera dhe aldeles thet samma 
som den 22. Novemb. här om afhandlat och num. IV. noterat bleff.

När Zacharias blef tilfrågat huru många såår han haf:r i detta slagzmålet fåt? Swa- 
rade han sex. Aff thet såret han fåt haffuer på armen, meente han sigh få lyte. Men 
thet under öghat är, hoppades han, thet skulle inthz stoort skada.

Efter saken nu således förhörd war, begärar hans magnificentz, att hans Collegae 
wille hwar för sigh säija sitt betänkiande om detta slagzmålet.
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Här interloqverar Rev. Doctor Wallius säiandes att man moste först see uppå 
hwadh laghen säger här om, för än wij affsäija wår meningh. Tå swaradhe hans mag- 
nificentz, att man moste först wätta til hwadh caput i laghen thetta factum refereras 
skal, huilket skeer, då hwar och en här om säger sin mening, och sädan slår man up 
lagen.

Här aff fölgde emillan them en discurs, och omsider badh magnificus Rector Doct. 
Wallium att han inthz wille infalla uthi hans tal, ey heller interturbera denne rätte- 
gångz proces; befalte der hoos att M. Ericus Gabrielis wille begynna uppå til at säija 
sin meningh.

Sententia Dn. Professorum: M. Ericus Gabr. säger: efter dhe haffua gåt uth på 
gattun medh wreet moodh och medh swärd, och så illa öffuerfallit den som oskyldig 
war, tycker han at denne saak skal refereras til det 7 och 8 cap. i Såårmåla B. mz 
wilia. För lythe böta 6 mk huit mynt.

Thet samma meenar Dn. Matthias Mylonius, och är aldeles i den meningen, att 
the haffua sedt och wättat hwem die slogho.

M. Ericus Brunius: föruthan thet, the haffua öffuerfallit honom med hug, haffua 
dhe grasserat medh swärd på gattun, moste för den skul deras saak exaspererat warda 
öf:r förb:de 7. cap. i Såårmål B. al den stund dheras excellentier, Cancellarius Regni 
och Cancell. Acad. när dhe senast här wore, befalte at när något enorme bedrifues, 
skulle thet skarpt straffat bliffua.

M. Laurentius Stigzelius håller så före, att the haffua mz wilia och wetskap öffuer
fallit denne Zachariam, och för den skul skole straffas efter som tilförende sagdt är.

M. Israel menar thet samma, och efter dhe så mordeskt haffua hugget och stuckit 
Zachariam, graverar thet theras saak.

M. Martinus Nycopensis: effter the uthan saak hafua öffuerfullit honom, skole 
dhe dömas efter 7. cap. som för sagt är. Och der hoos förlijka Zach:m för sin swäda 
och wärck han ther af hade.

M. Johannes Staienus tycker att thetta skal icke allenast refereras til 7 och 8 cap. 
i Sårmåla B. uthan hollas för öffuerwåld, efter dhe gingo medh wreet modhe, och 
aff öff:rdådigheet hafft i sinne, slå hwem dhe skulle råka.

M. Martinus Gestrinius håller thet och för wåld och ther effter straffas.
M. Sveno Jonae: Om dhe hade så slagit den dhe först trätte medh, borde thet 

dömas efter offtabe:te 7 och 8 capp. Men nu haffua desse warit på källaren, och 
ther ifrån gångit på gattun til att släckia sin harm på en oskyldigom, derföre tyckes 
att denne ogerning skal räcknas för öffuerwåld, och högre straffat warda.

M. Martinus Stenius exaggererar och thet the haffua warit på källaren öffuer 
tijden, och animo nocendi gåt på gattun, och ther med giort emoot constitutiones 
academicas, böte för den skul effter lagh.

M. Johannes Frank menar och att the skole öffuer be: te 7. cap. straffas, doch 
dubi terar han om detta må till förb:te cap. refereras.

Doct. Johannes Loccenius: Endoch dhe til effwentyrs hafua errerat de persona, 
liqwäl med wreedht modh giort detta perlamente, derföre skole the böta effter lagh. 
Sedan hafua de giort emoot constitutiones acad. och för den skul der öffuer straffas 
medh poena carceris aut mulctae.

Doct. Laurentius Wallius säger, att thet är liqwäl sant som han tilförende sadhe, 
n[empligh] att wij bör först höra hwad lagen säger, all den stund alla referera sig in 
på lagen.
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Rector magnificus swaradhe, att D. Wallius giör honom injuriam i thet han ännu 
uprepeterar denwe odiös saken. Thet är och nogsampt till seende, af thet som nu aff 
Dn. Professorib/w sagt är, att deras taal och discurs der hän dirigerat är, att man 
må förnimma til hwadh legem detta slagzmålet refereras skal. Haffuer D. Doctor 
någhot widare emoot denne hans process til att tala, säger hans magnificentia sig 
wilia swara honom coram judicio & in foro competenti. Begärar så att han, såsom 
dhe andre, wille säija sin sentens om thetta facto.

Då sade Rev. dominus D. Wallius: Om desse studenter hafua så slagit soldaten 
såsom the foro medh Zacharia, skulle thet refereras til något annat cap. Men eliest 
är hans mening, såsom tilförende sagt är, att denne saak bör något exasperas öff:r 
7 cap. i Såårmåla B. med wilie.

Nu frågar Rector, om denne saak skal nu fulkomligen afdömas? Swarades, råde- 
ligit wara, att man först förhörer med balberaren, huru thet sig i sanning haf:r medh 
thet lytesåret i armen, om thet så är eller ey? Sedan om desse studenter skulle dömas 
effter bette 7. cap. bleffuo bötet så stoort, att dhe ey förmå thet uthgiffua. Derföre 
bleff medh sententia decisiva denne gången upskutit.

lam discedit Doct. Wallius.
III. Berättar magn. Rector, at itt slagzmållen är skeedt i förledne dagar hoos Erich 

Olfson widh Dammen, ther en student, Jacobus Magni benämdh, bleff illa slagen, 
något af en student, Mara&r Nicolai wid nampn, och mäst aff Erich Olsson deras 
werd. Studenterna kallades in för rätten.

Marcus Nicolai föregiffuer att 'Laurentius L., Jacobus Abrahami, Jacobus Magni, 
som slagen är, och Olaus Nicolai Borstillensis, hafua öffuerfallit honom, och för den 
skul nödgat til at förswara sig.

Widare berättar Marcus aff begynnelsen, huru förbrde uthi hans disciplers, welb. 
Christierni och Benedicti Horns herberghe, emillan 8 och 9 om afftonen, sig tildragit 
haf:r, såsom och hwad documenter ther till finnes at hans wederparter hafua haft 
intention til att öffuerfalla honom.

När Olaus Nicolai och Laurentius Laur. haffua emillan 4 och 5 om afftonen råkat 
welb. junkarne neder på sin wärdz gård, hafua dhe sagt, at deras preceptor hade för
fört them hoos M. Martinum Nycopensem. Olaus haf:r hootat Marcum der före, 
men Laurentius haffuer budit honom tijgha. 2. Emillan 5 och 6 samma affton 
haffua Olaus och Laurentius kommit obudne in uthi junkarnas kammar, och sagt 
såsom tilförende på gården. Men Laurentius haf:r åter näfst Olaum och sagdt: wij 
få wäl talas medh ther om en annan gång. 3. När Erich Olofssons pijga haf:r strax 
effter 6 burit up maat til studenterne, haffua tu fattat uthi henne i mörka gången 
och ruskat henne. Men när hon ropade, sade en af them: thet är ingen annan än en 
pijga, och så låte the henne gå fram. Här medh wil Marcus bewijsa att the hafua 
tänkt honom skulle ther komma. 4. När junkarnas tienare kom för åt heem ifrå 
måltidh til at göra up eld, haff:r Laurentii poike några resor frågat effter Marcum 
om han war heemkommin. 5. Litet effter när junkarne kommo heem ifrå afton- 
måltijd, haffuer förbe:de poike ståt uthi trapporne, frågandes them, om Maccus icke 
skulle snart komma heem? När welb. Benedictus Horn frågade hwad han wille 
Marco? swarade poiken, att studenterne wilia haffua honom in til sigh. Strax jun
karne woro kompne in på sin kammar, haffuer Laurentii poike åter kommit och 
frågat sammaledes som tilförende. Efter junkarne förnummo, at dhe hafua så idke- 
ligen frågat efter sin praeceptorem, tänckte the thet skulle haffua något ondt inbära.
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togho the för den skul in stufuu nyckelen, och strax kom åter poiken och bultade 
på dören och frågade efter Marcum.

När 8 slog kom Marcus heem ifrån måltidh, tå lop en poike för honom in i 
Laurentii kammar, och dören stod yppen i gaffuel, stöd moot en kista, öffuer huilken 
Marcus moste stigha för än han slap fram til sin stughu. Som nu Marcus kom in 
moot sin stughudöör, ropade Laurentius effter honom i gången säj andes: Hwij, för
bannat wäre du Marce, din förförare. Då kom Jacobus Abrahami efter honom in til 
Marci kammardör, och strax Laurentius effter honom. När Marcus tå frågade Lau
rentium, huarföre han haf:r skält honom, slogh han Laurentium widh öra. Jacobus 
språng strax emillan dören och Marcum och begynte slå honom, och reeff af honom 
kraghan, antinge» han eller någon annan, efter han i mörkret icke kunde see. Marcus 
så sköfflader lop in i sin stughu effter swärdet, och tå kom uth, luppo the bort i 
Laurentii kammar. Tå kom Johannes Canuti Aboensis uth, wiliandes rusa uppå 
Marcum. Men werdens pijga förhindrade, den han slogh widh öra, och sedan gick 
han strax in igen.

Sedan kom Jacobus Magni uthspringande, then inthz tilförende haffuer warit 
effter Marcum, han rände kul Benedictum Horn som stod i gången emillan honom 
och sin praeceptorem, och badh Jacobum Magni han skulle inthe ränna tijt. Och lop 
liqwäl fram om junkarnas kammardör til stuffuudören, fastnade Marcum i håret 
och så fölgdes dhe åt in i stughan, och rände Jacobus tilbaka til dören igen. Tå 
haffuer Marcus kastat ifrån sig swärdet och rust på Jacobum, slagit honom wid en 
kista. När han kom up, haf:r Jacobus ränt på Marcum, huilken förde Jacobum moot 
en taffla och slogh honom medh knytnäffuan.

Här kommer deras ward Brich Olfsson (efter huilken junkarne sänt hade) och 
slogh Marcum med en eldgaffuel några slenger. Tå slepte Jacobus Marcum och fördes 
uth igenom dören.

Der efter, kommo några effter hwar andra och fordrade Marcum uth, besynner
ligen Olaus Nicolai, aff huilken Marcus säger sigh inthe tilförende wättat, så och 
Johannes Canuti. Här af wil Marcus besluta, att the hafua öffuerfallit honom widh 
och uthi hans stughu, och att dhe hafua achtat efter honom, wiliandes tilfogan 
skadha.

Nu fölier Marci wederpartz swar.
Först nekar Laurentius L. i gemeen till alt thet Marcus refererat haf:r, säijandes 

honom ther uthi hafua sagt sin wilia. Sedan säger han sig inthz haffua kommit in 
i junkarnes stughu obudin, ty the hafua budit honom in. 3. Neekar han sigh haffua 
sänt sin poike till at fråga effter Marcum. 4. Nekar sigh hafua ropat på honom eller 
skält honom. Doch om sijder bekende han, att när hans poike kom säijandes: der är 
en i dören, då haf:r Laurentius sagt: Ähr der någhon rätskaffens buss, så komme in, 
ähr ther och någon förförare, så draghe sin koos. 5. Refererar Laurentius, att när han 
kom til Marcum widh hans kammardöör och sagt: Hwadh gäller rådh? Tå haffuer 
Marcus strax slagit honom widh öra. 6. Nekar Laur. at Johannes Canuti haffuer 
warit uth om dören för än Jacobus Magni war slaghen och kom i deras kawmar igen.

Efter detta theras kärande och swarande, låter magnif. Rector inkalla Laurentii 
poike, David Danielsson benemdh, huilken i förstonne frit nekade sigh haffua warit 
sänder af sin praeceptore till junkarne til at fråga efter Marcum.

Sädan inkallades welb. junkarnes famulus, Laurewtius wid nampn, som bekende at 
Laurentii poike haff:r några resor frågat efter Marcum.
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När nu poiken David blef åter inkallat, öffuertygade b: te famulus honom att 
han omsider motte bekenna, sigh hafua frågat effter Marcum, item att Laurenti«; 
hafuer befalt honom achta effter, när Marc«; skulle komma.

När poiken bleff tilfrågat, hwad Laurentius wille Marco? swarade han, att Lau
rentius wille haffua [honom] in till att dricka medh sigh.

Sedan inkallades Nicolaus Ruuth, fulmechtigh giord aff Jacobo Magni till att 
agera hans saak.

Nicolaus Ruut säger först, sigh wilia wätta, huilken haffuer slagit Jacobum Magni, 
Marcus eller Erich Olsson?

Marcus swarade, nekandes sigh hafua giffuit Jacobo sådant hugg, att han ther af 
skulle liggia och fåt någon skada, uthan at han slängde honom på en kijsta, och 
slogh honom några kinpuster medh handen. Menar för den skul at Jacobus fick 
något feel aff borgaren.

Nicolaus Ruut säger, att Marcus haffuer ståt uth för dören och slagit Jacobum 
wedh öra, tagit honom i håret, dragin in i sin kammar, fram om junkarnas kammar. 
Säger der hoos, att om Jacobus haf:r slagit ihäl Marcuw hadhe han inthe fåt der 
före, ty han giorde som en wåldzwärkare, i det han så achtade effter honom, och 
drog in honom.

Att Marcus Nicolai haf:r dragit in Jacobum, förmeenar Ruthen sigh bewisa, först 
ther aff, att Marcus haf:r kastat ifrån sigh swärdet uthan dören, der dheras wärd 
Erich Oloffson haf:r uptagit thet. Der til nekade Marcus.

Sedan af testimonio Danielis Olai Hökhuffuensis.
Daniel bleff inkallat, och sade sigh berätta efter Marci eghen ord för Daniele, 

n[empligh] at när Jacobus hade kommit uth och mötte Marco, haf:r Marcus hållit 
swärdet emoot Jacobum, och hade kunna giordt honom skada, men han wille inthz, 
uthan fåt [tag] uthi honom och dragen in genom junkarnes stuffuu döör, och slängt 
honom på en kista, och der giffuit honom några örfijlar.

Marcus bewijsar här emoot, sigh inthz hafua ståt uthi försåt för Jacobo i gången, 
eller baak om hans dör af desse omständigheeter. 1. Att Marcus haffuer ståt wid sin 
stugudöör, när Jacobus kom springandes till honom, ty Erich Olssons pigha hölt då 
Johannem Canuti huilken wille på Marcum medh swärdet. Til huilket han säger sigh 
få pigan som thet witnar. 2. Emillan pigan och Marcum haf:r warit Benedictus 
Horn och hans famulus, huilke togo emoot Jacobum när han kom springandes uthur 
Laurentii kammar. 3. Ther aff at Marcus haffuer ropat några resor: Buss, rän inthz 
hijt. Eliest, om swerdet swarar Marcus sigh hafua haft thet i handen, när Jacobus 
och han fölgdes åt in, och sädan kastat swärdet ifrån sigh til dören, så att udden 
lågh upå tröskolen. Och menar sigh få Erich Olsson dl at witna, at han haff:r tagit 
up swärdet uth för dören, så at udden haff:r lågat på tröskolen. Såsom och hwad 
meer berättat är, säger han at Erich Olssons pigor skulle thet sanna och medh honom 
witna.

Sedan kommer Olaus N. Borstillensis in, klagandes, att när [han] haffuer seedt 
uth igenom Laurentii kammardör, tå haffuer Marcus Nicolai kommit och hugget 
honom i huffuudet medh swärdet.

Huilket och Nicolaus Ruut witnar, n[empligh] att Marcus haf:r ståt i försåt bakom 
dören, och hugget genom dören til efter Olaum. Hade och fram en poike som wit- 
nade att han haffuer genom dören, så att swärdet haffuer drabbat uthi Olai Nie. 
huffuudh.
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Marcus nekade thetta, och sade sigh icke haffua wätta aff Olao den aftonea Ehest 
menar han at circumstantia loci refuterar thet dhe sade at Marcus haf:r ståt i försåt 
bak om dören och hugget i a  Ty dören wettar in i gången, och för den skul inthe 
kunna hugga effter Olaum igenom dören, för än Marcus hade först lätit igen dören 
och sedan låtit up henne, och sedan omsider hugget genom dören. 2. W ar thet wäl 
seende af sielffua såret, at thet icke war hugget medh swärdh. Ty balberaren säger 
thet wara slagit anten medh en steen eller medh swerdzknoop. 3. När the andra ro
pade på Marcum om aftonen, haffuer hwarken Olaus sielff, eher någon aff hans 
sälskap sagt Olaum wara skadd af Marco, huilket dhe uthan tuiffuel hade giort, om 
han hade skadt honom.

Sedan studenterne woro uthwiste uthur Consistorio, då begärade magnificus Rector 
aff sine Collegis at dhe wille hwar för sigh här om [säga] sin meningh.

M. Ericus Gabrielis: effter Marcus Nicolai är min hustru något skyl, och affec- 
terne kunna til effuentyrs hoos honom, så wäl som hoos andra menniskior, nogot 
sig i detta fallet insticka, begärar han, at ven. Senatus wille hafua honom förskonat 
til att döma på denna saken. Doch, mädan ven. Consistorium stodh fort der på att 
han ändeligen skulle här om säija sin mening, sade han omsider, at saken synes 
nogh dubia, al den stund beggie parterne haffua nogh säija emoot hwar andra, 
doch uthan stark witne, tycker han för sigh, att the ännu förskaffa sigh bätter witnen 
på thet the wijta hwar andra före, och för den skul upskiutes thenna saken til annan 
gång.

The andre Professores tyckte samptligen rådeligit wara, att med denne sakens 
affdömande görs något upskoff, til thes dhe i saken Lätter underrättade blifua.

V. Frågade magn. Rector om Domini Professores wille nu något consultera de 
forma Consistorii nostri i huru man kunde laga ther medh at ther richtigare må tilgå. 
Och om en assessor här i rätten icke skal eller borde göra sitt juramentum &c.

Swarades, at tij den war nu förluppin, begära der före, at man detta til en annan 
gång upskiuter.

VI. Sidst, begärade hans magnificentz, att Domini Professores wille låta honom 
förnimma, om han nu staden procederade rätteligen, när han befalte at M. Ericus 
Gabrielis först, och sedan the andre Domini Collegae skulle hwar för sig säija, sin 
meningh om Zacharias och hans wederpartz saak?

Då swarade praesentes Domini Professores, att thet war icke orät procedera, ty så 
plägar altid tilgå, att efter wederparternes och sakens noghe examen, pläga assessores 
ordine hwar för sigh säija sin sententiam.

Här medh bleff Consistorium ändat.

Den 7. Decemb.
kallades Professores till Consistorium och kommo tilstädes desse effterskreffne: 

M. Olaus Laurelius p.t. Rector, M. Johannes Lenaeus, M. Jonas M., M. Joh. Frank, 
M. Martinus Stenius, M. Sveno Jonae, M. Martinus Gestrinius, M. Israel Bringius, 
M. Laur. Stigzelius, Dn. Matthias Mylonius, M. Ericus G. Emporagrius.

I. Praesenterade Rector Dominis Professoribus H. N:s Gabriel Bengtssons, skate- 
mästarens, och welb. Åke Axelssows breeff til Professores, uthi huilket dhe uppå 
H. K. M:tz Drotningennes wägnar begäre, att dhe wille en sin fulmechtig förskicka 
til Stocholm til den 13. Decemb. ther til at swara Anders Gabrielsson, anlangandes 
den appellation ifrån Consistorium, Academien, til Cammaren.
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Begynte sedan här om consultera. Och emädan M. Jonas Magni stodh nu q: in 
procinctu til at resa til Stocholm på sitt eghit wärff, lät han sigh aff de andra sine 
Collegis öffuertala, att han skulle af Consistorio göras fulmechtigh til at swara 
Anders Gabr. uppå Acad:se wegnar, på förestemdan tijdh.

II. Berättade magnificus Rector för Ven. Senatu att en student [lucka för namnet\ 
haffuer belägrat en knechtänkia, hwilken nu haffuer födt barn; frågade der hoos 
hwad man skulle göra mz honom, efter han är så fattig at han inthz haf:r til at 
hielpa sig medh. Om man nu låter sättia in honom så moste man och giffua honom 
maat i fängelse, effter han sielff alz inthz haffuer?

Swarade Ven. Senatus acad. att effter nu tilstundar julhelghen, må han dimitteras 
här ifrån öff:r jul, och när han hijt citerat warder, wara förtänkt komma tilstädes 
och här swara för sin gerningh.

III. Frågade Rector, när man skal begynna til at eligera och antekna stipendiatos 
futuros, och huru der medh skal procederas?

Tycktes Ven. Consistorio rådeligit wara, at man först om måndagh tagher sigh 
före them som haffua war i t communitister, och them examinerar, på thet man må 
förnimma, huilke aff dhem finnas dughelige och wärdige til at bekomma stipendium 
regium. Sedan komma til at examinera dhe andra.

Desse skole examinera: Rector medh M. Svenone Jonse, M. Israéle Bringio, M. 
Martino Nycopense, M. Laurentio Stigzelio, M. Erico Brunio, Dn. Mathia Mylonio 
och M. Erico Gabrielis Emporagrio. Vid. acta diei [?] Octob. hujus, num. 2.

IV. Inkallades Petrus Caroli Ostrogothus och Nils skomakares dotter, huilken han 
förkränkt haffuer. När hon blef tilfrågat, om han haffuer loffuat henne echtenskap? 
Jakade hon. Men Petrus nekade thet aldeles. Hon säger, Petrum hafua lägat siuk 
hoos hennes föräldrar i tolff weekor, tå hon säger sigh haffua flitigt sköt honom 
och när han då kom til helsan igen, loffuade han henne ächtenskap.

Han säger sig med god witne kunna bewijsa, at han inthz lågh siuk meer än i 
otto dagar, ey heller haffuer han lofuat henne.

Hon sade, at tuå haffua frijat til sigh, och Petrus haff:r förhindrat henne, at 
hon ingen thera haffuer wedertagit. Een war Måns skomakare, uthaf huilkens friierij 
Petrus säger sig aldrigh hafua hört. Den andra friaren war en snickare. Om huilket 
Petrus refererar, huru hon [haff\uet kommit til honom frågandes om godt rådh, 
n[empligh] om hon skulle taga widh snickaren eller ey? Då haffuer han budit henne 
förhöra hoos folk, hwad rychte snickaren hadhe? och der han finnes wara en redlig 
och dugelig man, och föräldrarna gilla detta ächtenskap, tyckte han för sin person 
rådeligit wara att hon goffue samptyckio till hans begäran.

Hon minner honom och uppå, at han skulle då hafua sagt til henne: du hinder 
wäl bijda effter migh några åhr. Men han nekade aldeles der till.

Dhe bleffuo bådhe af ven. Consistorio tilfrågade huilken gick först till den 
andra? Petrus swarade att hon offta kom up i stuffuan til honom, och förhindrade 
honom i hans studier.

Hon sägher, at Petrus haf:r kastat sigh i sängen till henne en gång uthi Järnlåås 
sochn, ändoch han denne gången inthe oährligit giorde. Ther til Petr&r icke wäl 
neka kunde.

Sidst förmana Domini Professores Petrum, at han förlijkar henne antingen medh 
ächtenskap eller på annat sätt.

Petrus swarade sigh haffua tilbudit henne förlikning. Doch drister han sigh icke
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sielff komma til hennes föräldrar. Ty Nils skomakare hotar och undsägher honom, 
att om han råkar honom, skal han medh knijff eller annan mordwäria slå Petrum 
så at han skal see hans hierte blodh. Nils haf:r och sagt om Petrus icke eliest wille 
komma heem i hans hus, skulle han laga så at han skulle krypa tijt.

V. Bleff Marcus N. hans wederparter inkallade, att de widare skulle för
h ö j s ,  hwad bekennelse och skäl the nu haffue.

Laurentius Laurentii Roslagius och Abrahami Jacobus bekenna, att dhe hafua gåt 
efter Marcum til hans dör, och der talat medh honom, såsom och att Jacobus Abr. 
haffuer der slagit Marcum.

Marcus N. får fram en witneskrifft stält och skriffuin aff M. Thomas cappelanen 
i staden, efter Erich Oloffssons tienstepijgors berättelse, huru myckit dhe wätta be
rätta om detta slagzmålet. Och lyda orden altså:

Erich Olssons pijga Marie bekenner först, at emillan Laurentii kammardöör och 
junkarnes kammar haf:r hon tagit emoot Johannem Canuti som wille in till Marcum 
som stodh wid sin kammardöör. Och med thet samma slogh Johannes Canuti pigan 
widh öra. Johannis C. poike rände och Johannem i fampnen, bidiandes honom: 
Käre huusbonde, warer stilla. 2. Sedan sågh hon then gråklädde (nfempligh] Ja- 
cobum Magni) komma uthspringandes uthur Laurentii kammar, och lop bakom 
henne och Johannem Canuti in til Marcum som än tå stod wid sin kammardör. 
Och tå ropade Marcus några resor: Busse, rän inthz hijt. 3. Att hon sågh Jacobum 
Magni ränna in til Marcum och rusa på honom. Thetta alt haf:r och förb:de Marie 
strax berätta för sin husbonde.

Erich Olofsson witnar och, att han haffuer tagit up swärdet widh junkarnes stugh- 
tröskel.

Then andra Erich Olssons pigha, Karin benämpd, witnar at wid 6 slogh när hon 
gick up medh lius, sågh hon en blodbäck och gick in i Johannis kammar, och sågh 
ther hans poike söma. Tå haf:r hon frågat poiken hwadan bloden war kommen? 
Poiken swaradhe, sigh icke thet wätta.

Ther efter när hon skulle bära up maat i Johannis kammar, sade en: Sij, ther 
kommer en, och fattade i henne och ruskade henne. Tå haffuer then andra sagt: 
Lät wara, thet är ingen annan än en pijga.

När nu denne deras bekennelse war upläsin, beskylte Laurentius Marcum, att han 
sielff haffuer dichterat denne witnesskrifft för M. Thomas.

Tå sade Marcus sigh wilia rända efter pigorne att the muntlig må witna hwad dhe 
här om förnumwit hafua. Och när förb:de pigor kommo in för Consistorio, berät
tade the thet samma som M. Thomas effter theras och werdzens berättelse skriffuit 
haf:r.

När Ven. Consistorium således haffuer förhört them, tycktes thy icke rådeligit 
wara, nu afdöma saken, helst medan Jacobus Magni som hug fåt haf:r, war icke sielff 
tilstädes, bleff för den [skull] här medh upskutit.

Sedan kom Olaus N. Borstillensis fram, och hade icke något annat til att referera 
än som tilförende, uthan thet, at han säger sigh hafua ståt i stughan och seedt ge
nom dören, ther han sågh ingen, och tå fick han hugg.

Al den stund ingen war ther, som Olaus kan mistänkia ther om at han skulle 
slå honom, kan för den skul ven. Consistorium ey annat see, än at Marc«r haf:r slagit 
Olaum Nicolai. Doch medh saken tyckes wara endels dubia, påleggia 'Domini Pro
fessores Marco, att han skal wara förplichtat till at göra eedh.
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Den 9. Decemb.
convocerade Rev. D. Archiepiscop#x Doct. Laurentius Paulinus Dn. Professores tili 

Consistorium, och då kommo tilstädes desse effter skreffne: M. Olaus Laurelius p.t. 
Rector, D. Laurentius Walh#x, M. Jonas Magni, M. Johannes Frank, D. Joh. Loc- 
ceaius, M. Martinus Stenius, M. Sveno Jona?, M. Mart. Gestrini^x, M. Joh. Staienus, 
M. Mart. Nycopensis, M. Israel Bringius, M. Laur. Fornelius och M. Ericus Brunnius 
till att consultera om efterföliandes saker, huilke angå förnämligen kyrckian och 
skolan.

I. Begärade Rev. D. Archiepisc[op]us att D. Professores wille efftersee doom- 
kyrckie skråån, och der uthi hen«e nogot desidereras och bör tilsättias, eller är 
öffuerflödigt, att de wille giffua sin censur, och medh det snaresta låta honom den 
förnimma.

Swarade D. Professores att the i nästförledne tijdzdag hade skrån för hender in 
Consistorio, och funno uthi henne icke myckit som war förandrandes. Hwilket 
Notarius Academiae haffuer redo uthdragit och affskrifuit, och skal thet idagh E. 
Ehrewördigheet i hender lefrera.

II. Begynte Hans Ehrewördigheet tala om Upsale skola, nemligen, at Rector och 
hans Collegae icke medh tilbörlig flijt driffua sitt embete medh ungdomen. Be- 
gärte för den skul att Magn. Rector och Decanus wille haffua itt nogare inseende 
på them, på thet uthi skolan kan bättre tilgå.

Tå bleff swarat, at den cura och inspection som Rector Acad. medh Professoribus 
en tijdh hade på scholan, bleff them för en rumb tijdh sedan ifrån taghin, och ant- 
wardat D. Archiepiscopo. Ty när H .K .M :t (gloorwördigst i åminnelse) aff synnerlig 
gunst och höghe liberalitet, augerade numerum Professorum och deras salaria, an
rättade Communitetet och uplät stipendium til en hoop stipendiater, förnam H.K. 
M:t at labores widh Academien skulle ökas, och på det Professores dies större flijt 
göra medh studenterne, lät han them frij warda för scholans bekymber, och uthsluta 
thet uthur juramento Rectoris, uthi huilket han tilförende förplichtade sigh d l inspec
tionem scholae trivialis.

Effter Rev. Archiepiscopus stodh fort uppå medh begäran at någhre aff Dn. 
Professoribus wille här uthinnan göra honom bijståndh, bleff omsijder tillåtit och 
bewilliat, at Decanus facultatis theologicae medh Decano facultatis philosophicae 
skulle haffua någpn inspection på Rectorem och scholan huru der tilgåår, när Rev. 
Archiepiscopus först tilsäger Rectori här om. Ty ehest wil han (dl efuentyrs) icke 
achta them. Derföre bleff besludt, att H. Ehrew. sampt Rector Afcad. medh Decanus 
skulle framdeles fölias åt in scholan, til att besee huru der tilståår och tilsäja Rectori 
sch. om detta och annat som behoff giörs.

III. Beswärade sig Dn. Archiepiscopus der öffuer at folket kommer htet til 
kyrckian, såsom och, at in visitatione i förgår här hållen war så få dlstädes, så wäl 
aff Professorum folk, som aff borgarefolket.

Och på det benekarna i kyrckian icke må stå tooma när prediko och bönestunder 
äro, tyckte Rev. Archiep. godt wara at den yterste benken näst fram för pelaren, 
ther Professores pläga stå uthi, skulle bhfua Adjunctis, Notario, (Economo templi 
och andre wackra män inrymde.

Somblige aff Dn. Professoribus swarade, at H. excellentia Cancellarius Regni sampt 
illustris CancelL Acad. haffua så ordinerat, när deras exceUentier wore här i näst-
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förledne Aprili at Professores skulle för sigh allena behålla dhe fyra bänker näst 
fram för pelaren.

Swarade H. Ehrew. sigh hafua talat medh Gincell. Regni på Tifföön sedan der om, 
huilken så förldaradhe sigh här uppå, at han haffuer allenast slutit uth borgare- 
skåpet ifrå be:te stoolar, och ingalunda Adjunctos eller andra som bekläda något 
kal widh Academien, uthan at Professores och andra så många der kunne inrymmas 
skulle der stå, och haffuer detta com#?itterat H. Ehrew. til at disponera.

Sedan presenterar Dn. Achiepiscopus H. K. M:tz Drotningennes sampt den Ko- 
nungzlige Regieringens resolution på några punchter H. Ehrew. haf:r begärat swaar 
uppå, uthi huilket H.K.M :t säger sigh ingen skäl finna, hwarför Professores icke 
må inrymma Adjunctis, Notario och (Economo templi den yterste och fierde benken, 
så frampt dhe få rum i dhe andra tree stolarna. Doch ställer H.K.M:t sampt Re
gieringen Archiepiscopo medh Consistorii inrådh här om at disponera.

Een deel aff Professoribus, att dhe fyra stolar kunna icke fleera intaga än Pro
fessores, ty när numerus Professorum bliffuer full, warda the medh Qvasstore Acad. 
til tiughu personer.

Swarade Dn. Archiepijcop«s, at uthi hwar stool kan åt minsto rymmas siu per
soner, kunna för den skul i 3 bänker få rum 21 personer.

Efter dhe wore i åtskillige meningar, begärade H. Ehrew. at Dn. Professores wille 
här om säija hwar för sigh sitt votum. Men all den stund en deel af Professoribus 
icke wore tilstädes, bleff här medh upskutit till annan gångh.

Ad diem 13. Decemb.
in G>nsistorio convenerunt Rev. Dn. E)octor Laurentius Paulinus Aichiepiscopus  

UpsaL, M. Olavus Laurelius p.t. Rector, D. Laur. Wallius, M. Johannes Lenaeus, 
D. Joh. Loccenius, M. Joh. Frank, M. Mart. Stenius, M. Sveno, M. Mart. Gestrinius, 
M. Mart. Nycop., M. Israel Bringius, M. Laur. Stigzelius, M. Laur. Fornelius, M. Ericor 
Brunnius, Dn. Mathias Mylonius et M. Ericus Emporagrius.

I. Effter Senatus Acad. haf:r tilförenne loffuat och tilsagt M. Christierno Alsinio 
adjuncturam philosophicam, nu på det M. Olaus Skoogh icke skal wara här uthinnan 
någrom till hinders, säger Rev. A tchiepiscopus sigh haffua så begåt, at han skal 
bliffua Adjunctus theologias; presenterer så Illustris Cancellarii Acad. breeff til H. 
Ehrew. ther uthi han tilsäger M. Olao Skoogh adjuncture theol. officium.

II. Refererar H. Ehrewörd. at M. Olaus Unonis begärar komma här ifrå til första 
gäld i Helsingelandh. Men effter han tyckes haffua warit ostadigh, i det han haf:r 
wedersakat gäldet som honom tå tilsagt war, och begärat professionem phys., sedan 
han icke bekom den, begäradt och fått adiuncturam theologicam. Äther nu begärar 
förb:e gäld hwilket Isacus Bröms endeelz haffwer bekommit ja uppå, frågar för- 
denskuld Rev. Dn. Archiepiscopus Dn. Professores hwadh man här uthinnan skall 
göra?

Dn. Professores excuserade M. Olavum, seijandess honom hafua warit aff Con
sistorio satt in electione till professionem physicam och för den skuld haffwer han 
meent och heller seedt att han kunde komma der tilL Sadhe der hoos, att the icke 
hafua giffwidt Dn. Isaco någo» wiss försäkringh på gältet. Rev. Dn. Archiepiscopus 
sadhe sigh ey heller haffwa giffwidt bort thet åt Isaco meda# han war i Strägnäss, 
emedan [han] då icke wiste, huru alle circumstantier medh thetta gellet hadhe sigh. 
Professores tychtes gynna M. Olavo denne promotion emedan han icke medh denne
6-681061  S allander
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lägenheeten han nu hafuer, kan uppehålla sigh och sitt hus. Men Dn. Archiepiscopus 
skööt up detta till widare betänkiande.

III. H. Ehrewördigheet Archiepiscopen påminner Dn. Professores hwadh senast 
Consistorium war, taltes om stolrummet i den fierde Professorum bänken, och be
gärar, Dn. Professores wille der om seija, huru dee hafua betänckt sigh, och giffwa 
sådant swar som kan wara Gudhi behageligit och Höghe öffwerhetenes willia lijk- 
mätigt.

Somblige aff Dn. Professorib. swarade såsom förre gången, att dee effter H. N:es 
Rijkzens Cantzelerens giorda ordningh alt sedan han war här hafua practicerat. Läto 
sedan upläsa Illustris Cancellarii Acad. der öffwer gifne breeff och confirmation.

H. Erewördigheet swarade: Fast än dee höghborne Herrar, Cancellarii Regni et 
Academiae hafua så menat tillförende, så haffwa dee likwäll sedan derpå förklarat 
sigh, sedhan dhee medh den höghlofflighe Regeringens inrådande och betänckiande 
her om delibererat hafua.

M. Ericus Brunnius p.t. facultatis phil. Decanus råger, thet synnes wara nogh säll- 
sampt, att man skall tagha en diekne som nykommen är uthur scholan, och sättian 
strax ibland Professores i kyrckian.

Dn. Archiepiscopus giffwer der oppå denne swar: att de personer han will hafua 
uthi förb:e bänk, äre inge dieknar, som spectabilis Decanus rågär, uthan sådana som 
facultas philosophica sampt theologica facultas haffwa approberat, giordt och procla- 
merat dhem magistros och doctores i Academien, der hoos satt dem till officia 
publica som the nu bekläda, och äre så qualificerade att the kunna träda till en pro
fession, der så tilbaras kunde.

Omsider sade spectabilis Dn. Decanus nomine facultatis philosophiere, att thet 
disputeras icke så myckyt emot Adiunctos och dem som äre aff ordine academico, 
uthan emot (Economum templi, som intet är sub iurisdictione academica. Professorum 
bänker äre uth bygde medh Academiens penningar, hwilken icke är plichtigh byggia 
bänker ått syslemannen.

H. Erewördighee/ swarade sigh gärna willia och hielpa (Economum i detta fallet, 
effter han haffwer curam om domkyrckian bådhe uthe och inne.

Tå mente Dn. Professores att honom kunde wäl deputeras bänck i bland borgar- 
skapet. Hwilket Dn. Archiepiscopus icke aldeles ogilladhe.

Sidst, kommo allesamman öffwer ens och beslut» att Quaestor Acad., Rectores 
scholae, Notarii utriusq«^ Consistorii Adiuncti facultatis theologicae och Adiuncti 
juris skole stå i den banken som är näst fram för pelaren, ther Dn. Professores stå.

För (Economo templi och ministerio ecclesiastico i stade« skall förordnas en bänk 
i bland borgare bänkerna.

Elliest om Adiunctis philosophiae föll den discurs, att för them skall ordnass en 
bänk antingen på lechterne eller annorstedes.

På samma dagh kommo åter strax effter middage« tillstädes in Consistorio, M. 
Olavus Laurelius p.t. Rector, M. Johannes Frank, M. Sveno Jonae, M. Martinus 
Gestrinius, M. Martinus Nicop., M. Johannes Staienus, M  Israel Bringius, M. Lau
rentius Fornelius, M. Ericus Brunnius till att förretta effterfölliande saker.

I. Inkallades Petrus Caroli Ostrog. och Nilz skomakares dotter Brijtha, hwilken 
han förkränckt haffwer. Och när the bleffwo tillfrågade, om the hadhe förlijktz sin 
emillan, sedan the senast woro här tillstädes? Swarade Petrus sigh hafua budit för-
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likningh till, män hon och hennes föräldrar skiuta thet till ven. Consistorium hwadh 
thee leggia them emillan.

Ven. Consist. sade sigh hafua senast sagdt sin mening, n[empligh] att the intett 
willia skillia them ått, uthan såsom Petrus haffwer skämt henne, så borde han och 
hedra henne. Pighan wijses uth.

Petrus begärar ödmiukeligen af ven. Consistorio, att ty wille liberera honom ifrån 
henne, och sade sigh hafua någre motiver, hwarföre han icke will bebinda sigh medh 
henne, them han nu icke gerna will uppenbara. Och bleff sedan uthwister.

Discessit M. Martinus Nicopensis.
Brijtha bleff åther inkalladt, och för henne sades att Petrus ingalunda will taga 

henne till hustru, ehwad straff honom bliffwer pålagdt, kan för then skuld till 
ewäntyrs, icke bliffwa emillan them något godt echtenskap. Hon swaradhe, sigh 
ändeligen wilia hafwa honom, och wilia effwentyra hwadh der effter fölga kan, och 
menar att hon skal så kunna omgåås medh honom, att han skal få behagh till henne. 
Sädan uthwijstes hon.

Hic accesserunt M. Johannes Lenaeus, D. M. E[r]ic«j Emporagrius.
När Petrus war inkalladt refererade Rector hwad hon sagt hadhe, och der hoos 

sadhe Rector, att detta Consistorium kunde icke skilia them ååt, såsom Petrus be- 
gärade, uthan moste devolveras till Consistorium ecclesiasticum. Sedan goffwo Dn. 
Professores honom rådh att han betäncker sigh wäl huru han kunde förlijkas medh 
henne, brukandes der till godhe män, på bådhe sijdor, och när Petrus förnimer hwadh 
swar han kan få af henne så giffwe Rectori thet tilkänna.

Magnificus Rector låter inkalla pijghan, sampt the andre qwinnor hon hadhe medh 
sigh, n[empligh] hennes modher och Urbans klädemakares hustru, och för dem säjes 
att Dn. professores hafwa brukat allehanda motiver, der till att han skulle wijas 
medh pighan. Men han will ingalunda ehwadh honom öffwergå kan.

Hustrurne swaradhe, beswärandes sigh öffwer Petrum, att han icke een gångh sielff 
wille komma til hennes föräldrar til att tala medh them här om, uthan sender andra. 
Rector sägher honom haffwa sagt för ven. Consistorio, att han icke drister sigh gå 
till Nilz skomakare, effter han haffwer hotat honom medh hugg och anat meer. 
Nilses hustru swarade att han icke skal göra Petro illa. Hwilket refererades för Petro, 
och han förmantes flitigt, att han förlijker henne, på hwadh sätt thet kan skee.

II. Berättade magnificus Rector at Claas Edhen haffver talat medh honom om den 
spanmål, han i förledne åhr af Academien köpt, och loffwat är för 7 dir kopparm. 
tunnan, och al den stund han säger sigh haffwa lijdit skada der aff, att han icke, 
för oföret skull, bekom all den spanmål Academien för be: te kiöp tilsagt hafwer, 
wil han för den skul nu gärna aff draga een summa penningar ifrån academien aff 
dhe penningar han för undfångne sädh Academien loffwat haffwer. Nu frågar hans 
magnificentz, hwadh man här uthinnan göra skal, på thet man må wetta, hwadh 
swar Claas Edhen giffwas skal? Begärar så at Dn. professores hwar för sigh wille 
säja sin meningh.

M. Ericus Gabrielis menar, at om det kan bewijsas, icke någon försumelse wara 
skedd aff them som skulle haffwa till at beskaffa medh be: te spannemål, tå wore 
icke billigt, at han skulle affdraga aff bemälte penningar. Men wore någon försu
melse skedd aff administrantibus, som säden uthskicka skulle ifrån Helsingeland, 
så må han inthet lijda hele skadan. Doch wore godt at man kunde förlijkas medh 
honom; wil han ingalunda, så moste man sökia een rätt medh honom.
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Een deel aff de andra professoribus förnimma låta sigh wara i samma meningh. 
Men effter balberaren war uth för dören och de wille gärna tala medh honom om 
slagzmålet, derföre bleff här medh giordt denne gången, och inkallade balberaren 
sampt Zachariam medh sin wederparter.

III. Begärar magnificus Rector aff balberaren, han wille berätta för ven. Con
sistorio 1. Huru många såår Zacharias Olai haf:r fådt i detta slagzmålet han haffwer 
föreråkat? Swarade M. Johan balberaren hafwa fådt fyra små såår, och tu elaka såår, 
itt på armen och thet andra som wärst synes wara, under ögha. Doch menar han 
såsom och Zacharias sielff, at der medh fölier inthet lyte. 2. Om balberaren war 
betalder för det han läckte Zachariam? Swarade han att Johannes och Ericus Claudii 
Ostrogothi haffwa giffwit honom 3 rikzdlr i bårdskärar lön. 3. Om Olaus Nicolai 
Borstillensis war huggen medh swärd? Swarade balb. nekandes, och sadhe det såret 
wara slagit mz swärdzknop. 4. Om Jacobi Magni såår, berättade balb. att thet war 
fult såår, doch så at thet inthet skadar huffwudhskålen.

Beswärade sigh balberaren, att Simon Döpke icke ännu haffwer betalat honom 
för den cuur, han giorde medh poiken som aff de unge Flämmingarne skutin bleff. 
Swarades att han skulle bliffwa hulpeh til sin betalningh.

Befaltes för den skul Notario at han af actis publicis uthdrager den doom Con
sistorium der på tilförende fält haffwer och lefrera den Rectori.

Sententia Dn. Professorum: Sedan detta perlamente så ransakat och skärskodat 
war, kommo alle öffwereens här uthi, att effter de tvenne såren, n[emligen] på armen 
och ögha, äre effter balberarens berättelse, fulle såår, skal Johannes Claudii och 
Ericus Claudii Ostrogothi böta effter 7 och 9 Cap. i Sårmåla B. medh wilia, nemligen 
för hwart såret 20 mk hwitt mynt. Men för de andra fyra köttesåren skole the böta, 
12 mk hwit m. för hwart thera doch när nogot lyte kan förordsakas af be:te fulla 
såår, skole the effter lagh plichta. Der hoos skole de förlijka Zachariam för sin wärck, 
såsom och den försumelse här före skedt är, effter thet bästa sätt the kunna.

IV. Refererade Rector, at han hafwer talat medh borgomästare och rådh. 1. Om 
examine som ministerium ecckr*asticum skal haffwa medh ungdomen, hwilket skal 
uthan försumelse i wärket ställas. 2. Om skrifftande, kommo the der uthi öffwereens, 
at skriftermålen skeer om lögerdaghen effter afftonsången. 3. Om orgherne, och den 
contribution som professores wilia göra der til, effter som afhandlat och beslutit bleff 
den 22 Novemb. Vid. acta eius diei num 2.

V. Hades för händer och till förhöör Marci Nicolai sampt hans wederparters saak.
Marcus N. begärar af ven. senatu academ. at han wille tillåta welb. Benedictum

Horn och hans broder komma in till at referera och witna, hwadh dem om det slagz
målet han uthi råkt hafwer, witterlighit är.

När junkarne wore inkallade, berättade de sammalunda som Marcus tilförende 
berättat haffwer.

Jacobus Magni, som hugg fått haffwer, förhördes. Han nekade sigh haffwa sprungit 
til Marci stuffwudör, ty Marcus war för Laurentii kammardör der han först råkade 
hooom. Marcus nekar der til och refererar sigh in upå witnen som tilförende hafwer 
warit för Consistorio.

Denne saken bleff än upskutin.
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Consistorium d. 10. Januarij Anni R. O. 1638
praesentibus M. Olao Laurelio p.t. Rectore, M. Johanne Lenaeo, M. Jona Magni, 

M. Svenone Jonae, M. Martino Gestr., M. Israéle Bringio, M. Laurentio Fornelio, 
M. Erico Brunio.

I. Magnificus Rector berättar för Consist. at Rev. Dominus Archiepiscopus hafwer 
talat medh honom, tilbiudandes sigh, der Academien hade någre ärender som i Stoc- 
holm uthrättas skulle wilia them nu medan Herdagen är, nomine Academiae medh 
flijt förrätta. Begärar för den skul hans Magnificentz, at Dn. professores wille nu 
tilkenna giffwa, om the wiste någhot wichtigt som på Acad. wegna skulle beställas.

Då begynte the discurrera om åtskillilige saker, doch omsider funno the nyttigt 
och godt wara, at man begärar af H. Ehrewördigheet, han wille desse tu ährender 
på Acad. wegnar uthrätta: Nämligen 1. At Academien finge behålla qwar all den 
spannemål otaxerat, som H. K.M:tz (höghlofligh i åminnelse) uthi sitt donations 
breeff til Acad. personers uppehälle nådigast undt och förährat haffwer, och förskaffa 
Academien igen den sädhen (hwar fyratijonde tunna) som den wälbestälte Rege
ringen will haffwa ifrå Academien, til tuchtehuuset i Stocholm. 2. At H. Ehrw. wille 
uthfordra dhe tijo tusende dir som saligh Drotning Christina testementerade til 
Academien, på thet Academiae bygningar kunde anrättas etc. Eliest om augmentet, 
som professoribus giffwit är, kunna bliffwa ratificerat, kan Dn. Mylonius som nu är 
i Stocholm, handla.

II. Magn. Rector berättade at Anders Gabrielsson hafwer bekendt för honom at 
han intet medh rätta haf:r til at fordra uthaff Academien eller professoribus den 
penninge summa han tilförende haffwer begärt och fordrat, och begärar nu, at the 
wille honom effterlåta at agera medh Quaestoribus om han kan något winna aff dem.

Swarade, ibland anwat, ven. Senatus, at han haffwer inthet beställa medh Quaestore 
Academiae här om, medh mindre han will något handla der om medh M. Erico Ba- 
lingstadio, thet the inthet neeka honom.

III. Begärar Rector, at the som medh honom skole inventera, på Communitetet, 
wille der medh snart begynna och ändskap göra.

IV. Talades om tull och accijs, och effter borghmästarenar haffwa beswärat sigh 
öffwer professores, at the litet angiffwit haffwa, sadhe Magn. Rector at han wil 
fordra it register på alt det som professores i detta åhret angiffwit haffwa widh tollen 
och accijsen, på thet man må förnimma huru myckit hwar för sigh haffwer angiffwit.

(Den 15 Januarij)
Någhre förslagh om spanmålens förytrande, der effter Quaestor sigh kan effter- 

rätta, giorde aff M. Olavo Laurelio p.t. Rectore, M. Johanne Lenaeo och M. Martino 
Stenio, p.t. inspectoribus iErarii, när de medh Quaestore Acad. wore tilhopa apud 
M. Martinum Stenium den 13 Januarij åhrs 1638.

I. Uplandz spanmål.
Uplandz spanm. emellan Ubsale och Stocholm skall försälliass [?] ått Christoffer 

Gijlo och Tåmas [oläsligt namn] i Stocholm för thett [oläsligt ord\ hon kan högst 
gälla i winter.

Then andre spanmålen kringh om Ubsale, som be: te kiöpmän icke behålla, skall 
föras till Ubsale och här inläggias i boodhar.
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II. Wessmannelandz spanmål. 
z. Wessmannelandz spanmålen, som bönderne uthgiffwa skole, 600 t:r skall sällias ått 
Mårten Rosenstierna för 6. dir kopp^rm. hwar t: na.
2. Til Petter Kruse skal sälias tu eller trij hundra tunnor sp. eller så mykit i Wäs- 
manneland kan effterlåtas.
3. Kyrckiotij enden i Wäsmanland skal bekommo först i Munketorpz kyrckieherberg, 
Peder Jönson i Noorberke i Symbla. Sedan i Torpa och Biorskogh skal Steen Anders
son och Christopher Jägher widh Nyia Kopparbärget boendes behålla, hwilke til- 
biuda sigh betala, ehwadh tunnan skal gälla, den förste terminen i Majo, den andra 
Olai tijdh.

Helsingelandz kyrckiotijenden.
Först skal Petter Kruse bekomma 600 tunnor spanmål, then han skal betala 

såmpt i Majo, och sompt in Septembris i detta åhret.
Sädan skole Hans Erichsson och Hans Larson, ldöpmän på Åsen widh Koppar

bärget, bekomma Bolnääs och Särstadh kyrckioherber.
The 300 tunnor spanmål som öffwer kunna bliffwa, ä tte r man uthi "Domim 

Quaestoris gode disposition till att försälia, såsom och för den andre spanmålen 
bliffwer han academiens man, besynnerligh för de köpmen, som Rector och inspec
tores icke känna, nemligh Christopher Jägher och Steen Andersson, Hans Er sson 
och Hans Larsson på Åsen.

Den 4. Februarij
kommo tilstädes i kyrckian effter bönen ändat war desse effterskrme M. Olaus 

Laurelius p.t. Rector, M. Johannes Lenaeus, D. Daniel Sidenius, D. Johannes Locce- 
nius, M. Johannes Franck, M. Johannes Staienus, M. Laurentius Fomelius, och M. 
Ericus Brunius.

Tå berättade Rector at M. Martinus Gestrinius haf:r nu ährnat resa till Stocholm, 
til att förrätta och till ända föra den saak som een tijdh warit haffwer emellan 
Academien (och i synnerheet M. Mårthen) och Anders Gabrielsson. Så haffwer be:te 
M  Gestrinius begärat aff Rectore, at een skrifwelse ifrå Consistorio honom gåffwes, 
ther uthi bleffwo förmält, at thet han haffwer meer än andra professores handlat 
medh Anders Gabrielsson[s] rechningar, thet haffwer han alt giordt nomine publica 
et totius Senatus academici, såsom och att han måtte bliffwa fullmechtigh giord aff 
Dn. professoribus til at swara för Academien uthi det Anders Gabriel, förmenar sigh 
till at fordra aff henne. Emedhan nu magn. Rector haf:r stält denne fulmachten, och 
wille icke den renovera och underskriffwa, för än Dn. professores haffwa samma 
concept hört sigh förläsas, och der om sagt sidt betänckiande, så låter han thet för 
them upläsa.

När samma concept upläsit war, tycktes praesentibus Dn. professoribus rådeligit 
wara, at uthi denne skrifwelsen skulle uthtryckeligen sättias, at M. Mårten Gestr. 
haffwer på den tijdhen warit inspector aerarii, och för den skul nomine publico och 
på sitt embetes wegna, hafft beställa medh Anders Gabrielssons rekningar. 2. Att 
det post scriptum icke skulle tilsättias, uthan at effterst uthi skrifwelsen skulle 
skriffwas således, och der något annat infalla kan, som Anders Gabrielsson haf:r 
emoot Academien eller professores, göre wij här medh M. Mårten fulmächtigh til at 
swara honom

Sedan haffwer M. Mårten begärat, at Rector wille låta honom bekomma een af-
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skriffwelse uthaff de swar som magn. Rector för sigh sielff pro memoriali con- 
ciperat haffwer uppå Anders Gabr:s insagor och inwendningar, och at Rector wille 
der under sättia sidt och Senatus academici nampn.

Swarades, at al den stund Anders Gabr. icke haffwer någre punchter skriffteligen 
inlagt emoot Academien, så tycktes icke rådeligit wara, at underskriffwa detta me
morial lijka som Academien skulle exhibera något skriffteligit swar emoot honom, 
uthan der M. Mårten eliest wille haffwa det för sigh pro memoriali, kunde det ho
nom wäl medhdelas.

Sidst, befalte Rector Notarium at gå till M. Martinum Gestrinium och referera 
honom Consistorii swar och betänckiande, thet han strax giorde.

Tå swarade M. Martinus Gestr. sigh inthet wilia hafwa detta annorlunda stält, 
än thet war tilförende, och der Rector icke wille underskrifwa de swar som han 
skriffteligen conciperat haf:r till Anders Gabr. inwendningar, tå wille han inthet på 
sigh tagha Academiens bestälningar, uthan denne gången sine ägne saker i Stocholm 
förrätta.

Höls Consistorium 17. Febr.

praesentibus M. Olavo Laurelio p.t. Rectore, Doa. Johanne Loccenio, M. Svenone, 
M. Israele Bringio, M. Laur. Stigz., M. Erico Brunnio, M. Erico Gabrielis, och då 
hades förhänder efterföliande saker.

I. Fram kom een sömerska, pijgha, huilken klagade på Petrum Pauli Smolanden- 
sem, Ericum Pauli och Laurentium Johannis, att dhe haffua giffuit henne skälsord 
widh porten der hon gäste, kallandes henne hoora, åsna etc.

Tå inkallades b:te studenter, huilke nekade sigh hafua sådana ord giffuit henne.
När Domini Professores fordrade witnen uthaf b: te sömerska Margareta be- 

nempd, sade hon, att skräddaren Peder hennes wärd och hans folk wätta thetta 
witna. Men efter the icke wore tilstädes, sändes effter them, huilka haffua swarat 
sigh nu ingalunda hafua lägenheet upkoma til Consistorium, och berättade skräd
daren och hans pijga för Cursore heema, att förb:de studenter haffua uthan för 
porten giffuit öffuanbrte Margreta och skräddarens pijga skamlige ordh, huilket 
Cursor berättade för Consistorio.

Tå inkallades Thomas Lårmans dreng, huilken samma gång haffuer fölgt ofta 
b: te sömerska med lychta til porten ther hon skulle ingå, huilken berättade, att stu
denterna haffua kommit til fölghes medh pijgan litet för än hon kom til sin port, 
ther studenterna haffua talat medh henne för än hon slap genom porten. Sedan 
när hon war inkommen i gården, haf:r en annan student kommit och skutit på por
ten wiliandes in effter; tå haffuer Margareta brukat munnen på dhem, och sagt til 
den som klappade på porten: din fähunder &c. Då haffua studenterna kallat henne 
igen, slamsäcker och sleeff. Sade der hoos sigh inthet höra studenterna kalla henne 
något wärre nampn.

Emädan begge parterne icke hade större documenter, badh ven. Consistorium, 
att dhe til näst Consistorii dagh skulle förskaffa sigh widare skääl, eller see till att 
dhe i medier tijd förlijkas kunde. Eller och nu strax talas i förstughun. Vid. [hän
visning till nästa sida i originalet, där fortsättningen inskrivits efter punkt II.]

II. Inträder i Consistorium Erich Staphanssons hustru på Islandet, klagandes på 
förb:de Laurentium Johannis, att han haffuer kastat en stäffua ful medh watn på 
hennes huffuudh, der hoos kallat henne gammal dieffuul.
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Laurentius berättar huru b: te hustru haffuer litet tilförende warit på studenternas 
stuffua, ther brukat munnen skamligen på dhem och medh en knijff något skada en 
student. Tå haffua dhe (när hon uthgick) förmanat henne, att hon icke flera gångor 
kommer d jt til dem till at bruka munnen på sigh. Ty om hon thet giorde, skulle 
dhe kasta watn på henne. Strax der effter haffuer hon åter upkommit i na[tt]stughun, 
och när hon kom i dören, haffuer han kastat lijte watn på henne.

Der hoos sadhe benämpde hustru, att Laurentius haffuer minus reverenter talat 
om Magnifico Rectore neder i stufuan hoos hans werdinna.

Huilket Laurentius aldeles nekade, och sadhe henne sådant säija på honom aff 
ijdel affuundh. Och effter en noga ransakning der effter, befans det inthz sant wara. 
Ty Laurentii ward inna (för huilken han sådana ord, såsom Erich Staphaasons hustru 
sade, fält haffuer) neekar och swär sigh haffua hördt några smädeordh om Rectore 
aff Laurentio.

Consistorii sentens: Effter denne hustrune war tilfogat iniuria och contumelia aff 
Laurentio, och på thet han en annan gång icke skulle läggia sigh i wijdhlyfftigheet 
medh kähringar, så skal b: te Laurentius böta 3. dir koppärm. och der till medh 
incarcereras 3 dag:r.

[Fortsättning pä punkt /:] Tå kallades åter Margareta sömerskan och hen[n]es we- 
derparter. Tå sade Petrus Pauli sigh wilia göra sex mans eedh, att dhe haffua inthet 
kallat henne hora.

Så frågade Rector benämde Margareta om hon wille giffua sig tilfridz, om Petrus 
medh dhe andra inläggia en schrifft, ther uthi dhe bekenna sigh inthz haffua kallat 
henne hoora, ey heller wätta något oährligit medh henne?

Swaradhe hon: Ja. Ty hon giffuer sigh tilfridz ther medh, på thet hennes gode 
rychte icke wordo ther medh förklenat. Tå loffuade Petrus sig wilia giffua henne 
en sådana skrifft.

Då imponerade ven. Consistorium Petro, att han näst Consistorii dagh skulle b: te 
bekennelse skrifft in Consistorio inläggia.

II [bis]. Refererar Rector för ven. Consistorio, att en ung student Jonas Jacobi 
benämpd, haffuer för halffcannat åhr sedan besoffuit här i staden en badstuffuu 
pijgha, och strax hädan rest saken oförlijkt. Nu är han skickat aff sina föräldrar til 
Strängnäs schola till at studera ther. Men effter han icke hade testimonium ifrån 
Academien, haf:r Rector gymnasii Strengnensis skriffuit till Rectorem, frågandes, 
om denne förb:de Jonas hadhe wäl kommit ifrå Acad.? Frågar för den skul Rector, 
huru man skal bära sig åt medh denne Jona? Men effter månge andra saker wore 
nu förrättandes, skötz [detta ärende upp].

III. Framträder Nicolaus Jonas Angerm. och hans wederpart Nicolaus Engelberti 
UpsaL och Christiern#/ N. Tå berättar Nie. Anger, huru hans discipel är stungen 
worden på gattun om afftonen, widh 8 slogh, och meenar at förb:de Nicolaor Eng. 
eller Christiern#; skulle detta haffua giordt, bewijsandes thet ther aff, at dhe båda 
medh en skräddare hafua den natten ränt uthe på gattun både den tijden påiken 
bleff stungen och sedan. Ty när Nicolaus Ang. haffuer kommit medh poiken ifrån 
halberaren, wedh 9 slogh, tå haffua b: te Nicolaus Engelberti medh några andra, 
mött honom och poiken, huilka hafua haft swärd och ropat, så at Nicolaor Ang. 
inthz haffuer dristat sig gå fram med poiken til Breedgrenden ther han gäste.

De andra tuå swarade sig inthz haffua warit uthe den natten för än 11 slogh.
Nicolaus Ang. säger att wed den tijden poiken bleff stungen haffua the bultat
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och brytit pä Erich Staphanssons poort och welat in. Säger der boos att dhe ifrån 
8 slogh längt pä natten luppit uthe pä gattun. Doch hade han der pä inga witnen 
för handen.

Nicolaus Eng. och Christiernus bekenna sig haffua hafft den ena it swärdh, den 
andra en pååk, doch säija sig inthet länger haffua warit ifrä Engelbrecht Swenssons 
gärdh, an til Erich Staphanssons poort.

Magn. Rector frågar Christiernum, hwij han togh sä mycket illa widh sigh när 
Rector refererade för honom privatim, att Nicolaus Ang. tager honom och NicoL 
Eng. för detta slagzmålet?

Respondit Christ, sig eliest haffua bliffuit förfärat
När studenterne wore uthgångne uthur Consistorio, begärar Rector at Domini 

Professores wille här om säija sine meningh.
M. Ericus Emporagrius menar, at emädan begge parterne föregiffua sigh fä witne, 

wore godt at man här med förtöffuar til thes de en annan gäng förskaffa sigh witnen.
M. Ericus Brunnius menar att denne är icke af ringa importans ty balberaren haf:r 

sagt, at om poiken icke bliffuer wäl ansat och curerader, står hans lijff i fahra. 
Eliest äre stoore documenta emoot Nicolaum Engelberti. Derföre tycker han icke 
orådeligit wara, at om han icke eliest kan frija sigh, han tå purgerar sig medh eedh.

Thet samma meena och de andra, och blif:r sä denne gången efter en discurs be- 
slutit, at dhe inkallas, och få denne Consistorii sentens:

Effter dhe haffua warit uthe medh swärd den natten och ingen annat warit uthe, 
som witterligit är, derföre om dhe icke kunna få någon annan för sigh, och medh 
starcke skääl frija sigh ther ifrän befrija, dä skole Nicolaus Eng. och Christiern#; 
frija sig medh tree mans eedh pä nästkommande Consistorii dagh.

IV. Efter D a Mathias Mylonius icke haf:r någon wiss tijma sig tillägnat, när 
han skal publice läsa, derföre frågar Rector eius nomine hwadh tijma D a Profes
sores wilia deputera honom? Swarades och beslötz at han skulle [läsa] den tijman 
emillan 4 och 5 effter middagen.

V. Berättade magnificus Rector, att borgmästare hafua åstad sendt til sigh Thomas 
Låhrman, rädfrågandes och begärandes swar pä effterföliande punchter.
1. Fråga dhe och begära Professorum betänkiande om funten i doomkyrekian skal 
promoveras fram i kyrekian, såsom Archiepiscopus will, eller skal man låta stå 
funten ther han ståår, såsom wanligit haf:r warit?

Swarades, att man här om sigh bätter betänker till annan gångh.
2. Effter någre penningar äre uthaff H. K. M:t Drotningen giffne til doomkyrekian, 
och borgarena hafua ährnat låta medh samma penningar reformera quinfolkz benc- 
kerne i doomkyrekian, fråga the huru Professores wilia låta byggia b: te benker, om 
Professorem hustrurs bänker skole byggias uthi en choor för sielff?

Swarades, effter den disposition medh benkerna i kyrekian kommer förnämligen 
Erchiebiskopens kall weder, derföre kan man här medh inthz wist besluta för än H. 
Ehrew. kommer heem ifrän Stocholm.
3. Om Professores wille sä accordera medh arendatorerne om accijsen, at hwar för 
sigh giffuer en wiss summa om åhret, och inthz angiffuer hwar gäng man brygger 
eller slachtar?

Effter somblige sade sigh hafua litet hushål, och ofta köpa kiöt i kiötmånglare 
bodarne, och hade litet göra accijs före, derföre beslötz att hwariom och enom står 
fritt accordera medh dem om en wiss summa om åhret, eller inthz.
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4. Beswära arendatorerne sigh öffuer (Economum Communitatis derföre, at han 
haffuer giordt lite accijs.

Swarades, at om dhe haffua något emoot honom, skal han der til swaara dhem 
här för Consistorio näst kommande Consistorii dagh.

Ad d. 23. Februar i j
convenerunt in Consist. M. Olavus Laurelius p.t. Rector, M. Johannes Lenaeus, 

D. Johan. Loccenius, M. Martin«* Gestrinius, M. Israel Bringius, M. Boéthius Cru- 
zelius Qvaestor Acad.

I. Inkom Elias och hans moder ifrå Ladegården i Film sochn. Hon begärade af 
ven. Consistorio, at effter Elias haffuer nyligen gifft sig, och haffuer sielff stoort 
behoff, hon måtte få allena behålla hemanet och Elias uthslutades? Elias swaradhe, 
sigh haffua altijdh rient sine moder, myckit stoort arbete uthståt der i gården, och 
uthi sin moders enkiedoom haf:r ståt henne före. Begärar för den skul att honom 
bleffuo efterlåtit besittia heemanet; loffuar der hoos sigh wilia föda henne till des 
hon (till efwentyrs) bleffuo medh någon försörgdh.

Effter itt förhöör medh them hwij dhe wille skilias åt, tyckte Domini Professores 
och Qvaestor godt wara, att dhe bliffua tilhopa först i detta åhret, på det wijs såsom 
de tilförende begynt hafua, nemligen, såsom dhe hafua sådt halfparten hwar af rogh- 
säden, så skole dhe och halffparten så af wåhrseden, til des man framdeles förnim
mer, huru thet warder gåendes mz hennes gifftermål. Ty kommer modren genom 
gifftermål ther ifrå, tyckes billigt bliffua, att Elias som äldste sonen är, tå bliffuer 
widh heemanet, hälst emädan han är en flitigh och skickeligh kahrL

Förmante der hoos Eliam, att han eller hans hustru icke äre sin moder under 
ögonen, uthan laghe sigh så att dhe alle tilhopa kunna wara i enigheet, så fölier ther 
medh gudz welsignelse.

II. Joen N. rättaren boendes i förb:de Ladegården på itt Academiens heeman, 
berättade för Consistorio att Wellam loodgiutare i Film som brukar itt Acad. heman 
ther sammastädes, förringar åkren der medh, at han, för den långa wägen skul 
emillan bruket och heemanet, förer lite gödzl på åkren.-Ehest aflägger han richtigt 
sine uthlagor och haf:r ostraffehgen bygt på heemanet, såsom Qvaestor detta be
rättar.

Beslötz aff praesentibus att Qvaestor affsäger honom ifrå heemanet, och sätter en 
tiänligh bonde der uppå, så frawpt han icke bätter handlar medh heemanet.

III. Framträder Anders Gabrielsson fordom spijsmästare på Communitetet, be
gärandes att thet griller och oredo som haf:r warit emillan Academien och honom, 
måtte komma til en ändskap och förlijkningh.

Tå frågade magn. Rector honom, om han haffuer något emoot Academien eller 
Professores? Swarade Anders Gab. at hwarken Academien eller Professores någon 
thera, wore skyldige honom til penningh.

Åter frågade Rector, hwarföre at Anders G. haf:r låtit citera professores til rätta 
in til revisions Cammaren?

Swarade Anders Gabrielsson: Weet gudh. Doch menar han at M. Mårten Gestri
nius haffuer giordt en orätt räckning på honom.

Tå underrättar M. Mårten honom, låtandes honom see att han i sina räckningar 
ingen orät haff:r Anders Gabr. tilfogat. Och lade detta til: at der han hade orätt 
giordt sin reckning, skulle han derföre swara i Cammaren.
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Rector frågade Anders Gabr. hwem han haffuer tiltalat, emedan han libererar 
Academien och Professores här ifrån? Swarade Anders G. föga annat än tilförende, 
nemligen, at det war niugt räckna medh honom.

Tå rådde Rector Anders Gabr. at han tager sina räckningar och confererar dhem 
medh Qvaestorum räckning:r, så wil han förordna noghon som bliffuer öffuer dheras 
collation, och der bewisligen finnas kan, att honom icke är aff Qvaestoribus leffrerat 
så myckit på hans qvotam lupit haffuer, kan han då sökia rätten medh them.

Men Anders Gabrielsson swarade först, sigh inthz wilia conferera medh Qvaestori
bus. Sedan, sigh inthet wilia tala medh M. Erich Balingstadio här om, uthan för
menar sigh haffua besälla medh M. Erich Hunthero. Och här med gick [han] 
uthur Consistorio.

Den 25. Februari)
efter högpredikan war ändat, talade Magn. Rector medh Dn. Professoribus i 

kyrkian, frågandes dhem, hwadh man skal göra medh dhe stipendiater som redho 
hafua haft stipendium i sex åhr om dhe wijdare bekomma skole, effter inspectores 
stipendiator»?» här om rådhfråga Dn. Professores?

Swarades, at Illustris Dn. Cancellarii Acad. resolution här på lyder, at när en 
haf:r hafft stipendium i sex åhr, och bekommit så månge penningar som sigh på 
b: te 6. åhr belöpa kan, skal han icke längre stipendio åtniuta. Hwilket och här til 
är practicerat wordet. Derföre beslöto praesentes Dn. Professores, att den som för 
dhe sex åhren uttagit haffuer, skulle träda der ifrån, och annan i hans stadh för
ordnas.

Höls Consistorium 28. Febr.
praesentib. M. Olavo Laurelio p.t. Rectore, M. Joh. Lenaeo, M. Joh. Frank, M. 

Svenone Jonae, M. Mart. Gestrinio, M. Mart. Nycop., M. Laur. Stigzelio, M. Laur. 
Fornelio, M. Erico Brun., M. Erico Gabrielis.

I. Refererade Rector, att Anders Gabrielsson hade warit hoos honom, begärandes, 
att han måtte bekomma aff Andrea Cursore weckopenningar, n[emligen] 1. mk. för 
hwar wecka han på Comwunitetet warit haff:r, effter han icke tilförende haar samma 
penningar fått. Sedan haffuer Anders Gabrielsson sagt att h. Anders Cursor skulle 
hafua giffuit honom några skälordh, när han haff:r kraftt honom för detta och för 
annat som them war emillan.

Emädan dhe andre spijsmästarena haffua giffuit sigh tilfridz der medh, att Cursor 
skulle icke uthläggia desse weckopenningar, helst emädan han haffuer hafft omaak 
achta hwilka och när dhe haffua rest ifrå disken, och när dhe äre igenkompne, och 
hwem dhe hafua hafft i sina rum. Item hafua haft inseende på köket, att studen- 
terne motte bekomma sin goda och reena spijsningh &c. Derföre besluto ‘Domini 
Professores att Cursor inthz wore förplichtat giffua Anders Gabr. förbrde wecke- 
penningaz, helst emädan han aldrig tilförende haffuer fordrat af Cursore samma 
penningar, ey heller sigh der öffuer beswärat.

Haffuer Anders Gabr. eliest något annat emoot Cursorem, må han här sökia sin 
rätt.

Til thet andra, frågade Magnif. Rector, om Academien eller Professores skole 
wara förplichtade swara Anders Gabr. til rätta för det han förmenar sigh haffua 
fordra för Comwzunitetz spijsningen eller ey?

Swarade Consistorium: Efter Anders Gab. senast här in Consistorio uppenbar-
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ligen bekende, sigh icke haffua något till at fordra uthaff Academien eller Pro
fessoribus, derföre meena dhe sigh inthet haffua uthi denne saken medh honom be
ställa. Haffuer han någon annan tilgrijpa, må han thz göra.

Tå inkallades Anders Gabr. och för honom berättades hwadh Ven. Consistorium 
til hans frågan och begäran swarat haffuer. Och förundrade sig öff:r honom, hwij 
And. G. aldrig tilförende haffuer sig för Professoribus eller Illustri Acad. Cancel
lario beswärat, att han fordrade weckopenningar aff Cursore, och inthz them fåt?

Frågade der hoos om Anders Gabr. hade något annat emoot Andream Cursorem? 
Swarade han, at han haffuer giffuit sigh några elaka ord. Men han förde thet inthz 
nogot wijdare uth.

II. Inkallades Jonas Jacobi som för halft annat åhr sedan haf:r belägrat badh- 
stuffuu pijgan och strax hädan dragit. Vid. act. d. 17. febr. n. 2.

Då affsade magnificus Rector honom Consistorii sentens om honom, för denne 
sin syndh, nemligen, effter han sponte haffuer sig så lång tijdh absenterat ifrån 
Academien så skal han ifrä denne tijden bliffua uthur staden halft åhr. Der til skal 
han böta 10. dir huit m. Förmanandes der hoos honom til bättring och emenda
tionem vitae.

III. Togz det slagzmålet, som emillan Nicolaum Engelberti och hans wederpart, 
til förhöör. Och frågade Magn. Rector först, om Nicolaus Eng. och Christiern/tf 
hadhe fåt några bättre documenter, ther medh dhe sig wäria kunde ifrå det slagzmålet 
dem tilmäles?

Tå hade dhe fram een steenhuggare som witnade at dhe haffua warit inne i Engel- 
brechtz Swenssons gårdh ifrån 8 in till 11 slog om natten.

Rector swarade att Christiern»r hade annorlunda bekent tilförena, nemlige at dhe 
hafua warit uthe widh 10. slogh. Och woro så icke wissa uppå hwadh klockan war 
slagen när dhe sade sig haffua warit uthe.

Nicolaus Angermannus som actor war, sade at Engelbrecht haffuer inthz wettat, 
det hans son N ico la i war kommen i widlyfftigheet för den poiken som med swärd 
stungen bleff för än 8 dagar woro framledne. Doch sade Andreas Cursor sig hafua, 
effter Rectoris befalning kungiordt honom strax han fick det i befalningh.

Sedan tilfrågade Rector b:te Nicolaum Eng. och Christiernum, om dhe nu woro 
beredde till att gå eedh medh tree andra medh sigh, att dhe inthet haffua stungit 
poiken, ey heller wiste, hwem det haffuer giordt, efter som Consistorium them 
senast pålagt hadhe.

Då hadhe dhe ingen som medh dhem swäria wille.
Rector sadhe att the här uthinnan hafua brutit sitt juramentum the giorde, när 

the in album studiosonm refererades, i det dhe inthz hafua bewist sine magistratui 
och praeceptoribus hörsamheet, till at förskaffa sig dhem som skulle gå eeden medh 
them. Och om man skulle stricte, effter lagh handla medh them, skulle dhe saak- 
fällas till saaken.

Dhee bekende att Engelbrecht Swenssons skräddare haff:r warit medh them i fölie, 
när dhe haffua warit uth på gattun, och at han haffuer hafft swärdh, och inthe the 
sielffue.

Derföre tyckte Ven. Consistorium rådeligit wara att man än inthz låte b: te Nicol. 
Eng. och Christiernum gå eedh för än skräddaren bliffuo accuserat och förhörd in 
competenti foro, om han till äffwentyrs, icke hadhe giordt skadan.

Befaller för den skull Rector Nicolaum Ang. at han skulle driffua denne saken
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emoot skräddaren på rådhstughun, och att Nicolaus Engelberti och Christiern*r 
skulle bliffua in aresto, till des saaken woro fördh och examinerat på rådhusett.

IV. Magnificus Rector säger sigh haffua förnummit några studenter haffua be
lägrat quinfolk, sombliga för itt, sombiiga för 2. åhr sedhan, huilkas saak ännu är 
oförhördh, såsom äre: Mathias Tunensis, Laurentius Hoffman, Johannes Georgii som 
säges hafua besoffuit en knechteänkia på bygden &c. Frågar der hoos, hwadh man i 
denne saaken göra skal?

Då hölt Consistorium godt wara, att dhe som inthz äre här i staden, warda citerade 
hijt til rätta.

V. Borgareskapet haffua begärat, att Professores wille låta dem förnimma, hwadh 
hwar Prof. för sigh giffua wil till orgewärket?

Efter en discurs här om, loffuade dhe in facultate philosophica wilia der til giffua 
hwar dhera 30. dir koppäfm.

Hwadh dhe andra wille giffua, angafz nu inthz. Ty när the förnimmandes warde, 
huru myckit der till tribueras skulle ex publico, sadhe the sigh och wilia hwar effter 
sin lägenheet der till conferera.

VI. Inkom Johannes i Moo och berättade sig hafua til at fordra 6 tunoor spanmål 
uthaff h. Hans GEconomo templi uppå her Larses wägnar uthi Moo, i Helsinglandh. 
Men i medier tijdh haffuer Benedictus Bruselius uttagit b:te sex tunnor spanm. ifrån 
h. Haans, begärar för den skul ödmiukeligen af ven. Consistorio, ty wille skaffa 
honom rätt uppå förb:de Benedictus Bruz. att han lefrerar ifrån sig samma spanmål 
på thet han honom kunde mechtig bliffua, efter b: te her Larses zedels lydelse.

Tå swarade Benedictus Bruzelius, att förb:de her Lars skulle wara honom skyldig 
några penningar, och för den skull haffuer tagit benemde 6. t:r spanm. ifrån h. Hans 
syslomannen.

Ven. Consistorium tyckte billigt wara, att effter Johannes haffuer inwisning til 
(Economum, til at få b: te spanmål, derföre må han här om sökia sin fångzman her 
Hans och der fordra spanmålen efter zedelens lydelse.

Den 2. Martij
när morgonpredijkan war ändat i doomkyrckian, begärade Magnif. Rector at 

Domini Professores wille stiga lite närmare choren till at förnimma, om Anders 
Gabrielsson haffuer någott wijdare klagemäl emoot Andream Cursorem.

När Anders Gabr. framkallat bleff af Rectore tilspord om han hade i sinnet til 
at anklaga h. Anders Cursorem för dhe skälsordh han föregiffuer sigh wara för 
smädat medh af honom, så äro Dn. Professores sinnadhe att stigha på Consistorium, 
den saaken till at förhöra och affdöma? Då swaradhe Anders Gabrielsson sigh inthz 
wilia wijdare om den saken anröra. Och här medh gåår han sin koos.

(Den 5. Martij.)
Convocerade magnificus Rector Dn. Professores till den 3 Martij om morgonen 7 

slogh, och kommo medh honom desse efftersk:ne M. Johannes Staleiuu, M. M art 
Nycopensis, M. Israel Bringius, M. Laur. Fornelius och M. Ericus Brunnius, enkan- 
nerliga till den ända, att dhe skulle förhöra om det perlamente sigh tildraghit 
haffuer emillan welb. h. Johan Oxenstiernas tienare, en pålak, och tuenne studenter, 
Jonam Humble och Eliam, Smolandenses, benemde.



94 i6}8: j  mats -1 4  mars

Pålacken haffuer tilförende berättat hoos magn. Rectorem at förb:de studenter 
haffua öffuerfallet honom och beröffuan hans sabbel och en myssa ifrån.

Men studenterne haffua berättat, sig hafua gåt heem om aftonen ifrån måltidh 
till sit herbergh, och när [de] komne wore fram om torghet på Swartbekz gattun, 
mötte b:de pålacke dem, ropandes och huggandes medh swärdet i gattun så at elden 
stood om honom. När han mötte them, haffuer han strax hugget till Jonam, huilken 
haf:r strax ränt under nedh honom och fåtten under sigh på gattun, och slagen 
någre slag medh knytnäffuan, och sedan luppit ifrån honom. Men swärdet eller mys- 
san hafua studenterne icke tagit

Cursor bleff åstad sender till welb. h. Johan Gabr. Oxenstierna, dl at förfrågha 
om han nu wille upkomma til Consistorium til at anklaga studenterna, (såsom han 
Rectori sagt haffuer) effter professores wore nu longe sedan dlstädes til att up- 
tagha och ransaka detta slagzmålet? Der hoos haffuer Cursor berättat för welb. her 
Johan Oxenstierna, att Stocholms drenger haffua hört detta bulret, och när det war 
öffuerändat, gått uthur sine gatbodh til att see effter them, och tå haffua dhe funnit 
en pålak sabbel och en fodra myssa, huilka dhe haffua förwarat. När Thomas Låhr- 
man haffuer förnummit huruledes drengiarna haffua uptaget sabbelen och myssen 
togh han them til sigh och lätt uplysa them.

Såsom högb:te Johan Gabrielsson Oxenstierna förnam inthz röffuerij eller öffuer- 
wåld haffuer warit på färde, sadhe han sigh willia skänckia studenterna detta, denne 
gången, och inthet wijdare dem accusera i denne saak.

När D omini Professores förnummo detta swaret, kallade dhe studenterne in för 
sigh. Tå förmante magn. Rector them fliteligen, att the här effter skulle hålla sig 
stilla, och ingom i någon motto någen förargelse göra. Och ther medh sleptes.

Den 14. Martij
kommo tilsamman til Consistoriuw M. Olavus Laurelius p.t. Rector, M. Johannes 

Lenaeus, D. Johannes Loccenius, M. Martinus Gestrinius, M. Johan[n]es Staienus, 
M. Israel Bringius, M. Laurentius Fornelius, M. Martinus Nycopensis, till att förrätta 
efterföliande ärender.

I. Berättade magn. Rector, att Petrus Pauli medh en hoop sine landzmän ofta hålla 
hus, och i thesse dagar haffua der druckit cornuut hoos Erich Staphanssons på Is
landet. Begärar för den skul Rector wenligen, att Domini Professores wille göra sin 
högsta flijt att sådana cornutzöll, af huilka myckit ondt sigh förorsakar, motte aldeles 
affskaffat warda, efter in actis publicis här om finnes ofta decreterat.

Sedan, skiutes och ofta i staden, och der effter frågas litet huilket liqwäl är emoot 
wåre constitutiones, ther uthi förbiudes sub poena relegationis, at ingen student må 
skiuta i staden. Begärar och att sådant motte här efter förtagit bliffua.

Der hoos refererar Hans Magnificentia b:te Petri Pauli contumaciam, nemligen 
at Hans Magnif. haffuer strax om morgonen sändt tuå gångor til honom och dhe 
andra, och befalte the skulle affstå med thet leffuerne, och att Petrus deras ante
signanus skulle strax komma til Rectorem. Tå haffuer ofuanb:te Petrus swarat: Thet 
är inthz så brot om gå til Rectorem. Jagh will gå til honom när 12 slår. Nu kom
mer iagh inthz.

När Petrus Pauli tijt kom hora 12, tå haffuer han neekat sig medh the andra 
hafua druckit cornuut öll, uthan sade sigh haffua ehest giffuit sine landzmän till 
bästa för sin dagh, efter nyligen haff:r warit S. Petri Cathedrae.
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Sedan lät Magn. Rector kalla till sigh Petri systerson och först påminte honom 
huru han hade förwarnat honom at han ibland annat, icke skulle göra cornuut, och 
der hoos frågade, hwij han så haffuer giordt moot förbudh? Tå haffuer han swarat 
sigh haffua giffuit allenast en rijkzdlr till bästa åt landzmännerna, efter iagh war 
så ny hijt kommen. Rector regererade säijandes: Haffua the icke uthdruckit tuå 
tunnor öll, huru kunde i få them för en rijkzdaler? Tå haf:r Petrus Petri swarat, 
att en annan novitius medh honom, Mathias Laur. benemdh, haff:r tillijka medh 
honom giffuit till bästa. Bekende der hoos att der haffua warit 10 eller 12 studen
ter aff hans landzmän, och kunde inthz unfalla, at thz ju haffuer warit cornuut.

När Mathias L  som medh be:de Petro Petri cornutet giordt haf:r, kallat heem 
til magn. Rectorem, och på samma sättet förhörder, haffuer han och bekent sigh 
medh den andra hafua giordt cornuut, och der öffuer, bekent andra 12 studenter, 
som af Petro icke woro nämpde.

Tertio, berättar H. Magnificentia, att samma natten, tå thesse Smolandenses haffua 
druckit cornuutzöl, haffua några skalkar warit widh Oloff Swenssons efterleffuerskas 
gårdh, och sönderslagit fönsterluckan och try stycken fönster, och at en swärdzudd 
haffuer ryckit igenom fönstret till andra wäggen, huilken det haf:r giordt, är okun
nigt.

Tå inkallades Daniel Caroli Wesmannus som haffuer samma affton warit en 
stundh hoos b:te Erich Staphansso» och suttit medh en annan uthi en kammar för 
sigh sielfue, huilken bekende att en stoor deel aff Smolandensibus haffua hafft 
swärdh medh sig, när dhe drucke cornuhtet.

Omsijder kallades Petrus Pauli och Jonas Eberi Smol. in för Consistorio. Och 
när magn. Rector haf:r för them uprepeterat theras facta, såsom näst tilförende up- 
täknat är, frågade han, hwarföre Petrus emoot sitt samwät föregiffuer falsam causam 
conventus? Tå nekade åter Petrus at detta haffuer warit cornutzöl.

Tå lät Rector inkalla hans systersson Petrum Petri Smolandensem, och befalte 
honom bekenna sanningen nu för Consistorio, såsom han tilförende privatim in 
aedibus magnifici Rectoris bekent haffuer? Och ändoch b:te Petrus a suo avunculo 
prius informatus wille gerna taga sin ord och bekennelse tilbaka, liquäl kan wäl 
inthz annat, uthan bekenner sigh medh en annan haffua uthgiffuit tuå t:r ööl till 
cornuut. Endoch, sade han, samma ööl war ännu inthz betalt.

Men Petrus Pauli neekar än framgeent at thz haff:r warit cornuut, uthan sade 
sigh skulle betala ölet etc.

Sedan inkallades Matthias L. Smol. och frågades om han icke ännu wil tilstå thet 
han bekende för Rectore privatim? Men han (til efuentyrs så informerat af Petro 
Pauli) begynner neeka, tuärt emoot thz han hoos Rectorem tilförene bekent haff:r, 
&c. Sedan uthwistes the uthur Consistorio.

Då frågade Hans Magnificentia Dn. Professores hwad man medh alle thesse 
göra skall?

Consistorii beslut om detta: Efter en discurs här om, bleff aff ven. Consistorio 
beslutit, att alle, både dhe som til bästa giffuit, så wäl the som cornuut druckit 
haffua, skole böta 3 mk huit mynt. Des för uthan skole Petrus Petri och Mathias 
Laurentii som cornutet giordt haffua, går in i prubban.

II. Inkom wälachtadh Engelbrecht Swänsson befalningzmannen, och beswärade 
sigh öffwer thett roop och buller som här i stadhen höres, hwilken skeer endeles 
aff studenter, och endeles aff andra, begärar der hos uthaff Ven. Senatu Acad. att



96 1638: 1 4

ty wille haffwa nogha upsendt medh studenterna. Han wille på sin sijdha see tili 
huru sådana orolige sällar skole bliffwa straffade. Magnificus Rector swarade, att 
han sampt Professores haffwa sigh på thett högste winlagt om godh disciplin och 
agha, och ännu thz samma göra wille, att der någon student warder medh skäl 
bunden till något delictum, skall han derföre icke slippa ostraffadt, uthan tillbörligen 
aghat war da.

I synnerheet berättade be:te Engelbrecht Swenson, huru desse tree studenter, nemb- 
ligen: Laurentius Olavi Sudermannus, Haquinus Bång Ostrogothus och Magnus 
Laur. Ostrogothus haffwa ropat, slagit sönder stopen och häffwit omkull bordet uppå 
hans källare, och seger sigh intet meer haffwa giordt them emot, uthan dett, han 
sende till källarswennen, befallandes honom, att han intet ööl skulle låta them fåå, 
effter diet war seendt på afftonen. Befaller der hoss källarswennen och sin bryggiare 
Lars, medh en annan sin tienare, Matz benembd, nu agera denne saken medh stu- 
denterne.

Tå berättade källarswennen sigh haffwa hafft böcker i pant aff Haquino Bång, och 
när han intz wille giffwa mer öl på samma böcker, haffwa studenterne begynnat ropa 
och hoota källarswennen; be:te Haquinus haff:r slagit sönder ett stop eller tu, och 
kastadt bordet omkull, och derföre haffwa dee och kommit i widlyfftigheet mz 
them.

Studenterne seija sigh will ia alt bekenna sanningen huru thett tillgångit war. 
N[embligen] när the emellan try och fyra kommo upå befalningzmansens källare, 
såto ther tillförenne offwanb:te Engelbrechtz tienare, och woro aldeles drukne. 
Tå satte sigh studenterne hos them, effter deras begäran, till dess dee förnummo en 
deras, nemblige Matzes oskickeligheet, och onyttige mun, sedan haffwa studenterna 
söndrat sigh ifrå them. Och emedan denne Matz så för smädeligen och obequemb- 
ligen altid talade, badh Haquinus honom låta andra tala medh sigh, och icke så högt 
ropa och roossa aff sigh. Tå haffwer Matz begynt slå i bordet, sedan rent uth och 
fordra studenterne mot sigh. Sedan begynte bryggiaren bruka mun på studenterne, 
wijsa them uth, och omsijder slogh Haquino en örfijll och fick honom i halsen. 
Och när the tuå så i hoptoges, gik bordet omkull Strax ther effter ropade andra 
uthe, seijandes: här uth, här uth.

När Haquinus kom uth medh en aff the andra, haffwa dhe mött them i portlidret 
och slagit them några slänger öfuer ryggen så att Haquinus haffwer fallit omkull, 
och sedan fölgt them effter medh hugg och slagh in moot Munkebron, den tridie 
studenten som quar bleff, haffwa the och illa tracteradt, och ibland andra hugg, 
slagit honom illa i hufuudet. Han sade sigh icke willia löpa uth strax, effter han för 
sin part wiste sigh intet ondt haffwa giordt eller förtörnat them. Och hade ey heller 
Engelbrechtz tienare något, hwarföre the medh skäl kunde beskylla desse tuå stu
denter, Laurendum och Magnum. Mente fördenskqlld studenterna sigh hafua större 
orsak dll at ldagha på Engelbrechtz tienare, än dee på them.

Lars bryggiaren äger, att Haquinus rende honom först i halsen och slogh honom. 
Men Haquinus nekades aldeles der till

När begge parterne haffwa här om agerat, befans Matz wara förste orsaken till 
trätan. Sedan, att Haquinus haf:r begäradt meere öl, hwilket kellarswännen nekade, 
och haf:r wijst studenterne uth. Der uthöffwer Haquinus hafuer sönderstöt stopet 
die druko uth ur.

När de andre wore uthgångne, toges studenterne i tämlig skrifft, och ibland
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annadt, för dhet de inthet kunna tagha sigh et stop öl hemma uthi sitt herbergh, 
uthan gå på källaren, och sättia sigh ibland sådant partij. Der hoss beswärade Domini 
Professores sigh högeligen öffwer deras och andras drickande och ropande, ther 
medh the förarga Gudh och sin nässta, tillfogha sigh sielffwom skadha och förderff, 
och komma sine praeceptores i förtaal hoos en och annan, lijka såsom the tillstadde 
och sådant conniverade dhem. Endok Professores både in pr<#lectionib. publicis, 
concionibus, programmatis publ. och elliest, flitigt medh godha och onda ord stu
diosos ifrån oskickelighet aff råda. Wetta och öffwerhetenes stränge förbudh, och 
likwäl låta en part sigh icke rätta etc.

Sententia Consistorii: Effter Haquinus Bång, först haffwer slagit sönder stopet, 
skall han låta förfärdiga thz såsom thet tillförenne war till egarens fulla nöijo.

Sedan effter han haffwer burit böcker på kellaren, och för den skuld föllier, att 
han offta tillförenne hafuer låtit sigh finna på kellaren, derföre skall han i någre 
dygn sittia in carcere.

Men effter Laurentius och Magnus icke pläga tillförende gå på källaren, ey heller 
finnas dee denne gången wara skyldige till oredho. Derföre warda dee medh straff 
denne gången förskonte, medh thet förord, att der man förnimmer her effter dhem 
gå på källaren, och sigh medh otijdigt trätande och buller betee, skall denna deras 
källargång bliffwa dhem tillräkadt.

III. Refererade Magn. Rector, huru wijdt stipendiarii futuri ähre examinerade, 
och deras scripta äre igenom lässne, och deras errata på samma papper noterade af 
dhem som dertill af Consistorio förordnade woro; frågar der hos Ven. Consistorium, 
huru her medh wijdare skall procederas, på thet man kunde sådana personer finna, 
som wore effter höghe öffuerhetens intention dugelige och wärdige, stipendio Regio 
åthniuta.

Magnificus Rector mente rådsampt wara, att Professores togho hwar sine landz- 
men för sigh, till att granneligen förfahra dheras condition thet man sigh in assignan
dis stipendiatis icke förgrijper. Rector sadhe sigh skole göra sin flijt här uthinwa». 
Praesentes Professores hålla thet och godt wara.

IV. Inlegges Illustris Cancellarii Acad. recommendation, gifuin Hendrico Andreas 
Holm. till att bekomma stipendium Regium, der han des werdigh funnin warder.

V. Giffwer Magn. Rector Consistorio tillkänna, att Dn. Matthias Mylonius är 
sinnader nu i wår uthreessa till fremmandeland, och ärnar till hösten komma igen, 
och will fördenskuld Rector förnimma hwadh Professores här om mente.

Tå swarade Ven. Consistorium, sigh för sin part icke kunna förhålla honom sin 
reesa till hwilken ty samptligen godh lycka och welsignelse önskade, så frampt han 
får der till loff uthaff then Konungzliga Regeringen, och aff H. N:de Academiens 
Cantzleer.

Sedan talades om substituto Dn. Mylonii emedan han woro borto. Tå swarade 
facultas philosophica sigh willia här om decernera.

VI. Frågade Rector, om the som wore förordnade till att inventera på Com- 
munitetet, haffwa det ännu effterkommitt? Swarades, ney. Tå mante H. Magnificentia 
dhem der till.

VII. M. Johannes Staienus p.t. stipend. inspector framfick itt register, der på 
några anteknade som begära stipendium Regium.

Effter en nödigh ransakning om deras qualiteter och conditio«, bleff aff Ven. 
Consistorio beslutit, att desse effterskreffne nfembligen] Johannes Gerhardi, Johannes
7-681061  Sallander
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Laurentii och Zacharias Smoland. skole bekomma stipendium för förflutne Michaelis 
termin. Men dee andre fingo denne gången repulsam.

VIII. Bleff proponeradt, om Matz Larson i Skälby skulle komma till att besittia 
Academiens heman i Wåxom uthi Alunda s. Tå bewilliade Ven. G)nsistorium ho
nom b:te Academiens heman, emedan han finnes dugheligh, och hwadh flere skäl 
man der till, tillförende funnit haffwer, till att gifua honom breef der på.

Effter någre daghar haffwer han städzlat åt sigh samma hema», giffwandes der till 
[lucka för siffran] lod silffwer, och på nytt bekommit bref der på, att han i detta 
åhret skall nyttia alle dess tillydande läghenhether.

Den 21 Martij
sammankallades Professores, och kommo medh Magnifico Rectore M. Olavo Lau- 

relio tå tillstädes, M. Johannes Staienus, M. Laurentius Fornelius och M. Ericus 
Brunnius.

I. Balberaren i staden hafuer klagat för Rectore Magn. på Nicolaum Theodori der- 
före, att han hafwer curerat en student, som hade fåt ett såår i hufuudet, och således 
förtagit honom sin tiänst och bärning. När the båda inkallade woro, berättade Nico
laus huru patienten med stor nödh, haffwer kommit till sigh balberaren, så att han 
intz wille komma till honom, medh mindre han skulle få en Rdlr, för dett han först 
förbant honom. Sedan sende balberaren sin poike till Nicolaum, begärandes aff 
honom han wille tagha sigh före att curera honom, hälst mädan han inga päng:r 
hade som han balberaren gifua skulle. Nicolaus haffwer swarat, sigh det icke göra 
willia, besynnerligen efter balberaren haffwer begyndt cureran. Tå kom sedan sielffwe 
patienten till Nicolaum medh flitigh begäran, att han wille curera honom, helst 
mädan han inga pgr hade och nöden stor war, och såret leed icke drögzmhål

Uthaff denne hans trångmhål och trägna begäran hafuer han tagit studenten som 
war hans popularis för sigh till att sköta honom. Der hoss refererade sigh in opå 
Illustris Cancellarii Acad. tillstädielse, hwilken hafuer therföre bannadt balberaren, 
att han förnekar honom exercera sigh besynnerligen när studenter komma till ho
nom etc.

Effter en discurs medh begge parterne, lätt balberaren sigh aff praesentibus Dn. 
Professorib«r öffwertala, att emädan Nicolaus refe[re]rar sigh in på CancelL Acad. 
och hans concession, M:r Johan balberaren skulle her medh hafua fördragh till dess 
H.N:he kommer, hälst mädan H.N:de i desse daghar är hijt förwäntandes, tå får 
man förnimma huru H.N:de här uppå sigh resolverar. Och gaf balberaren sigh här 
medh till fridz.

II. Framträder Johan Nilsson Tårsk, anklagandes Quaestoris fougte Oloff Ander
son, att han intz wille betala honom 14. dir. 28 öre, han skyldigh war. Tå swarade 
Oloff And. sigh intz wara honom skyldigh, uthan effter b: te Johan hafuer tagit mer 
af Academiens bönder än han borde, derföre haf:r Oloff så mykyt peag:t quarhållit 
hos sigh. Men Jahan nekade sigh haffwa så giordt.

Der hos berättade Oloff huru Johan haffwer riditt på Quaestoris Acad. gård medh 
dragit swerd och wille hugga Oloff och illa molesterat Quaestorem som tå war mächta 
illa siuk.

Omsijder mente Dn. Professores godt wara, att the bådha tuå confererade sina 
räkningar uthi M. Erichz Hontheri närwarelse, hwilkens tienare be:e Johan han war 
när han skyltes hafua tagit ofuan[näm] nbde penningar der till och taghitt M. Boetium



1638; 2 i mars 99

Acad. Quaestorem eller någon annan, hwilka nogsawpt kunna dhem här uthinnan 
föreena. Der medh begge parten lätt sigh nöija.

Sedan rådde dhe Johan Nilsson, att han affbedher hoos Quaestorem, den bråt och 
skuld han kan haffwa, der aff att han illa sigh åtburitt haffwer på hans gård, ty 
elliest kan ther aff bliffwa någon widlyfftigheet.

III. Ankom och uplästes Cammarådz citations breeff, att Academiens fullmächtighe 
skulle comparera i Stokholm till den 31 Martij, till att swara Anders Gabrielson på 
thett han kan hafua Professorib. och Academien tilltalat.

Tå tychte Consistorium lådsampt wara, att M. Martinus Gestrinius (effter han 
bäst weet huru den saken tillhopa hänger) och M. Ericus Honterus hwilke och i cita- 
tionen nämbde äre, tagha på sigh denne resan till Stokholm till att swara Anders 
Gabrielson. Och effter M. Gestrinius nu intet war tillstädes, skulle Notarius honom 
kungöra Consistorii wänlige begäran och betänkiande, såsom och M. Hontero.

IV. Significerar Magn. Rector för praesentibus Dn. Professoribus borgareskapet 
begära 1. Effter Erchiebiskopen will transferera funten fram i kyrkian, wille the 
gärna här om förnimma Professorum betänkiande. 2. Att Professores wille inhibera 
studenterne, att dhe intet stijgha i borgarebänkierne i kyrkian, och således uth- 
trängia borgarskapet. Hwilken deres begäran Professores icke förmärchte, doch 
emädan nu tillstundar påska högtiden, på thedh studenterne här öffwer icke för
argades, skulle detta programmate publico medh lempelighe ord anslåås, hwilket 
och Magn. Rector giorde. 3. Effter en ung kahrl Samuel Johanson benämbd till- 
biuder sigh till att tagha widh klåckaretiänsten widh domkyrkian, fråga för den 
skuld om Professores willia giffwa honom sin samtyckie der till? Resp.: Effter han 
synez wara en snell dräng och haffwer lust der till, giffwa de honom, för sin part sit 
suffragium. 4. Frågade borgarskapet, om Senatus acad. wille göra itt medh dhem till 
att eligera pastorem futurum? Swarades, aldeles billigt och rådsampt wara, att både 
Academien och borgarskapet göra en man uthi alla dee saker förnämbligen, som 
angå communia totius ecclesiae.

Professores wille för sigh consultera de electione pastoris, och sitt rådh och be
tänkiande communicera medh borgarenar. Thet samma kunde och dee för sin part 
göra, och sedan gå tillhopa till att tillkenna giffwa hwar sitt betänkiande. Doch 
skole de warnas derföre, att die icke absolute eligera någon, hwem dem hälst räckes, 
och sedan obtrudera honom Dominis Professoribus.

Detta swaret och Professorum betänkiande skulle Notarius Acad. uthi Consistorii 
nampn giffwa borgarskapet opå deres frågor och begeran.

Funtens translation anlangandes, effter icke många aff Professorib. äre nu till
städes, thaga dhe thett i widare betänkiande till en annan gång.

V. Proponerar Rector deliberandum, om icke rådeligit wore, att man förskaffade 
sigh en correctorem på trycket? Swarades, godt wara, om man finge en dugeligh 
person, och hadhe then lön i förrådh som honom giffwas kunde. Tå angaff H. Mag
nificentia Eliam Unonis Gevaliensem, candidatum philosophiae, hwilken sigh sielff 
hos H. Magn. offereradt haffwer. Honom tychte praesentes Dni. Professores icke så 
otienligh wara der till, doch skiutha dhe detta och till deras betänkiande som borto 
äro. Sedan, måste man och detta anhålla hos Illust. Cancellarium Academiae.

VI. Refererade Rector, huruledes the haffwa procederadt medh futuris stipendiatis, 
och deras scripta öffwersedt. Såge gerna, att Professores wille widare ransaka efter 
huar och ens lägenheet etc.
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VII. Begynte Magnificus Rector tala om Petri Pauli contumacia och hans delictis, 
de quibus vide Acta pubi. diei 14 Martij. Sedan begärar han aff 'Dominis Profes
soribus, att the wille wara omtänckte, huru sådana contumaces bleffwo tillbörligen 
straffade, och att denne Petrus icke sluppo härför olöndt, på thett han medh sin 
olydna icke förargade andra uthan heller androm till warnagel st[r]affadt warda. 
Och upsköttz här medh, effter många borta wore, till en annan ging.

VIII. Frågade Magnif. Rector, om någon vicario Dn. Myloni, och sade att Dn. 
Mylonius haffwer her om något tala medh M. Christierno Alsinio.

Swarades såsom tillförende, att facultas philosophica wille här om omsorgh bära, 
huru der medh skall bliffwa.

Den 3. Aprilis
kommo Professores till Consistorium till att consultera om några saker som man 

skulle andraga IIL Cancellario Acad. som i går war hijtkommen.
Och ibland annat skulle frågas och medh H .N. delibereras om Acad. bygningar, 

huru dee kunna i werket stellas, emädan här finnes intet rådh in serario. Item, om 
promotione candidator#;#, effter länge är sedan promotio war.

Och sedan begåffwo sigh Dn. Professores till H. N. Cancellarii hus.

Den 3. Aprilis åh[r] 1638.
Sammankallade 111. et Magnificus Acad. Upsal. Cancellarius, Dn. Johannes Skytte 

etc., Rev. Dn. Archiepiscopum, Dn. Rector. Academiae, sampt alle Professores 
på sitt egitt huss i Ubsale, förnämbligen till den ända, att H .N . skulle förhöra 
huru dett, som aff deras Exellentzier Cancellario Reg. och Cancellario Acad. 
för ett åhr sedan bleff stadgat och anordnat, är practiceradt, och hwadh intet ännu 
practiceradt är.

I. Frågade för den skuld Illustris Dn. Cancellarius först, om dett är wordet i 
wärkett stelt, som i Rijkz Cantzelerens närwaro i näst förledne åhr bleff stadgat, att 
wedh Academien och dess tillydande saker hollas skulle.

Swarade Magn. Rector effter en tillbörligh tackseijelse för den store åhogha och 
bekymber H. H:döme altidh dragher för denne Academien och dess godha tillstånd, 
att Professores haffwa practiceradt effter constitutiones Acad. och elliest mästedeelz 
effter dhet som tå bleff här stadgat. Om somblige saker haffwa de förwänt widare 
declaration ifrån den Konungzlige Regeringen.

Begynte så H. N. widare discurera medh Professorib. om Academiae reditibus, och 
ibland annat frågade, om Academiens intrader kunde nå och tillräckia, så att dhe 
nytillkompne Professores och Adiuncti theologiae kunde ther aff bekomma sitt de
puterade salarium.

Swarade inspector aerarii M. Johannes Lenaeus, att Quaestor Acad. haffwer öffwer- 
sedt och förslagit närwaran[de] åhrs inkomst och menar att dett som nappast räcker 
till den förra Academiens statt, mykytt mindre till de nykompne Professorer.

Tå loffwade H. H:döme sigh willia göra sin flijt, att thett additament som är aff 
H. K. M:tt och den Konungzliga Regeringen nådeligen bewilliat och unnadt till dhe 
nylighe tillagde professioner och officia skall komma till Academien.

H.N. bewilliade och att dee nyie Professores måtte bekomma sitt salarium för 
näst förlidne Michaelis termin.

Tå inföll en discurs om Adiunctis theologiae et juris, om dett icke wore råde-
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llgic att ingin sådana constituerades, emädan ther af kunna framdeles till äwentyrs 
lätteligen komma någon widlyfftigheet och oredo der några oroliga odi insolentia 
ingenia kommo der till, helst och effter in facultate äre så många som kunna uthi 
informerande göra ungdomen tillfyllest.

Och effter en deliberation mente H. N:de att adiuncturae theologicae och juridicae 
officium, må pro tempore till widare betänkiande passera.

Bewilliade der hos att Adiuncti theologiae måtte framdeles bekomma sitt stipen
dium aff den anordningh som aff Regeringen bewilliadt är.

Sedan frågar Illustris Cancellarius, om Quaestor hafuer giordt inspectorib. räken
skap för sin upbörd och uthgiffter.

Swarades, att han ännu intz haffwer giordt rekenskap för förledne åhr. Doch 
menar man, att han framdeles bliffwer färdigh tili att clarera rekenskaperna för 
dett förra och närwarande åhr.

Om spanmaüz förytrande i detta åhret, bleff uthaff M. Johanne Lenaeo p. t  inspec
tore iErarii swaradt, att man kan icke något högt komma der medh i åhr, uthan 
sompt kan man fåå 5 1/ 2 dir tunnan, och sompt 6. dir, upräknade der hoss några 
köpmän medh hwilka Academien om spanm. i detta åhret handlat haffwer.

II. Sedan begynte H .N . förhöra om lectionib. publicis huru hwar facultas, och hwar 
och en Professor i synnerheet uthi sitt embete sigh förhåller. Circa facultatem theo
logicam bleff ibland annadt ventileradt, om man skulle i den staden loci communes 
Hafenrefferi läsas, proponera någon annan methodicum authorem, såsom Catheche- 
sin Conradi Diaeterici.

Men sädan Professores här om delibereradt haffwa, tychtes them tryggast och 
rådeligast wara, att man publice proponerar Hafenrefferum, effter han uthi månge 
andra universiteter såsom den der methodice et nervose locos communes skriffwitt 
hafuer, hålles nyttigast wara ungdomen att föreläsas. Der hoss haffwa alla studenter 
förskaffat sigh honom; uthi honom haffwa både dhe hädhan komne äre, så wäll de 
som här wistas, mäst läsit och waant sigh widh, och skulle för den skuld både 
juniores och seniores här igenom turberas och förargas.

Der näst talades om juridica facultate, och i synnerheet begärades, att någon 
bleffwo authoritate publica constitueradt som colligerade och upskriffwe alla Rijkz 
beslut och recesser, hwilka kunde här förwaras widh Academien, på thet politici 
förnämbligen kunde ther aff bekomma någon förfahrenhet.

Tå loffwade Illust. Dn. Cancellarius att när någon skickas ifrån Academien till 
Archivum Regni, skulle den samma blifua mächtigh till att få gambla och nya 
herredagz besluut och recesser etc.

Sedan talades om sectionib. och huru man der till tienliga instrument bekomma 
kunde. Höls och ganska nyttigt att någre sectiones skedde, och om man icke hade 
cadavera humana, man likwäl anatomicerade canes, porcos etc.

Mathematici bleffwo förmante att förehålla sine auditoribus praxin matheseos, 
på thett man här ifrån Academien någre tienlige personer få kunde. Dhe swarade 
sigh hafua sådant flitigt effterkommit.

III. Om examinibus mente H .N . nyttigt wara att dhe skedde en gång i hwar 
månad, så att [en] Professor allena förhörde sine auditores.

Effter en discurs här om skulle ännu tagas i betänkiande hwilkett man antaga 
skulle, att examina menstrua eller och hebdomadaria? Och syntes nyttigt wara, att 
examen publicum skedde allenast en gång om åhret, nemb:lig om Michaelis tidh.
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Ty uppå detta settet kunde studenterne, som altid pläga reesa ifrån Academien strax 
efter examen om wåren, bättre quarhölles om sommaren. Och der några bort reeste, 
hadhe de orsak förr och i rättan tidh komma igen till examen.

Der hos war H. H:dömes willia och alffwarlige befalning att alle, så wäll nobiles, 
som andra skole undergå examina.

Tå swarades att mästedelz aff studiosis nobilibus hafua stått examina. Men somb- 
lighe som icke äre capaces lectionum publicarum, måste haffwa privatos praeceptores 
och någon annan som haffwer inspection på dhem.

Illust. Gmcellarius wille och wetta, hwad poena infligeras dem som ingin examen 
undergå?

Swarades att the bliffwa för admonerade, sedan incarcerera the dhem, och der 
sådant icke gälla kan, förwijsas the ifrån Academien.

Discureradess och widlyffteligen om inspectione nobilium.
Ty Professores mente, att den som sänder sin barn till Academien, förskaffar 

sigh och uthan twiffwel någon inspectorem öffwer dem och deres studier.
H.N:de hölt thett gott och billigt wara, att Decani facultatum wille tagha sigh 

thett omaket opå, och in communi hafua inspection på nobiles, och der effter under 
tijdhen fråga hwad deres praeceptores dhem proponera.

Swarades att thett will falla beswärligit, tagha sigh någon inspection på theras 
praeceptores för än en är der till anmodatt aff nobilium föräldrar, såsom och att hwar 
Professor haar meer till att sytha, om han elliest skall göra sitt kall tillfyllest, än 
han under tiden wäll kan förrätta.

IV. Om schola Upsaliensi inföll en deliberation, huruledes han kunde florera. Och 
hölz rådeligit wara ibland alt annadt, att Dn. Archiepiscopus, när han sielffwer icke 
haf:r tijdh, anmodar aff Decanis facultatum dett de eller några andra, hwem Hans 
Ehrewördigheet synes, äre tillstädes när examen hålles, såsom och thess emillan 
haffwa inspection, att all tingh kunde richtigt tillgå uthi scholan.

H.N:de loffwade och sigh willia widare urgera de lectionib. in scholis et gym
nasii s proponendis.

Frågade Illust. Cancellarius om depositionis ritu, actione penalitica och cornut, 
om sådant är emenderadt och afskaffat blifuit.

Swarade Dn. Professores, att dett, som in depositione war otienligit, är emenderadt. 
Ey heller hörer man mykytt aff cornutz Öl, och dee actioner, medh hwilka novitii 
studiosi plägha bliffwa vexerade. Och der något sådant aff dhem förnimmes, warda 
dhe dherföre tillbörligen straffade.

VI. Talades om Bibliopola, hwarest man kunde någo» godh bekomma. Och der 
Professores tychte godt wara, så sade H.N:de sigh willia skriffwa effter en book- 
föhrare i Leiden, hwilken nyttige böcker oss tillhandaförer.

VII. Frågade Illust. Dn. Cancellarius om stipendiaterna, om stipendia warde con- 
fererade dignis? Swarades, att ingin bliffwer der till admitteradt, för än han är 
examinerat, och der till dugeligh känder.

VIII. Discurrerades, hwarest man skulle bekomma någott till Academiae bygningar, 
emedan der till intet finnes in aerario.

Tå loffwade H.N:de sigh willia hielpa till, så mykyt honom ståår till görandes, 
att Academien sigh till godho, motte bekomma s. Drottningh Christinas testament, 
till Academiae bygningar.

Såsom och intercederade H.N:de hos H. Ehrewyrdighet Archiepiscopum, att ca-
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pitalet medh räntan som fallit är för H.N:des egit hus, måtte och Academien till 
bygning och förbättring meddelas. Hwilket Rev. Archiepiscopus togh i betänkiande, 
till dess han får tala medh (Economo templi.

Och effter man är sinnader att bruka (Economo templi till Academiae bygningars 
uthföring, skall han göra ett förslagh, hwadh Consistorii taakz reformation kan kosta.

IX. Sidst, frågade Rector, nomine facultatis philosophicas om någon promotion till 
gradum magisterii skulle snart uplåtas, effter här nu månge skickelige personer 
finnas, som för en tidh sedan äre examinerade, och en deel sittia nu allredo widh 
lägenheet?

Swarade H. N:de att thet kunde wäll tillåtas, om man funno dem som wore utiles 
ecclesiae et reipublicae, och der hos funno lägenheet för dem.

Tå swarade Professores» att här bliffwer ingen admitteradt tili den gradum som 
icke äre dugeligh och tienligh. Och äre fem eller sex candidati som redo bekläda för- 
nämbligit kall &c.

Der hos sade the, att om någre otienliga komma till gradum, så skeer thett uthi 
Darpt. Ty the sade sigh wetta, att någre som ringa haffwa studeradt och här war i t 
candidatorum discipuli haffwa ree st hädan till Darpt, och strax ther magistreradt. 
Och när dee sedan hijtkomma igen, stiga thee fram om wåra candidater som näst 
tillförende haffwa warit deres praeceptores.

Der till swarade Illust. Cancellarius, begärandes att facultas philosophica skriffwer 
sigh till här om, och tillägger dee rationes och exempla, hwarföre att Professorib. i 
Darpt icke må tillåtas promovera så månge till gradum magisterii, så will H .N . 
skriffwa dem tili her om.

Effter en discurs, bleff uthaff H.N:de tillåtit att i sommar måtte 10 eller 11 can
didati bliffwa promoverade till gradum magisterii.

Då anhölt hos H.N:de Decanus facult. philosophica? och totius facult. nomine 
tienstligen begärade att emedan promovendi aff Ubsala stifft, som offtast seendt 
bliffwa hulpne till några lägenhether, emot dee andre stifftz infödde. Iu altidh uthi 
hwar promotion tuå åt minsto aff be: te stifft måtte admitteras till gradum, som 
uthan tienst äre, på dett att der någon vacantia antingen widh Academien eller 
scholan förefölle, graduata? persona? måtte finnas i förrådh. Då lätt H .N . sigh dett 
wäll behagha.

Och bleff her medh denne gången beslutit.

Den 5 Aprilis
kallade Illust. Cancellarius Acad. "Dominus Johannes Skytte, senior, tillhopa H. 

Erhewyrdigheet Archiepiscopum, Magn. Rectorem och Dn. Professores på sitt egitt 
huss i Ubsale. Och då hades för händer effterfölliande handlingar.

I. Uplästes acta, som i förgår uthi H. N. huss, uthi Erchiebiscopens, Rectoris och 
Professorum närwaru bleffwa affhandlade, aff hwilket tillfälle discurrerades widare 
om thett tå omtalt bleff. Och togh[s] först den frågan före, antingen Cathechesis 
Conradi skulle publice proponeras? eller loci communes Hafenrefferi? Rev. Dn. 
Archiepiscopus tychte nyttigare wara att Conradus läses, hälst mädan discentes haffwa 
strax i barndomen läsit Catechismum Lutheri i scholan, och seda« widare in gymna
siis, och således waant sigh medh then methodo, att dett [icke] är nödigt turbera 
dhem medh andra authoribus som haffwa annan ordinem, aldenstund Conradus 
tracterar alle locos communes. Elliest går Hafenrefferus djxe-öoöcog till werka. Ty han
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handlar för locum de Deo, hwilket icke är rimligit, effter locus de S. S. borde först 
tracteras.

Magn. Rector swarade, att man kunde quaestion medh Dn. Archiepiscopo och andra 
Dn. Collegis placide ventilera, och medh henne öffwer ens komma en annan gång.

Doch tychte han, att effter Hafenrefferi loci communes icke allenast i uthrijkes 
universiteter haffwa fått authoritatem, uthan och i alle diaecaesibus här i rijket 
proponeras. Then examinera och episcopi nar dhe sina präster förhöra, och hwad 
flere skäl äre framdragne tillförende, in actis d. 3. April, paragr. 2., wore för dem bäst 
hålla sigh widh den waanlighe authore såsom den der haffwer bekommit applausum 
aff alle orthodoxis viris. Elliest [visste] man icke, om något godt fölgde medh en 
sådan förändring.

Reverend. D a  Archiepiscopus säger sigh här medh inthet annadt sökia än com
modum iuventutis. Ty den author som nyttigast är till iuventutis informationem, den 
borde och läsas i Academien.

Der hoos sade H. Ehrewyrdigheet, att Physica Magiri innehåller många somnia 
Aristotelica et logicalia såsom de materia, forma et privatione.

När H. Ehrew. bleff swarat aff Dominis Professoribus, att om någon bättre kunne 
wijsas, kunde man honom tagha. Tå swarade H. Ehrew. att man kunde eruera och 
tagha sigh en Physicam uthaff Scriptura Sacra etc.

Swarade Professor physeos att elliest in physica äre månge generalia et specialia 
som icke omtalas i den H. Skrifft. Såsom de constitutione humani corporis et mem
brorum varietate, de temperamentis &c. Hwilket alt likwäl är nyttigt till att wetta 
och haffwer sin stora usum. Thedt Hans Ehrewyrdigheet icke undfalla kunde.

Sidst bleff beslutitt att dhe skole tagha detta än i widare betänkiande, och på 
både sijdhor der så nödigt synes wara, framdragha sine rationes, på thett man 
framdeles något wist determinera kan her om.

II. H.N. wille och att aritmetica och geometria Rami förnämbligen proponeras, 
och att sielffwe praxis flitigt driffwes.

När matheseos Professores beswärade sigh der öffwer, att här äre inga instru
menta mathematica uthan måste sielffwe fabricera sådana som dee kunna åstad
komma, tå loffwade H.N. så begå hos Regeringen, att 100 rdlr skole giffwas hijt, 
medh hwilka instrumenta mathematica köpas skole.

III. Om Professore anatomico sade H .N. att han skall häreffter wara förplichtadt 
hålla sectiones.

Sedan taltes om loco hwarest sådant skee kunde, och mente Professor, att om dett 
gambla capellet widh scholan bleffwo reformeradt, och der till lagd en platz, skulle 
thett bliffwa der till tienligit.

Tå sade Hans N:de att man måste her om anholla hos Regeringen, att itt theatrum 
anatomicum, medh dess tillbehör blif:r bestält.

IV. Examina hebdomadaria sade Dn. Archiepiscopus nyttige wara, ty således hållas 
studiosi flitigare till att achta och öffwersee, thet dhem proponeras, besynnerligh in 
mathesi. Och effter en discurs här om, bleff bewilliadt och beslutit, att examina 
hebdomadaria skulle provisionaliter skee till en tijdh, till dess man får see hwadh 
eventum dhe taghandes warda. Och att allenast en gång om åhret nembligh om 
hösten skulle examina pubL hållas.

V. Talades om disciplina studiosorum, ther Illust. CancelL flitigt förmante Profes
sores, att die nogha inseende haffwa på dem som göra buller i staden.
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Tå sade the sigh haffwa giordt och ännu göra wille sin möijeligh flijt, acc sådanc 
och annor oredo skall förtagas och ehe som ther medh beslagne war da, skole få sitt 
straff. Der hos beswärade sigh Professores att dhe inthet haffwa någon som antastar 
inobaedientes et contumices etc.

Till itt exempel indrogh Magn. Rector en studiosum, som i afftons skulle insättias 
i prubban, hwilken swor att han inthet skulle gå ther in, för än han finge en annan 
medh sigh som bleffwo hooss honom!

Tå sade Illust. Cancellarius att den borde slås på brädett och strax relegeras.
Ther hoss befalte H.N:de, att the strax förskaffa sigh och antagha en wacht- 

mästare och loffwade H.N:de sigh willia see till huru han kunde framdeles få 
sin lön.

VI. Togz åther i betänkiande hwarest man kunde få någon godh Bibliopolam, 
och effter en deliberation, tychtes rådeligit wara, att Illust. Dn. Cancellarius skriffwer 
till Elsewir i Leiden, att han wille förhra oss böcker in, och tå finge man widare 
handla och contrahera medh honom. Om tullen för böckerne får man framdeles see 
hwadh skee kan.

VII. Frågade Illust. Cancellarius Dn. Archiepiscopum, huru han haffwer sigh be- 
täncht om dhe penningar som H .N . giffwit haffwer för sitt hus i Ubsale, om the 
icke skole tagas till Academiae bygningar?

Då mente H. Ehrewördigheet att be: te penningar skulle egenteligen höra dom- 
kyrkian till, effter såsom dombreffwet, här om giffwit, uthwijsar.

Professores swarade att be:te dombreff war icke dirigeradt emot Academien, al- 
denstund quaestio war icke, om kyrkian skulle få be:te penningar eller Academien, 
uthan om Greff Päder eller domkyrkian skulle haffwa dhem.

Illust. Dn. Cancellarius berättade, att detta husett war först deputerat till Rectoris 
Acad. wåning och sedan bleff thz giffwitt ått Greff Pedher. Synes för den skuld 
lijckt wara, att husett haffwer hört till Academien.

VIII. Begerade Rev. Archiepiscopus att H.N. Cancellarius Acad. wille genom 
sin skriffwelse inhibera Professorerne i Darpt att the icke promovera någon här ifrå 
rijket till magistrum effter man förnimmer att dhe admittera många till den gradum, 
som honom icke äre wärdige. Och bleff her om widare discurrerat, såsom then 5 [ =  3] 
April paragr. ultimo anteknadt är.

Bleff omsider beslutit, att den som någon tiänst will haffwa här i rijkett, han 
skall intet promovera i Darpt, medh mindre han haffwer sin biskopz consens och 
tillstädielse.

IX. Ransakade Illust. Cancellarius widare huru Professores haffwa effterkommit 
dett som bleff i förledne åhr aff Rijkz Cantzleren ordnat, såsom
I. Frågade H .N. om den Academiae jordbook, som i pergament göras skulle, är 
förfärdigat? Swarades, att Quaestor hafuer en, men hon behöffwer ännu widare för
bättras. Tå befalte H.N. att medh denne boken skulle snart beställas, att hon må 
bliffwa till redz.
II. Frågade H .N. om Academiae bönder äro redigerade till wissa rettelagh? Swarades 
att thett är longo sedan besteh.
III. Talades om de förbytta godzen, och befalte Cancellarius att Professores inthz 
här effter bytha godz medh andra. Swarade dhe sigh haffwa nödigt byth tillförende, 
och icke giordt thedt uthan s. Konungens befalning.
IV. Befaller H.N:de, att der någre beswär kunde wara, wedh Ulffwesund, skole the
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upteknas, och få dhem Quaestori Acad. när han reser till Stocholm, så will H .N . 
see till, huru dett kan bliffwa remedieradt.
V. Illust. Cancellarius loffwade sigh willia uthfordra dhe donations breeff, på dhe 
godz som äre Academien giffne. Såsom dett Erick Bielke haffwer.
VI. Befalte H. N. att Professores skulle tagha en copia aff Quaestoris fulmacht.
VII. Frågade H .N . om numerus stipendiatorum war augeradt till 100. Effter som 
Cancellarius Regni senast han war här loffwadt? Swarades att ännu inga fleere äre 
tillkomme uthan de som haffwa warit communitister. Tå loffwade H .N. sigh willia 
schriffwa till Högb:te Rijkz Cantzleer här [om], att detta måtte effectueras.
VIII. Talades om Academiens heman i Woxom i Alunda sochn, och effter en annan 
bonde skall komma tijtt, begärar fru Christin welb. Isak Axelsons fru, att der hålles 
hussyn upå gården, för än hon slepper dett ifrån sigh. Thett Professores sadhe sigh 
skole effterkomma.
IX. Befalte Illust. Cancellarius att Professores wille eligera ännu en förnämbligh 
lurisconsultum, som antagher professionem iuridicam och bliffwer tertius Profes
sor juris.
X. Skall och skriffwas effter någon språåkmästare, och lagas så att stipendium der 
till kan bliffwa lagdt.
XI. Loffwade H .N. sigh willia anholla hos den Konungzlige Regeringen, att ett 
trycht mandat uthgår om öl och wijn sälliande här i staden, att ther aff icke något 
buller yppa må.
XII. Skole Erchiebiscopen och Rector Acad. skriffua uth till bisk[o]perna i rijkett, 
på öffwerhetenes wägna biudandes them, att the ingen studiosum ordinera till präst, 
medh mindre han haffwer sitt testimonium ifrån Academien, huru han sigh der för
hållit haffwer.
XIII. Bleff och beslutit, att Professores icke göra någo» magistrum uthan biskopens 
samtyckio, uthan han haf:r sin biskops wettskap och förschrifft, och loffwar sigh 
willia honom medh legenhett försörija.
XIV. Skall man flitigt anhålla hos Regeringen, att något wist kunde bliffwa deter- 
mineradt, hwadh i scholan proponeras skall.
XV. Sidst frågade Illust CancelL om Professores haffwa någon wiss Bibliothecarium 
constitueradt, såsom aff Cancellario Regni i fiol förordnadt bleff? Och effter ingen 
ännu der till war förordnader, befalte H .N . alffwarligen, att Professores wille strax 
wällia någo*? der till, och honom hos Regeringen recommendera, till att bekomma 
der på confirmation, på thett Bibliothekett må hafua den usum, (hwar till H.K.M . 
glorwördigst i åminnelse) dett till Academien förähratt haffwer. Bibliothecarii sti
pendium anlangande, låffwade H.N. sigh så begå hoos öffwerheethen, att der till så 
stort salarium tillagdt warder, att han ther aff kan haffwa sitt uppehälle, och der 
widh allena stadigt bliffwa.

När nu detta alt war affhandlat, valedicerade H .N. Archiepiscopo, Rectori och 
samptlighen Professorerne.

Den 5. April
kommo tillhopa effter middagen desse effterskreffne: n[embligen] M. Olavus Lau- 

relius p.t. Rector, M. Johannes Lenaeus, D. Daniel Sidenius, M. Sveno Jonae, M. Joh. 
Staienus, M. Martinus Nicopensis, M. Israel Bringius, M. Laurent. Fornelius och 
M. Ericus Brunnius.
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Då discurrerades ther om, huru inånga stipendiarii skole assigneras uthaff hwart 
biskopz stifft och landskap. Och mente, att man först antäcknar en hop aff hwart 
stifft, effter som the äre tillförende aff dheras scripta approberade och effter som 
man redho deras condition endeles förfahrit haf:r.

Ty Magn. Rector, medh många andra, haffwer effterfrågat och bespordt hwadh 
föräldrar the haffwa, och andra circumstantier.

Sedan frågade Rector, om communitisterne, hwilke secundum scripta sua ähre 
cum distinctione approbati, skole praefereras dhem som extra Communitatem äre 
simpliciter approbati?

Tå mente Dn. Professores att man förnämbligen anseer huad progres in studiis 
dhe giordt haffwa, och der hoss achtar andre circumstantier, aff hwilke dömas kan, 
hwilka wärdigare äro detta stipendio.

Denne gången bleffwo upteknade till stipendiater dhe som wore uthaff diaecesi 
Upsaliensi et diaecesi Lincopensi, både aff dee studenter som intra Communitatem, 
och dhe som extra Commun. haffwa låtit sigh bepröffwa.

Den 6. April
kallades Professores till Consistorium». Men tå kommo allenast M. Olavus Laure- 

lius p.t. Rector och M. Martinus Nicopensis.
Tå inkallade Rector en borgare i Jöneköping Dieterich benämbd, hwilken berät

tade huru han haffwer betalat Thomas lårman 32 rdlr för Petri Pauli Smolandensis 
skuld, och haffwer be: te Petrus giffwitt be:te Dieterich en zedel på 50 rdlr. till att 
betala honom i Arbogha marknan, hwilkett Petrus intet giorde. Derföre haffwer 
merberte Diehterich sökt Petrum här i distingz marknan, odi inthet funnen. Ty han 
haffwer dragit sigh undan. Och oansedt offtab:te Dieterich haffwer giordt Thomas 
Lårm. fullmächtigh fordra samma penningar aff Petro, likwäll haf:r han ännu intz 
ther på betaladt. Derföre är han nu hijt till Ubsale kommen, till att uthfordra thett 
Petrus honom skyldigh war. Begärar för den skuld att M. Rector wille förhielpa ho
nom till sin betalning.

Tå bleff honom swaradt, att Petrus är nu insätter i prubban för andra saker, ther 
han kan sökia honom, och lofwadess att Petrus icke skulle der uthkomma, för än 
han honom betaladt och förnögdt haffwer.

Consistorium ad d. 9. April
praesentibus Magn. Rectore, M. Joh. Lenaeo, M. Jona Magni, D. Joh. Loccenio, 

M. Joh. Franc, M. Johanne Staieno, M. Martino Nico., M. Israele Bringio, M. Lau
rentio Stigzelio, M. Laur. Fornelio, M. Erico Brunnio et M. Erico Emporagrio.

I. Tå assignerades stipendiater ex diaecesibus Stregn., Scarensi, Mariestadiensi, 
Arosiensi, Wexionensi och Aboensi.

II. Bleff talat om Petro Pauli Smolandense som i förledne dagar haffwer suttit i 
prubban, hwilken nu skall kallas uthur carcere, och tillsäges, att han comparerar in 
Consistorio om nästkommande odenzdagh. Tå skall om honom för sin contumaciam 
widhare beslutas.

Den 10. April
kommo Magn. Rector och Professores tillstädes in Consist. till den ända, att the 

framkallade stipendiatos nu per assignatos ex diaecesibus Upsalien., Lincopensi et 
Stregnensi, ther några i sänder inkallades för Consistorio förhördes, till hwadh vitae
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genus the haffwa slagit sigh, hwadh lectiones publicas the haffwa hört, hwadh för- 
mögenheet &c. the hadhe, då bleffwo och somblige för sine orsaker skuld uth- 
slutne och somblige insatte.

II. När detta ändat war, stegh famulus publicus fram berättandes, huru Petrus 
Pauli Smolandus och hans landzmän som cornut drukitt haffwa, och derföre dhem 
penninges böthe pålagt, haffwer swarat Cursori som samma mulctam aff them ford
rade, nembligen, att sombligha seija sigh inga penningar haffwa, somblige seija 
sigh icke wetta hwarföre de böötha skole.

Tå fick Cursor i befallning att han skulle citera them till morgons till Consisto
rium.

Hölz åtherigen Consistorium 11. April

prisentibus M. Olavo Laurelio p.t. Rectore, M. Johanne Lenaeo, M. Joh. Frank, 
M. Martino Stenio, M. Svenone Jonae, M. Joh. Staieno, M. Israele Bringio, M. Mar
ti no Nicop., M. Laur. Fornelio, M. Erico Brunnio et M. Erico Gabrielis Emporagrio.

I. Johannes Cursor stiger fram för Consistorio, berättandess att Laurentius Uddonis 
haffwer dragit uthur aresto, oachtandess thett Cursor haffwer skriffwit på hans dör, 
att han skulle wara aresteradt re et corpore. Ty när Magn. Rector ände först en 
studiosum till b:te Laurentium, sedhan Cursorem, hafua the intz råkatt honom. Der 
uthöffwer befalte Magn. Rector i gåår Laurentii contubernalem, Flackerum, att han 
nomine Rectoris skulle befala honom presentera sigh Consistorio i dagh, och swara 
till sin wärdinnos klaghemhål opå honom, hwilken sägär att han är henne skyldigh 
5 dir. Ehuru be: te Laurentius detta förnummit haffwer, likwäll haffwer han i mor
gons reest hädan uthur stadhen. Frågar för den skuld Rector, hwadh man skall göra 
i detta fallet.

Bleff aff ven. Consistorio beslutit, att hans saker skulle inventeras, och derföre 
sättia lååss, till dess man finner honom.

II. Inkallades för Consistorio Magnus Laurentii Bergius, hwilken haffwer drukit 
och slagitz om skärtorssdagz afftonen i Bastians enkias gård, och om långhfredagz 
morgonen drukit och sigh otillbörligen stelt

Om denne Magno (som nu wille förblommera sin sak) wiste Dn. Andreas Cursor 
sanningen referera, huru oskickeligen [han] på förb:de tijdh sigh förhållitt haffwer. 
Men effter han war bortreest, bleff mz sententien upskutit.

Tå tillsade honom ven. Senatus, att han skulle blifua in aresto till dess Andreas 
Cursor kommer igen, hwilken weet berätta, huru detta war tillgångit.

III. Framträder M. Olavus Skogh, och uppå H. Erhw. Erchiebiskopens wägnar 
andrager Consistorio itt klaghemhål H. Ehrw. haffwer uppå Georgium Laurentii 
Sudermannum, Samuelem Caroli och Claudium Erici Suderman.

Ibland hwilka den första klaghemåhlen är, att desse studenter haffwa ropatt om 
nattetijdh på H. Erhewyrd. huss, och kalladt H. Ehrewyrd: studiosos domesticos 
penaler.

Den andra, att the haffwa agerat, och sedhan slagit Hans Ehrewyrdigheetz hustru- 
brodher Ericum Erici Noreum något för påska.

Den tridie, att förbe:de studenter haffwa skriffwitt en smädeskrifft på be:te 
Ericum Erici, och henne kastadt in uthi Academien.

Den förste och ytherste accusation bewijsar och besluther H. Ehrw. uthaff inter
media: nembligen effter dhe tillförende haffwa vexeradt och illa tracterat hanss
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domesticum och affinem Ericum Erici, äre och dee samme uthan twiffwel, som om 
nätterna ropa widh H. Ehrewyrdighetz huss penaler på be: te Ericum Erici och de 
andra studenter ther inne äro.

IV. För denne klaghemål skuld, bliffwa förb:de 4 studenter inkallade till att 
förhöras och i denne saken examineras. Och emädan dhe andra tilmälande, meer- 
deelz funderade sigh uppå den slagzmhål och vexationer skedde wore, der före 
tagher ven. Consistorium den saken före, och befalte, att Ericus Erici tanquam actor 
skulle berätta huru hans wederparter Samuel och Georgius honom haffwa oförättat.

Först säger Ericus att denne sak war them emellan förlikt, och dhe sedhan haffwa 
begåt thett höghwärdiga altarens sacramentet. Dok säger sigh willia berätta, huru 
han haffwer kommit i widhlyfftigheet och perlement medh Georgio och Samuele, 
seijandess:

Tre wekor för påsk, hadhe iagh på Hans Ehrewyrdighetz wegnar ett ärende till 
Petrum Erici Liung, hwilken wäll exciperade migh. En stund effter, komme Georgius, 
Samuel och Claudius tijtt, och sedan när the tuå eller tree timar suttitt hafua, och 
Georgius war uthgången och åther inkommen, sade Georgius, att iagh icke togh 
aff migh hatten för honom. Och thetta war första och största orsak till wår slagz- 
mhåL Och när iagh skulle gå uth, kom Georgius effter migh i portlidret, och ther 
baret tillhopa för oss.

Samuel sägär sigh berätta hela saken, som hon tillgången war. Ericus Erici haffwer 
för middagh när 9 slogh kommitt till Petrum Liung och frågat effter ett breeff.

Tå haffwer han bliffwitt hoss be: te Petrum till måltijdztijden och då gått heem 
till H. Ehrewyrdigheet Erchiebiskopen. Effter måltidh kommer Ericus tillbaka till 
Petri Liungz herbergh om sitt förra ährende. När 1. war slagitt, sade Petrus sigh 
plägha informera Doctoris Wallii son på dhen timan, och för den skuld moste nu 
gå ifrån Erico, och dhe andhra. Och effter Petrus gerna wille plägha Ericum och 
oss, badh han sin brodher Laurentium, att han skulle warda wärd så länge han kom
mer igen ifrån D. Wallio. I medier tijdh begynte Ericus dricka Georgii föräldrars 
skåll, hwilkett Georgius förwägrade, bidiandes honom begynna någon annan skåL 
När Ericus inthet wille affstå, sadhe Georgius att han icke war myndigh begynna 
först någon skåål, emädan han inthett war wärd. När Petrus Liung kom heem igen, 
berättade Georgius detta för honom, hwilket Ericus förtychte, och begynte bruka 
stora ord, och tå wäxladhe dhe någhre ord tillsamman. När Ericus omsijdher kom 
uth i na[tt]stughu gången som är öffwer portlidret, haffwer han slagit aff sigh 
wattnett. Tå haffwer Georgius som tå stodh der under i portlidret sagt: Hwem giorde 
detta? Thett war ett penalisk stycke. Endoch han intet tå wiste hwilken detta giorde.

Georgius kunde ey heller undfalla, att effter Ericus haf:r hafft en myssa uppå 
sigh, han iu oblique har agerat honom.

Tå haffwer Ericus fråghat Petrum wärden, om honom skulle loffligit wara slå 
Georgium, emedan han talat honom så emot? Men Ericus nekade aldeles sigh haffwa 
så frågat Petrum. När Ericus war kommen i portlidret, hafuer Petrus fölgt honom 
och begäratt att han intet wille försmå sigh, uthan bliffwa än en stund quar. Tå 
haffwer Georgius sagt: Hwadh äret? Will tu Erice försmå oss? Ericus swarade: 
Ja frillich, och tå haffwer Georgius slagit till honom, och sedan goffwo hwar annan 
lijka hugg.

Tå haffwa the åther samptligh gångit up i stughun, ther the begynte på nytt 
ordkastass, och sprungo tillhopa. Thetta war och Georgii berättelse.
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Tå frågade Magn. Rector, hwadh iniurias dhe haffwa giordt Erico? Swarade 
Ericus, sigh intet haffwa någott synnerlighitt, hwarföre han kan klagha öffwer them. 
Uthan H. Ehrewyrdigheet Erchiebiskopen beswärar sigh effter som M. Olavus Skogh 
tillförende klaghatt haffwer. Äther spör Rector Ericum, om dhe haffwa vexeradt 
honom, och giffwit honom skäls ord? Der till Ericus nekade, seijandes, them intz 
haffwa giort sigh någor iniurias verbales, uthan thett the slogho honom. Ty för- 
uthan thett som nu refereradt är, haf:r Samuel riffwitt honom i håret när han lågh 
uppå Georgio. Der till swarade Samuel, sigh inthett haffwa riffwitt, utha» elliest 
tagitt uthi honom, williandess skillia dhem ått.

När Ericus bleff tillfrågat om Petrus Liung haffwer iniurierat honom på någpt 
sett? nekade han, och sade Petrum hafua altidh styrt till godho, och frijatt honom 
så mykytt han kunde.

När nu begge parterne wore således förhörde, tychte ven. Consistorium rådsampt 
wara, att man intett för affsäger sentenden, än Petrus Liung som är i Giriostadh 
sochn kommer hijtt, och berättar huru detta är passerat, effter han är opartijsk i 
saken. Befaltes för den skuld Notario Acad. att han citerar hijt be:te Petrum E. Liung 
till nästkommande odensdagh. Hwilket och så skedde.

Sidst refe[re]rade Rector, huru H. Ehrewörd [ig]h££?/ Erchiebiskopen haffwer be- 
swäradt sigh öffwer deras roop på H. Ehrw. huss, tracteradt illa hans affinem Ericum 
Erki, och der offwan opå skriffwitt passquil på honom etc. och lätt der hos H. 
Magnificentia them medh krafftighe ord see huru illa the haffw[a] här uthinnan 
sigh stelt, och höghelighen förtörnadt H. Ehrwördighee/.

Och sedan H. Magnificentia sampt dhe andre Professores hafua giffwitt them en 
welligh filtz, tillfrågades studenterne, om the godwillighen bekenna sigh wara skyl- 
dighe til thett tillmäle, Dn. Archiepiscopus them tillägger.

Swarade the: att the willia göra sin högsta eedh här på, att hwarken någonteera 
aff them haffwer ropat på Erchiebiskopens huss eller på någon ther inne är, ty 
heller wetta någon annan som thett giordt haffwer.

Sammalunda sadhe the om passquillan etc.
Tå sade Rector, att thee skole och ther på wara beredde, att om dhe elliest icke 

godhwilleligen bekenna sanningen, skole the för Consistorio läggia en eedh. Och 
förmantes flitigt, att thee skulle hålla sigh stilla och wachta sigh för förargelse &c.

V. Togh ven. Consistorium sigh före Petri Caroli sak, hwilken hade besuffwitt 
Nils skomakares dotter, Brijtha benämbd. Och förnam tå Consistorium, att Petrus 
hadhe ännu intett, effter Professorum rådh, förlikt sigh medh henne och hennes 
föräldrar.

Fråghar så Rector modhren och dottren, huru the willia komma till förlikningh 
medh Petro? Swarade modren, att the inhet haffwa fått Petrum in i sitt huss. Petrus 
säger sigh haffwa sändt Jöns Bängtson i Breedgränden till föräldrarna och pighan, 
såsom och andra, doch hafua the intet kunnat uthrätta. Tå sade Brijta, att hon sköther 
intet om någon annan förlikningh, uthan thedt han så wille begå medh kyrkioheerden 
att hon snart sluppo i kyrkia, och sedan betala diett han henne skyldigh är för öl 
och annadt, och fik fram en rekningh emot Petrum innehållandes hwadh han ått- 
skillighe gångor taghitt hafuer, hwilkett i penningar belop sigh till 46 dir 8. öre 
kopparmynt.

Ther till Petrus swarade, henne sådant honom påräkna uthan all beskeed, och 
aldrigh ther om mlat dllföreende. Elliest haffwer Nils hennes fadher war i t altid skyl*
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digh Petro penningar, hadhe han warit skyldigh honom, hade han uthan tuiffwel 
sagt thett och affreknadt, i thett han honom skyldigh war.

Hon äger sigh haffwa giffwitt Petro och hans landzmän tree åttskillighe gångor 
godt ruus på. Men Petrus wille dett neka, och sadhe sigh allena några kannor öll 
hafua tagit. Nekade der hoos sigh willia giffwa henne så månge penningar på gäld, 
om hon icke sompt wille rekna i förlijkning.

Tå sendes effter Nils skomakare och för honom berättade Rector hwadh flijt 
Professores haffwa giordt medh Petro, an han skulle tagha hans dotter till ächta. 
Men the haffwa intet kunnat här uthinnan uthrätta. Och sedan för honom uprepete- 
ratt war huru widt thett war kommitt medh Petro och hans dotter, tillfrågades Nilz 
om han will wara förlijkter medh 34 dir, hwilka Petrus är till fridz giffwa eder 
dotter? Swarade Nilz att han will giffwa sigh till fridz medh dett som hans hustru 
haf:r giordt.

Tå sade Brijta att hon intett låther Petrum uthtagha kistan och böckerne som han 
haffwer hoss oss. Rector sadhe, att Petrus måtte betala henne för ölegäld, och gifua 
henne en billigh förlikningh, och sedhan skall han få uth sine böcker. Och effter Dn. 
Consistoriales icke kunde komma them till widare förlijkningh, goffwo dhe Petro 
denne sententien:

Emedan Petrus icke will tagha henne till ächta, så skall han 1. betala alt thett the 
medh skäll kunna öffwertygha honom wara them skyldigh. 2. Giffwa pijghan en 
billigh förlikningh. Och der Petrus icke kan strax contentera them medh betalningh, 
skall han skaffa sigh lyfftes män, som gå godh för honom hos Nilz skomakare. Men 
sedan han them alt haffwer betalt, skall Nilz låta Petro igenbekomma sin kista och 
andra saker som han ther kan haffwa. 3. Skall han programmate publico förwijsas 
ifrån Academien uthi runde tio åhr. 4. Skalt han bötha till Consistorium 10 dir 
hwijtm.

Tå fick Petrus fram itt breeff aff M. Jona Palma skriffwit, till ven. Senatum 
Acad. ther uthi han caverar för Petro, och loffwar sigh willia strax effter wåranden 
till skicka Consistorio dhe penningar, till hwilka Petrus sakfälter bliffwer.

Men ven. Senatus befallte att Petrus skulle der till för sine wisse orsaker skuld, 
tagha tuenne löfftesmän här i staden som gå godh för honom.

VI. Effter en deliberation om examinibus, bleff aff ven. Consistorio beslutit, att 
examina hebdomadaria skulle skee och här effter i werkett ställass. Men publicum 
examen skulle allenast hållas en gång om åhret, effter som ther om bleff stadgatt uthi 
Illust. Cancellarii Acad. närwarelse 5 ApriL huius Anni.

VII. Haffwa ven. Consistorio ti Ils tält Haquinus Bång och Laurentius Petri Suder- 
mannus hwar sin supplication ödmiukeligen aff ty begärandes, the måtte warda af 
stipendio Regio delachtighe. Uppå hwilkas begäran bleff denne gången ingin resolu
tion giffwin.

Refererar der hoss H. Magnificentz några haffwa warit hoss honom och begäradt 
stipendium Regium, och ändoch the haffwa waritt här tillstädes öffwer heela wintren, 
likwäll haffwa the sigh icke pr<esenteradt när dhe andre äre examinerade &c. Tå 
mente ven. Consistorium icke billigt wara, att sådana nu skulle tillåtas, emedan offta 
är anslagit, att den som affecterar stipendium Regium skulle först proberas, och 
fast än dhe nu begära examineras, likwäl borde man dem den lägenheethen om- 
sijdher affskära, hälst medan man uthi så långh tidh haffwer tillåtit them privatim 
scribendo examineras. Elliest skulle här på ingin ända bliffwa. Mena för den skuld
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Dn. Professores sigh uthi den delen giordt retsinnighom tillfyllest, och här medh wara 
excuserade.

VIII. Berättade Magn. Rector att emillan Petrum Olavi Wibyensem och Simonem 
Henrici Döpke Vesmannum haffwa sigh tilldragit tuenne perlement, itt fierde dag 
påska, seentt om afftonen, på Gommunitetet. Thett andra på Doctoris Wallii tompt 
otta dagar ther effter. Begärde der hooss ven. Consistorium wille tagha den saken i 
förhör. Och emedan tijdhen war icke aldeles förlidin, bliffwo desse förb:de studiosi 
inkalladhe.

Och togh före i. Thett slagzmhåll skedd war på Communitetet om hwilken Petrus 
Olavi berättar, och anklaghar Simonem såsom dhen, medh ett berådt modh skulle 
hafua kommitt till hans herberg, till att förrätta och slå Petrum.

Simon nekade sigh hafua kommitt på Communitetet i den achten, att han skulle 
iniuriera någrom, uthan berättar huru han mz Johanne Elai haffwer kommitt på 
Commun. när CEconomus Communitatis medh sina gäster tackade Gudh för maat, 
och effter han wille förnämbligen wäll tractera Johannem Elai, rände effter tuå 
kannor spanst wijn. När gästerna wille gå sin koos, togh han Petrum och badh ho
nom sittia, blef och Ericus Andreae Salemontanus quar. En tijdh der efter sedan 
Johannes Elai war borta och her Erich i rängh gången, förnam Simon att Petrus slogh 
en rymmare wijn i spisen, tå hågade han, hwar före Petrus så slår bort wijnet? och 
omsijdher sachta slogh honom på munnen medh handen.

Petrus swarade bekännandes annat wäll sandt wara, men örfijlen war så drygh, 
att blodhen hafuer straxt effterfölgt. Der hos berättade, att Simon hafuer rändt sin 
poijke lönligen i herberget effter swärdet, och sedan han förnam suärdett wara för 
handen, hafuer be:te Simon riffwitt af sigh tröijan och sagt: Nu skall du få, och 
då slogh han först Petro kinpusten.

Tå bekende Simon sigh hafua rändt effter swärdett dok icke för Petri skuld, 
uthan effter han altidh plägar hafua den seden, att trär han om afftonen är uthur 
sitt herberg, han tå sänder effter swärdet, på thett han skall defensive haffwa thett 
hos sigh. Men han nekade sigh så hafua riffwitt tröijan af sigh, och mz hotande 
ord talat till honom.

Petrus refererade sigh på wittnen, doch hade han nu inga tillstädes, och för den 
skuld bleff saken upskuttin till annan gång. Tå skulle Petrus haffwa bättre docu- 
menter här om.

2. Dett andre perlement på D. Wallii tompt anlangandess, rägher Petrus sigh 
haffwa seendt om afftonen uthgångit på hemlighe huset, haffwer Simon stådt på 
gården. Straxt effter hafuer Simon kommitt in mot hemlighusettz dören och pareradt 
mz swärdet. Tå mente Petrus han skulle willia tillfogha sigh hugg, och för then skuld 
steg uhr husett och togh en stör williandes ther medh sigh förswara och hafuer stött 
till Simonem, hwilken tå hafuer stungit Petrum i handen medh swärdett. Omsijdher 
[hade] Simon kommitt kull, ther Petrus wille tagha swärdett ifrå honom. Och sedan 
blefuo af androm som i Rev. D. Wallii byggning gästa, ått skilte.

Simon berättade, att tuenne soldater hafua kastadt efter honom när han kom in 
moot byggningen, så att the hafua ther medh illa stänkt på hanss kappa. Tå lop han 
in efter swärdet, och när han kom på gården, haffwer intett dristat sigh eensammer 
uth effter dhem som haffwa kastat steen effter honom, och för den skuld huggett 
swärdett i gården, menandes sigh således få sigh någon till hielp. I medier tijdh 
kommer Petrus medh en stor stång i handenne.
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Tå förekom Simoni desse tankar, att Petrus skulle haffwa kastatt effter honom, 
eller och, att Petrus skulle ihugkomma den förra owänskap som emillan them för 
yppades på Communitetet, och för den skuld fråghatt Petrum hwadh han hade i 
sinnett ondt eller godt? Och tå stötte Petrus honom i brystet och slogh honom i 
huffwudet medh stången, så att han föll om kull. Sedan kom up, och tå wille Petrus 
tagha aff honom swärdet, och goffwo hwar andra några munslagh.

Och emedan ingen hade wittnen till sine berättelser och tidhen war förluppin, 
upskötz medh denne sak till annan gång, tå the wijdare saken controvertera skulle.

IX. Inkalladess Axelius Nicolai Smolandus, en ibland them som medh Petro Pauli 
och andra Smolandensib. cornut druket haffwa, och för honom affsade Magn. Rector 
Consistorii besluut om be:te Smolandis för dhett dee icke hafua hörsamblighen effter- 
kommitt Consistorii dom, i dhett dhe icke wille uthgiffwa dhen mulctam dhem 
bleff aff Consistorio pålagt, för thett the hafua drucket cornut, vide acta d. 10 April, 
n. 2., nämblighen, att förb:te Smolandenses skulle derföre gåå in carcerem, och lik* 
wäll uthläggia hwartera en halff rdlr effter Consistorii förra beslut. Detta skull be: te 
Axelius förkunna dhem androm.

Den 12 April
hölz Consistorium, praesentibus M. Olavo Laurelio p.t. Rectore, M. Johanne Lenaeo, 

Mag. Jona Wexionense, D. Daniele Sidenio, M. Johan. Frank, M. Martino Stenio, 
M. Svenone Westg., M. Joh. Staieno, M. Martino Nicopense, M. Israele Bringio, 
M. Laurentio Stigzelio, M. Laurentio Fornelio, M. Erico Brunnio et M. Erico Em- 
poragrio.

I. Hade Magn. Rector en admonition tili Dn. Professores, att the äre enige, besyn- 
nerligen uthi dhe saker som publice tracteras, så kunna the bättre och snarare aflöpa. 
Sedan att hwar och en troligen hos sigh innehåller thett som in Consistorio handlas, 
påminnandes them sitt giorda iuramentum &c.

Tå indrogh M. Johannes Lenaeus itt exempeli som sigh tilldrogh näst förledne 
April, uthi Illust. Cancellarii Acad. hus, ther bådhe Hans Nåde och wälb. Isak 
Axelsons fru sadhe till honom, att han allena skulle mäst drifwa thett, att Matz 
Larson i Skälby i Waxala sochn skall komma till Academiens heman i Wåxom i 
Alunda soeben, sade der hoos, (när Rev. M. Lenaeus wille der till neka) at thett war 
så för Illustri Cancellario och be: te fru berättat. Beslutes fördenskuld här aff, at 
någon af Consistorialibus skulle sådant hafua uthspridt. Hwilken beskylningh ingin 
aff dhem wille wederkenna.

II. Berättade Rector, att borgarskapet hafua skickat några till sigh, wänligen 
begärandes att Ven. Senatus aeademieus wille sigh uppå effter fölliande punchter 
resolvera.
I. Effter Professores haffwa tillförende lofuadt sigh willia contrahera medh aren- 
datorerne på accijsen om en wiss summa på hela åhret, och ännu icke många detta 
effter kommitt haffwa, begära arendatorerne att the wille snart medh them contra
hera &c.

Tå swarade Dn. Professores, att så månge som achtat ther om contrahera medh 
them, hafua reda thett giordt. Men en godh deel äre som willia heller hwar gångh 
the låta bryggia och slachta, gifua tett an på accijsen.
IL Begärar borgarskapet wätta, hwadh ordo professorius will contribera till orge- 
byggningen.
8 -6 8 1 0 6 1  Sallander
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Bleff swaradt, att när Professores få förnimma thett sids ta contractet emillan 
borgarena och orghmakaren, såsom och them bliffwer den boken ther borgarskapet 
hafua inskriffwitt, hwadh hwar ther till giffwitt haffwer, öff:rantwardatt, så willia 
Professores ther uthi sine nampn mz dhe penningar hwar till orgawärkett förähran- 
des warder, inskriffwa.
IIL Effter någre penningar som några bönder ob crimen lassse Maiestatis bödt 
haffwa, äre skänckte till att renovera och byggia bankerna i domkyrkian (såsom 
borgarskapet föregiffwa) frågha the huru Professores willia att quinfolkz bänkarna 
skole blifua disponerade, antinge« Professorum hustrur skole haffwa chore för sigh 
siälffwa.

Swarades, att man talar medh them här om, hwadh therass mening kan wara. 
Item om Academien skall wara deelachtigh medh them i samma penningar? Effter 
om desse penningar äro giffne till domkyrkian in communi, tå skall medh be:te 
penningar practiceras effter domkyrko skråns innehålld.

I medier tidh discurrerade Profess, praesentes om en snickare till Academiens 
bygningar, hwarest man den bekomma kunde.

Och emädan Academien bestås haffua ibland andre embetzmän, en snickare, bleff 
beslutit att Christiern snickare som till förende haff:r sigh angiffuitt, skulle till 
Academiens eghen snickare antaghas.
IV. Begära borgarskapet att Professores wille giöra itt medh borgarskapet och com- 
municera sine consilia mz them uthi någre saker som angå begge ordinem, civicum 
et academicum.

Ther tili wore Professores benägde och öffwerbödighe. Ty begärade the aff Notario 
Academiae att han ibland andre swar uppå postulata civium, skulle nomine Senatus 
Acad. wänligen betacka borgemästare och rådh, för thett the willia tagha Professores 
i rådh medh sigh, uthi dhe saker som ecclesiae nor/rae och elliest communia utriusq#e 
ordinis angår och widkommer.

Professores loffwade sigh willia them uthi alla billighe saker och ombetrodde 
ärender godhwilleligen beflijta, och medh them consilia communicera.
V. I synnerheet effter H. Ehrew:tt Erchiebiskopen wille någre förändringar föra 
på banen i wår församblingh, såsom medh funtens translation och kyrkioherde- 
wahlet. Derföre begära borgarskapet, att Professores wille seija sin meningh om funten, 
om han skall föras fram i choren, såsom H. Ehrew. will, eller skall han stå quar 
på thet rum han nu en rumb tijdh stått haffwer?

Tå begynte Professores här om widlyfftigt discurrera, och indrogho många ra
tiones, mutationem hanc exre minus necessariam. Ty endok thetta är adiaphorum 
quid, och för den skuld, om ther mz fölgde någon nytta i Gudz försambling, och 
ingen förargelse, kunde thetta skee? Likwäll mädan mutatio absque necessitate et 
utilitate ecclesiae suscepta gemenlighen är periculosa. Och effter exemplo primitivae 
ecckriae är den consvetudo in ecclesiis introducta, ut baptisteria in posteriore templi 
parte constituerentur, kunde denna och andre församblingar lätteligen tagha ther 
aff förargelse, och göra sigh ibland andre desse tankar, att uthi religionen skulle 
föllia eller nu begynna skee någon förändring. Sedan är baptizandi filii irae, och 
för den skuld wore betänkeligit, om man skulle strax bära odöpta barnen främst i 
kyrkian och icke heller baak i kyrkian för låtha them inympas i Gudz församblingh. 
Der hoss syntes man här uthinnan communicera medh papistis dicentibus unum 
locum altero esse sanctiorem, cum tamen urgente praesertim casu necessitatis, edam
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in domibus aliisq«e in locis, piorum exemplo, baptismus absq«e scandalo tamen 
cum fructu administrare possit, quid igitur prohiberet quo minus in posteriore. 
Templi parte in publico ecclesix laetu, hoc ipsum fieri posset? Hälst emädan för- 
samblingen här så wäll, och än bätter hörer, hwadh i döpelsen förhandlas, ther 
funten nu står; allenast församblingen bleffwo förmanat wara tyst och wända sigh 
till funten tå baptismus administrerades, och man giorde funte dören fram på 
gången. Dess föruthan, kunna the som bliffwa döpte fram i kyrkian tagha contro
versiam action emott them som bak i kyrkian döpte äro, ther aff sedan oreda och för
argelse skee kunde. Aff thesse och mångre andre skäll, hölt ven. Consistorium råde- 
ligitt wara att några uthaff Senatu acad. och borgarskapet här om privatim discur- 
rera medh Rev. Archiepiscopo & collatis rationibus utriusq«e partis. Svaderade, att 
man intz denne förändringen i wärkett ställer, för än man här om consulterat medh 
ordinibus Regni et totius ecclesiae. Hälst mädan ecclesia Ubsaliensis är såsom caput 
reliquarum in Regno Sveciae ecclesiarum particularium.
VI. Frågha borgarskapet, huru the skole bära sigh åt mz kyrkioherde wählet, emädan 
nu tijdh är ther om at deliberera? despondebatur Att Senatus acad. och borgarskapet, 
hwar för sigh consultera de electione novi pastoris, hwem the giffwa sina suffragia. 
Och när the på både sijdor så delibereradt haffwa, kunna the komma tillhopa på ett 
bequemligit rum, och tå huar seija sitt betänkiande om denne saken. Doch skall 
praecaveras att borgarskapet icke absolute och fulkommeligen condudera om någon 
wiss person till pastorem, den de skole sedan obtrudera Senatui academico, för 
än the komma till hopa mz Professoribus, såsom sagt är, och sedan begge parternas 
consilia och betänkiande uptächte äre, samsättia sigh om thett som bäst och tryggast 
kan wara i denne saken.

Om detta och andra swar till borgarenars postulata fick Notarius Acad. i befalning, 
att ingen [0: igen] för them referera och kungöra. Hwilket han och samma dagh 
effterkom, och talade medh wälacht. Clas Eeden, som här om på borgareskapettz 
wägna till Rectorem Magnificum warit haf:r och der hoss begärade att han detta 
Consistorii swar borgmästarom och rådh förkunna wille.

Begärade Magn. Rector, att Professores wille nu tagha sigh före den consulta- 
tion om pastore futuro, och effter discurs att hwar för sigh ordine sade sitt be
tänkiande.

Deliberationes et suffragia Professorum: M. Ericus Emporagrius meenar här äre 
tuenne quaestiones och saker som böre achtas och resolveras. Först om status Acad. 
skall förandras, så att Primarius Professor icke skall tillijka wara pastor? Sedan, om 
thett icke skall förandras, huru man tå skall kunna göra H. Ehrew. Erchiebiscopen 
tillfyllest; hwilken uthi sitt embetes uthförande will gerna hafua den pastorem civi
tatis som skulle enkannerligen H. Ehr. bijfalla och hielpa, hälst mädan H. E. menar, 
att den som är bådhe Professor och pastor, kan icke hinna H. Ehrew. någott stort 
bijstånd göra in visitationibus &c.

Thett första anlangandes, effter s. Konungen (glorwördigst i åminnelse) hafuer 
stadgat, att then som Primarius Professor theologiae är, han skall tillij [ka] wara kyrkio
herde i staden, och Bondekyrkie sochn, tychtes intet trycht och tiänligit wara förandra 
denne H. M:ttz ordinantzie. Borde för den skulld Professores icke samtyckia till 
denne mutation. Ty elliest skulle och andra constitutioner lätteligh förandras.

Om thett andra, mente han rådsampt och billigt wara, att Professores per partes 
giorde H. Ehrew. assistens uthi effter fölliande saker: giffwa honom godh rådh och
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göra bij stånd så mykytt theras embethe lida kunne. Giffwer omsijdher M. Johanni 
sitt suffragium.

M. Ericus Brunnius håller godt och tryggast wara, att ma» håller hand öffwer s. 
Konungens ordinantzia, emädan caverat är, att ingin skall upriffwa och förandra 
s. H. K  M:tz ordningar, emädan wår utkorade Drottning är ännu uthi sine omyndighe 
åhr. Elliest tyckes ingen necessitas huius mutationis wara. Hwadh Rev. Dn. Archie- 
piscopum widkommer kunna Professores honom sitt bijstånd göra, bådhe medh rådh 
och dådh som sagt är.

M. Laurentius Fornelius menar att thett samma som tillförende sagt är och thes för 
uthan lägger thetta skälet till, att den som är bådhe Professor och pastor kan letteligen 
komma till rätta medh sine åhörare, och them componera, haffwer och bätter lägen- 
heet och större authoritatem till att admonera studenterne till skickeligheet och sidug- 
heet Giffwer för den skuld M. Johanni sitt votum.

M. Laurentius Stigzelius menar thett samma, och ther så behöffwer, att man suppli
cando skriffwer till H. K. M:tt och den konungzliga Regeringen att den ordinantzie 
som aff H. K. M:tt (högloffligh i åminnelse) är giordh här om, måtte ständig bliffwa. 
Och giffwer M. Johanni sitt votum.

M. Israel Bringius håller och bäst wara, att Academiae giorde Staat måtte bliffwa 
behållen, och i detta fallett icke förandras. Och emedan denne förändringen synas 
skulle skee för en person allenast kunde thett wäll bliffwa remedieradt på thett sätt 
som för sagt är. Och giffwer M. Lenaeo sitt votum.

M. Martinus Nicopensis menar thett samma som aff hans collegis här om sagt är, 
och tillijka medh the andra giff:r sitt suffragium, att M. Johannes Lenaeus succederar 
D. Lauren. Wallio.

M. Johan Staienus är dubius hwadh man här uthinnan göra skall. Ty att göra emot 
s. Konungens ordinantzie giorde om statu Acade. är swårt och icke trygt i är den 
konungzliga Regeringens breff, kommit till Erchiebiskopen, att pastor serdeles skild 
ifrå Professore primario skall här effter blifwa såsom han endeles hördt haffwer, är 
thett och swårt förandra. Omsijder mente han godt wara, att den förre statt« bliffwer 
serverat, och der annatt på biudes, man tå supplicando anhåller hos Regeringen, att 
prior status serveras.

M. Sveno och M. Martinus Stenius hålla bäst wara, att primarius Professor theoL 
bliffwer tillijka pastor civitatis och att man bör beflita sigh ther om, att s. K. ordi- 
nantz här om, måtte hållen warda. Och giffwa sina suffragia M. Johanni Lenaeo.

M. Joh. Frank menar att man acquiescerar uthi s. Konungens ordinantz att Pri
marius Prof. bliffwer tillijka pastor ty således kan pastor bätter hålla ordinem acade- 
micum & civicum i godh correspondens och enigheet. Och der något annadt till- 
biudes, och Regeringens breff om någon förändring här på kommen är, så må man 
supplicando additis rationibus anhålla hos höghb:te konungzlighe Regeringen att den 
förra Staat och Konungens ordinantzie måtte oförändrat bliffwa. M. Johanni Lenaeo 
giffwer han sitt votum.

D. Johannes Loccenius menar thett och godt wara, att Primarius Professor warder 
och pastor civitatis, för dhe orsaker tillförende sagt är. Och giffwer R. Dn. Johanni 
Lenaeo sitt suffragium.

D. Daniel Sidenius menar saken wara så stor, att man defererar henne till superio
res. Elliest tycker han, att professio et pastoratus kunna wäll bliffwa tillhopa hos en 
person, hälst mädan loffwatt är, att inge förandring:r på s. K. ordinantzier skole
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göras, emedan H. K. M:tt wår uthkårade Dråttning är i sine omyndige åhr, och 
häller alldeles billigt wara, att M. Joh. Lenaeus bhffwer förordnadt pastor civitatis 
simulae Professor, såsom D. Wall. tillförende warit haffwer.

M. Jonas Wexi. håller aldeles rådeligitt wara, att den förra staten, som H. K. M:tt 
wår salige högt ährade Konung här uthinnan förordnadt haf:r, måtte ständigt hållen 
warda. Och ibland annadt, driffwer effter fölliande skääl, att på detta sättet warder 
större unio och bätter wänskap och enigheet emillan Academien och borgarskapet 
(hwilken icke ringa angelegen är på wägen bracht). Sedan äre wij alle förobligerade 
till att hålla s. Konungens ordinantzier och constitutiones widh macht, så mykytt oss 
står till görandes. Och för den skuld han tillijka medh thee andra sine D. Collegis 
giffwer M. Johanni Lenaeo sitt votum.

M. Joh. achtar godt och nödigt wara, at man, såsom aff the förre D. Prof, sagt är, 
bliffwer stadigt widh den förra staten och s. Konungens ordinantzie. Och emädan de 
andre Prof, theol. som skole altidh reesa uth tili sine sochne kyrkior och ther göra sine 
tiänster, kunna uthstå begge embeten, pastoratet och professionen, derföre kan en 
person så wäl uthföhra begge embeten, och wara Professor och pastor i staden. Der 
hoos wänligen betackar Dn. Professores för dett dee haffwa giffwitt honom sine 
suffragia till be:te bådhe embeten. Sägär detta wara honom en gång tillförende 
offereradt. Hwadh nu här uthinnan skee kan, skiuter han uthi Gudz providens och 
högha öffwerhetes godha disposition. Och der han icke kommer här till, sadhe han 
sigh ther aff icke commoveras.

Bleff så enhälleligen beslutitt, att Primarius Prof. nämbligen R. Dn. Magist. Jo
hannes Lenaeus skulle få Senatus academici suffragium till att wara bådhe Professor, 
och bliffwa pastor i staden och Bondekyrckie sochn. Hwilkett theras betänkiande 
skulle och borgarskapet föredraghas, och sedan höra theras betänkiande.

IV. Inträder Johan., Academiens pedel, ödmiukelighen begärandes, att han och 
hans stallbroder Dn. Andreas måtte ibland andra stipendiatos Regios åttniuta stipen
dio Regio, effter theras Ihön elliest så ringa är, att the intett kunna heela åhret hålla 
sigh här i staden.

Effter en deliberation tychte Ven. Consistorium billigt wara, att både Cursores 
provisionaliter bekomma Regium stipendium för en person i 2:da classe.

Den 13. April
effter morgon predikan ändat war, stego Afega Rector och Professores, sampt be- 

falningzmannen, borgemästare och rådh tillhopa i Consistorium, ther till att talas widh 
om någre saker, som angik statum ecclesise Ubsaliensis.

I. Och refererade befallningzmannen och borgemästarena, huru H. Ehrew. Erchie- 
piskopen haffwer förledne söndagz affton kalladt them medh en deel aff borgar
skapet in till Hans Ehrw. i sakerstighan, ther han haffwer talat medh dhem förnambli
gen om den förändring H. Ehrew. haf:r ämat göra medh funten, then H. Ehrew. skali 
föra fram i choren. Såsom och om, om en ny kyrekioherde, hwilken ther till skulle 
förordnas &c.

II. Funten anlangandes, syntes borgarskapet bäst wara, att han stodo quar på thett 
rum han en långh tijdh stått haffwer, medh mindre der till thes nödigare skäl och 
orsaker funnes. Men thett H. Ehrew. föregaff, att folkett icke skulle höra, hwadh som 
ther baak i kyrkian säghäss, tyckes them icke wara nogh, att en sådan förandringh 
ther medh skee skulle.
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Tå swarade Rector och Professores, att the ey heller see någon necessitatem muta
tionis huius, ey heller någon nytta medföllia. Ty om funten skulle transfereras fram 
i kyrkian, tå hörde the som baak i kyrckian stå, icke bättre än the höra nu hwadh 
prästen sägär, som främst stå. Elliest wore godt, att församblingen tijgho stilla mädan 
barnet döpes så finge hele församblingen bättre höra. Derföre tycktes thetta icke 
rådeligit wara, någon förandringh her medh göra, för än man consulerar öffwerhe- 
ten, och ordines Regni här om, att hwadh som tå skee kunde, sker cum consensu 
totius ecclesias.

III. Sedan begynte the tala om bänkebyggninge» i domkyrkian. Och frågade Magn. 
Rector borgarskapet, hwar medh the willia byggia? Swarades, att någre bötes pengar, 
som faldne äro, haffwer H. K. M:tt Drottningen giffwitt till domkyrkian. Och emädan 
bänkerna skulle removeras, haffwa borgmästare och rådh skriffwitt till öffwerheten, i 
underdånigheet begärandes, att be: te bötes penningar måtte enkannerligen effter- 
låtas till bänkämes bygning &c. Hwilket höge öffwerheten lätt sigh wäll behaga.

Tå frågade Rector, hwilken skulle bära åhogha för bygningen, så att ther medh går 
fort? Swarade borgarskapet, att om Professores wille hafua någon aff sitt medel som 
tillijka medh någon aff staden hade inseende på byggningen, kunde man begynna 
practicera effter kyrkieskrån. Hwilket Prof. samtychte.

Elliest mente befalningzmannen och borgarmästare att fäm bänker byggas för fru
folk som under tiden kommer hijt, ther uthi brudar thess emellan stå kunna. The 
bänkerne näst höghkoren äre, kunde ehrlighe mäns pijgor stå uthi, när dee andre 
bänker bliffwa bygde för läsemästares och borgares hustrur, kan man sigh så sam 
sättia att hwar giffwer något för sitt rum.

IV. Talades något om orgewerket, ther till Professores låffwade sigh willia något 
conferera, och willia sigh framdeles ther på resolvera, huru mykytt the ther till giffwa.

V. Emädan en ung man war kommin, som tillbiuder sigh willia antagha klockare- 
tiensten, hwilken borgarskapet håller godh dher till, frågade för den skuld Prof. om the 
willia giffwa honom sitt suffragium? Swarade Professores sigh wara till fridz medh 
dhen borgerskapet för godh erkenna.

VI. Berättade cives att en taffla är uthan församblingennes wättskap och tillfrågande 
taghen uthur domkyrkian, och burin in i Bondekyrkian, hwilken taffla altid haffwer 
stått och hört till domkyrkian, och när borgarskapet hafua begärat den foten som 
under be:te taffla tillförende stått haffwer, den der willia bruka till orgewerket, tå 
är thett blifuitt dhem fömekt. När the bleffwo tillfrågade, hwilken sådant haffwer 
giort? Swarades, att kyrkioheerden s. D. Lars Wallius skulle ther medh haffwa bestält. 
Tå mente die alle, att man skulle see dll huru förb:te taffla kunde komma till dom
kyrkian igen.

VII. Om accijsen refererade borgemästaren, att the hafua fått nyligen ifrå den 
konungzlige Regeringen itt breeff om en nyordning och tax på accijsen, hwilken the 
framdeles skole wijsa Professoribus.

VIII. Refererade befallningzmannen och borgmästarenar, huru H. Ehrew. Erchie- 
biscopen hafuer taladt medh them om kyrkieheerde wählet. Och iblandh annadt H. E. 
sagt, sigh för sin högha ålder skuld behöfwa en pastorem som intet tillijka wore 
Professor, then H. E  bruka kunde sigh till hielp och bistånd in visitationibus, tå H. E. 
icke kan wara allena. Och ändoch s. Konungen hafuer så för ordnadt, att primarius 
Prof. TheoL skulle wara pastor civitatis, likewäll befinnes nu godt wara, att desse 
embeten skillias åt.
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Tå sade the sigh hafua strax swarat H. Ehrw. att the willia gärna hålla så widt s. 
Konungens ordinantzia, och för den skuld hafua en pastorem som wore tillika Pro
fessor. Ther till H. E. swarade, att en person hinner intett uthstå begge labores som 
embeterne medh sigh hafua &c. Bleff H. E., swaradt aff borgemästarena, att thett kan 
intett behöffwas att pastor giör så månge predikningar, emädan här äro icke allenast 
capellanerne, archiediaconus och oeconomus templi, uthan och andre wackre män 
som understundom gerna predikade.

Tå refererade Rev. M. Joh. Lenaeus discursum beati Regis Gustavi Magni här om: 
Ty när episcopi wille desse embeten skulle åt skillias, haffwer H. K. M:tt stått fort der 
opå, att professio och pastoratus Ubsaliensis skulle bliffua tillhopa och loffwade sigh 
förskaffa pastori hielp. Thet H. K. M. (saligh i åminnelse) och giorde, när han förord
nade en archiediaconum. Detta för uthan hafua och borgarskapet Rev. Archiepiscopo 
strax swaratt, att staden icke kan hafua en sådan pastorem, som Enge skulle resa 
borto in visitationib. medh Archiepiscopo, ty the behöffwa en kyrkioherde, som stadigt 
wäre hemma i staden för åttskilliga fall som sigh tilldraga kunna. Ty elliest hadhe the 
kyrckioherde och intet hadhe.

H. Ehrw. haffwer sagt, att här haffwer warit dhen seden, att de haffwa uthwaldt 
Professores och pastores civitatis uthaff detta biskops stifftet allena, hwilket Hans E. 
icke tycker wara rätt. Ty haffwa Regeringen nämbt några aff andra stifft, hwilka skola 
wara i wählet till detta pastorat &c.

Borgemästarenar sadhe sigh haffwa strax swarat, att här äre Professores uthaff alla 
biskops stifft, så haffua och pastores någre warit födde i andra stifft.

När detta så war talat, war både Professores och borgarskapet enhälligen i then 
meningen, att the willia hålla sigh widh s. Konungens ordinantzie att Primarius Prof. 
bliffwer pastor i staden och Bondekyrkian. Och der församblingerne här uthinnan 
kan gå något under ögonen, sadhe the sigh willia skriffwa till H. K. M:tt Drottningen 
och den konungzlige Regeringen, i underdånigheet bediandess, att the wille hand 
haffwa öffwer salig Konungens ordinantz.

Och på thett H. E. Erchiebispenom må bliffwa tillfyllest, loffwade Professores 
sampdighen hwar effter sin lägenheet gerna willia göra H. E. assistens uthi infallande 
saker som H. E:z embete angå, och der Professores icke altidh hade tillfälle föllia H. E. 
när Hans E. visiterar, så är annorstädes wackre prästmän, som wäll kunde ther uth
innan göra H. E. bistånd.

Sidst besluto the alle samptligen, att man skulle förordna några aff Professorerne 
och några aff borgarskapet, som skulle samptligen stiga till H. E. Erchiebiscopen om 
morgon 8 slår, och i fogeligheet giffua H. E. tillkänna huru the sigh om kyrckio- 
heerde betänkt haffwa, medh wänligh begäran, H. E. wille sigh låta thetta theras be- 
tänkiande behaga och thett widare ratificera &c.

Sedan borgarskapet woro gångne uthur Consistorio uthwalde Professores desse 
efftersk:ne, hwilka på Senatus academici wägna skulle tala medh H. E. Erchiebiscopen, 
nämbligen, M. Jonam Mag. Wex., D. Danielem Sidenium, M. Johannem Frank, och 
M. Laurentium Stig2elium.

Den 14 April 

kommo tillstädess in Consist. desse efterskreffne:
M. Olavus Laurelius p. t. Rector, M. Johannes Lenaeus, M. Joh. Frank, M. Israel 

Bringius, M. Laurentius Forneliwr, M. Ericus Brunnius, och M. Ericus Emporagrius,
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till att widare öffwersee stipendiaterne, och emädan fleera senast anteknades än 150, 
elliest wore någre andre som begärade, togho the sigh före än widare ransaka hwars 
och ens lägenheet, theras besynnerligen om hwilka war något dubium, på thett man 
kunde döma hwilka bättre behöffde detta stipendio, och hwilka skulle uthslutas, eller 
och antagas.

Effter Laurentius Olai Widbyensis hade en brodher som tillförende war confirme- 
rat till stipendiat, likwäll emäda» han war fattigh och en wäll qualificeradt person, 
skulle han åttniuta stipendio Regio medh den condition, att han skulle informera 
saligh D. Johannis Chesnecopheri (olim Prof. physici in hac Regia Academia) tuenne 
sönner, hwilka här widh Academien studera.

In parenthesi discurrerade Dn. Professores om förbrte s. Chesnecopheri sönner, 
huru the kunde göra någon progres in studiis, och continuera sina studier, och att 
Prof. skulle framdeles talas medh, att någon hade inspection på dhem &c.

Den 18 April
hölz Consistorium ordinarium, prjesentib. M. Olavo Laurelio, p.t. Rectore, M. Joh. 

Lenaeo, M. Johanne Frank, M. Jona Mag. Wex., D. Joh. Loccenio, D. Daniele Sidenio, 
M. Svenone West., M. Joh. Staieno, M. Israéle Bringio, M. Laurentio Stigzelio, M. 
Laurentio Fornelio och M. Erico Emporagrio.

I. Frågade Rector effter registrett på the gamble stipendiater? Tå swarade M. Joh. 
Staienus Inspector p. t. stipendiator«/» sigh intet haffwa medh sigh be:te register. 
Rector sade sigh haffwa fått aff Quaestore itt register, effter hwilkett han haffwer 
penningar uthleffreradt, uppå hwilkett funnes någre studiosi som medh Consistorii 
samtyckio insatte äre ther uthslutne. Item et Andreas Thomae som haffwer promoverat 
i Darpt, är nu Consistorio owetterligitt insatt till att bekomma stipendium. Och eme
dan ingin aff praesentibus wäll wiste, huru sådant war tillkommitt, bleff här om 
denne gången intett wijdare omtalat.

II. Togh före den saken emillan Petrum Olavi Wibyense/w och Simonem Döpke, 
om hwilken något bleff agerat 10 April vid. n. 8. Och förstone den acht på Com- 
munitetet skedd war.

Tå bewijsade Petrus Olavi, Simonem haffwa kommitt på Communitetet den 
gången, i then meningh och upsåt, att han wille slå Petrum, uthaff dhesse circumstan- 
ter. 1. Ty han kom tijt den tijdhen han wiste Petrum wara thär. 2. Att Simon en
deles trugade Petrum quar till att dricka. 3. Att Simon haffwer lönligen sändt sin 
poijke hem effter swerdet och lagt thett affsijdes. 4. Att Simon slogh till Petrum, för 
än han något ondt talade till honom, och sagt: Nu skall tu få thett iagh haffwer 
ärnat tigh.

Simonis swar här på: till thet första, att han haffwer altidh wänligen umgåtz medh 
Petro, och plägar offta komma på Communitetet, både för och effter måltidh. Thett 
Petrus och beiakade. Till thett andra: såsom en godh wän plägar stängia porten för 
sin wän, på thett han skall blifwa qwar, altså giorde Simon, och derföre icke under 
att han bödh honom flijtigt qwar.

Till den tridie circumstantiam: låtit sända effter swärdet, att han skulle haffwa 
thett defensive när han skulle gå heem i herberget.

Tå framfick Petrus en wittnes skrifft, skriffwen af Andrea Ryss, hwilken nu för- 
reester är uthur staden så lydandes:

Jagh underteecknatt bekenner migh haffwa hört efftersk:ne ord aff Simonis Döpkes
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poijke, n[embligen] att Simon haffwer befalt honom lönliga bära itt swärd på 
Communi tetet när Petrus Wibyensis war hoss honom, och läggia thett emellan ängen 
och wäggen allom owättandess. Och detta will iagh bekräffta medh största eed som 
aff migh fordrat warder. Datum 12 April. 1638. Andreas Aminoff.

Till detta wittne giffwer Simon denne replicam: 1. Att be:te Andreas är Petri 
discipulus och D. Wallii domesticus, hwilken han heller för sin adversario i denne 
saken. Derföre är han intet bequemligit wittne i saken. 2. Haffwer be:te wittne sagt 
på Communitetet när han skulle färdas bort. Han war skuwader och twungen aff 
Rev. D. Wallio och sin praeceptore Petro, till att skriffwa denne wittnesskrifft. Ty wil 
han icke skriffwa henne, skulle han icke komma uthur staden på 3 eller 4 weckor, 
och framdrager för rätten wittnen der till, nembligen, h. Erich spisemäståren och 
Ericum Andrea? Salemontanum, hwilka wittnade, att Ryssen haffwer sagt sigh wara 
twungen till att skriffwa be:te wittnes skrifft.

Sedan bleffwo h. Erich och Ericus A. Salemontanus tillsporde aff Senatu academico, 
huru detta perlementet på Communitetet angik? Tå sade the att Simon och Petrus 
hafua allena uthdruckitt mästeparten aff de tuå kannor spanskwijnet, och intett ondt 
talatt emott hwar andra, uthan, när Petrus spilte litet wijn uthur rymmaren, tå haff
wer Simon sagt: Hwij spille i bort mitt wijn? Sedan när Petrus intett wille falla på 
knä och dricka en skååll, begynte the ther om sin emellan något tala, doch trätte the 
intet för ähn dhe hörde slaget, att thett smak på munnen. Tå stegh hustru» up uthur 
sängen och elliest Ericus Salemontanus fick [tag] uthi dhem och skilte them ått.

Simon sägär sigh haffwa förtycht, att Petrus icke wille falla på knä och dricka Pro
fessorum skåll.

Petrus framhade en student, benämbd Sveno Nericius, hwilken wittnade, att 
Andreas Rys haffwer tå om afftonen strax för än han fick tala medh Petro, sagt sigh 
hafua talatt medh Simonis poijke, hwilken haffwer sagt sigh wara sändan effter 
swärdett Simonis &c. såsom till förende berättat är.

Men Simon nekade denne Svenonem wara aptum testem effter han är D. Wallii 
systerson, och är i saken informerat aff be:te Wallio, hwilken är störste actor i saken.

Sidst, uplästes för Simone Rev. D. D. Wallii breeff emot be: te Simonem, ther i han 
klagar, att Simon haffwer uthan all skääl och för hans skuld förföllia hans domesticum 
och propriu»? Petrum Olavi, så att be: te Petrus alle stunder skulle wara feger för 
Simone, som han både unsade och försöchte på honom, både på Communitetet och 
på hemliga husett. Der hos begärar H. Wördigheet aff Ven. Consistorio, att thy 
wille skaffa thenne Petro rätt på Simon &c.

Och emedan Petrus Olavi sägär nu, att Simon haffwer undsagt honom på Communi- 
tetet, sedan Petrus slagen war uthkommen och sagt sigh skola see hiertebloden på ho
nom, såsom D. Wallius i sin skrifft emot Simonem skriffwer och säger sigh detta haffwa 
hört aff h. Erich på Communitetet och hans sons praeceptore, Erico And. Salem.

Derföre inkallades h. Erich och be:te Ericus Salemont. till att seija hwadh the här 
om wiste. Tå nekade be:te h. Erich och Ericus sigh haffwa någon tijdh nämbdt för D. 
Wallio, nembligen att Simon skulle haffwa så sagt.

När the bleffwo aff Rectore tillfrågade, om the hade hört Simonem sådant seija? 
Swarade h. Erich, thett må Simon sielff wetta, om han haffwer sagt sådant.

Simon Döpke sade sigh icke wäll minnas, hwadh ordh han tå fälte, kan skee, sadhe 
han, iagh kunde tå i öffrigheet fälla sådana ord, doch minnes iagh der intz till

Tå inkallades Nicolaus Benedicti Nericius, hwilken sade, hwadh han haffwer hördt,



122 1638: i 8  april

uthaff Andreas Ryss berättelse om Simonis poijkes ord, hwilken haffwer ibland an- 
nadt sagdt, att när Simon och Petrus komma tillhopa, skulle Simon så haffwa sagt: 
Jagh skulle icke haffwa en god poijke! Elliest berättade han intet annatt ähn som 
dllförende sagt är.

Nu föllier om thett andra perlement på D. Wallii tompt.
Petrus Olavi berättade sammaledes som 11 April uptäknadt är.
Simon säger sigh haffwa brukadt Erico Salemontano, hwilken strax effter första 

oenigheet på Communitetet, haffwer på Simons wägna talatt medh Petro, begärandes 
han wille förlijka sigh medh Simone. Men Petr»r haffwer tå sagt sigh icke kunna för- 
lijkas medh Simone, besynnerligen för D. Wallii skuld, hwilken lägger sigh här uthi, 
och will att Petrus skall fort driffwa saken moot Simonem. Elliest berättar här om 
som dllförende 11 April n. 8 refererat bleff.

Tå hades the som gästa i D. Wallii bygning fram till att berätta huru mykyt dee 
wiste om denne saken. Nicolaus Theodori Ungius och Olavus Wreedh sadhe sigh 
haffwa sedt igenom fönstret att Simon hugg i gården medh swärdet och strax efter 
föllo the omkuU, Simon under. Och när the kommo uth, wille Petrus tagha swärdet 
ifrån Simon och slogh Simonem några slänger medh handen. Olavus Wreedh sadhe 
sigh nogh haffwa beställa medh en poijke som lop ther brede widh medh ett par 
kniffwar i hande» och wille slå Petrum, till att förhindra honom.

Sveno Nericius haffwer stått i fönstret och sedt Simonem Döpke komma allena 
ifrån Bibliotheket, och tå ingin annan sedt. Item att Petrus haffwer sagt sigh skulle 
gå till D. Wallium, och något effter han war uthgången, hörde han huru Petrus och 
Simon woro tillhopa på tompten.

Nicolaus Theodori sade Petrum haffwa sagt, rå r han wille tagha swärdett ifrån 
them: Skall Simon öffwerfalla migh när iagh sitter på privetet?

Simon Döpke rår swärdett war taget ifrå honom, haffwer sagt: Poijke, lööp effter 
mine pistoler.

Sidst, kommer welb. Göstaff Crus in, berättandes, om thett som på tompten händt 
war: Nembligen, Simon haffwer godt ifrån husett, tuå eller tre gånger till privetet, 
och hugget i gården och sedan möttes Petrus och Simon. Tå slogh Petrus medh stören 
till Simonem, så att hatten röök aff honom, och woro sedan meera tillhopa, doch 
wiste han icke distincte huru thett gek till.

Sedan desse alle wore uthgångne, begynte Prof. discurrera här om, och meente 
först M. Ericus Gabrielis, att denne saken war aff stor importans, effter Petrus wijthet 
Simon för eedöre. 2. Wittnen hwinkade om Simon Döppke haf:r sagt sigh skole see 
hiertebloden på Petrum. 3. Simon nekade icke aldeles, sigh haffwa så sagt, uthan sade 
sigh icke wäll minnas. 4. Borde för den skuld wittnen ännu bättre examineras och 
inleggia sin eedh och att man fordrade barenens wittnesbörd, hwilke haffwe warit 
hos Simon när han gick till D. Wallii bygning.

Så meente och mästedels dee andra Professores.
M. Johannes Staienus säger, att här synes några documenter wara ther till att 

Simon haffwer gått effter Petrum medh berådda modhe, i dhen acht han wille slå 
Petrum. Ty Döpke haffwer gått ifrån sitt herbergh till Communitetet ther han wiste 
Petrum wara. 2. Sendt poijken effter swärdet. 3. När han wiste swärdett war förhan
den, haffwer sagt: Nu skall tu fåå. 4. Besökte Petrum på privetet.

Derföre bleff medh denne sakens affdömande suspenderadt till nästkommande 
Consistorii dagh.
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Tå bleffwo Petrus och Simon inkallade, tili hwilka Rector sadhe: Effter någre 
circumstantier äre, om hwilke man will haffwa bättre underättelse, så laghar edher 
så att i ahn söken eder bättre skääl och bewijss om alla saker och kommer tillstädes 
nästkommande Consistorii dagh, tå wille Professores see till huru thee thenna saken 
slijta kunna.

III. Bleeff Ericus Erici Sudermannus medh sine wederparter inkallade till att wij- 
dare agera om den sake» dem är emellan. Om hwilkett är seende aff actis diei 11. 
April. num. 3. et 4.

Tå refererade Petrus Liuwg huru detta perlementett war tillgångit i hans hus her- 
berge. Och berättade i begynnelsen samma som Samuel 11 April berättat haffwer. 
Sedan, när Petrus haffwer kommitt igen ifrå D. Wallio när 3 slogh effter middagh 
sadhe han, Ericum och Samuelem haffwa talas medh om en skåll som Samuel haffwer 
glömt. När Ericus satt i högråte och hadhe uppå huffwudett en myssa, och icke 
taghitt den aff sigh när Georgius kom in, haffwer Georgius thetta förtycht, och ther 
om ordkastas. Tå Ericus skulle gå heem och kom i portlijdret, haffwer Samuel sagt 
till Ericum: bliff hoss oss en stund, iagh må icke troo att tu försmår oss. Tå sade 
Georgius: Jagh må aldrigh troo han gör thett. Ericus frågade: Hwadh sade han? 
Georgius swarade: Jagh sade en gång. Sedan sade Georgius: Knorrar tu Erice? Han 
swaradhe: Ja, frillith, och tå sprungo the till hopa och sloghes. Ericus reeff Georgii 
tröijearm sunder, och Georgius reeff sönder Erici kraga.

Sedan gick Ericus tillbaka up i stuffwan, till att tagha en annan kragha på sigh, och 
när be: te Ericus och Georgius något ordkastades sin emillan, flögho the annan 
gången tillhopa. När Petrus togh uthi them, williandes skillia them ått, sade den han 
togh uthi: thu håller medh den andra. Tå kom Samuel och togh i Erici hår, och wille 
dragha honom aff Georgio. Men Samuel nekade sigh hafua riffwitt honom, uthan 
taghit i uthi honom williandes skillia them åt.

Tå frågade Magn. Rector, huru Ericus wille bewisa, att Georgius eller dee andre 
haffwa agerat och driffwitt honom up? Ericus swarade, att Georgius haffwer sagt 
till Petrum, när han badh honom affstå medh sådant: Skall iagh icke agera en penal? 
När Petrus bleff aff Consistorio tillfråghat, om Georgius så sagt hadhe? Swarade han, 
sigh intet haffwa hörtt sådana ord aff Georgio, och sadhe sigh wäll kunna göra eedh 
ther på, att Georgius inthett så sadhe.

Elliest sägher Ericus att Georgius och Claudius hafua för påjken uthi stadzbad- 
stuffwan, när dem bleff tillfrågat, hwadh iagh war för en, sagt: han är en penal. Ther 
uppå Ericus togh Zachariam Laurentii Nericium till wittne, hwilken sadhe sigh så
dana ord hafua hört, men han wiste icke hwem thett war, emädan ther woro månge 
rilstedes i bastuffwan. Elliest wiste be.te Zacharias att Georgius och Claudius haffwa 
sagt tå i badstuffuan: lätt up dören för kahren, och hörde några gångor nämnas 
penal, hwem thet sadhe wiste han icke. Fleera bewijss hadhe Ericus inthet.

Sedan thesse studenter woro uthgångne ur Consistorio begärade Rector att Dn. 
Professores wille hwar för sigh seija sitt betänkiande: Thett the och giorde som 
efterföllier:

M. Ericus Emporagrius sade 1. Endoch denne sak i sigh sielf icke kan wara stoor, 
likwäl emädan Rev. Dn. Archiepiscop/zr söker her medh något meehr, therföre godt, 
att man frågade hos Wälb:te Archiepiscopum effter fleere documenter. 2. Synnes 
bådhe Ericus och Georgius, anlangandes slagzmhålet, wara lijka skyllighe, allenast 
thett, att Georgius säges haffwa slagitt till först, och böthe för den skuld bådhe tuå
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effter lagh. 3. För thett Georgius haffwer wexeradt honom, och kallan penal, må han 
sittia i prubban ått minstone try dygn.

M. Laurentius Fornelius meenar och att dhe äre både lijka skyldighe uthi slagz- 
måhlet. Män för vexationen, skall han gå in carcerem några dagar.

M. Laurent. Stigzelius, menar rätt wara, att Georgius plichtar någott meer, effter 
han slogh först till och sitter i prubban 3 daghar thett ringaste. Endoch han tycker 
thett haffwer icke warit en fullkommeligh vexation.

Samuel för thett han reeff i hårett, böte såsom för en pust 6. mk.
M. Israel Bringius; effter the tuå åttskilligha gångor sloghos, i portlidret och i 

stuffwan, så böthe hwardera 3. dir. Och Georgius effter han först slogh till sittia en 
dagh i prubban. Och för vexatione gå in carcerem. Samuel böthe effter lagh.

M. Joh. Staienus tycker likt wara, att förb:de studenter haffwa studio så plägat 
och sedhan fahrit medh them. 2. Om vexatione är intet godt döma, för än man wij- 
dare här om ransakar.

M. Sveno tycker än intett wara bewijsadt, att desse hafua ropat på Dn. Archiepiscopi 
hus, eller skriffwitt smäde skrifften på Ericum. Derföre kan thett inthet dömass för 
än wissare documenter framkomma. Elliest för slagzmåhlett, böthe Georgius och 
Ericus lijka, njembligen] 5 mk h. mynt, och effter thett synnes icke wara full
kommeligh action, så gånge Georgius i prubban itt dygn eller tu.

M. Joh. Frank: böthe för slaghzmåhlet hwar sine 6 mk hwitt m. Och att Georgius 
såthe i prubban någott länger än Ericus. Om någon action är intett wist, dherföre 
kan man ther på intet döma. Samuel tyckes ey heller medh willia haffwa riffwitt eller 
slagit Ericum.

D. Joh. Loccenius: för slagzmåhlett böthe effter lagh, för vexationen skall Georgius 
gå i prubban. Samuel efter han bekenner någorlunda sigh haffwa taghitt uthi Erici 
hår, böte effter lagh.

D. Daniel Sidenius: att dhe bådhe bötha effter lagh för slagzmåhlett, och kunna 
dee der medh slippa prubban. Men för vexatione, gånge någre dagar i prubban.

M. Jonas Wex. tycker billigt wara, att Ericus böther halffparten mindre ähn Geor
gius, effter han tyckes allenast haffwa defenderadt sigh. Men för vexatione äre Geor
gius och Samuel icke frije, aldenstund dhe sedhan haffwa bådhe slaghitt Ericum, må 
sittia derföre in carcere några daghar.

M. Joh. Lenaeus: att dhe för slagzmåhlett bötha såsom sagt är, och för vexatione 
gånge i prubban.

Sententia Consistorii: Effter en discurs här om, conduderade Senatus, att Georgius, 
effter han wille haffwa den reverentiam aff Erico, slogh först till, derföre böte 6 mk 
hwitt m. och för thett han haffwer vexeradt Ericum, sitter i prubban try dygn.

Men Ericus Erici effter han defensive haffwer slaghitt mot böther halffparten 
mindre, n[embligen] 3 mk hwitt mynt.

Samuel för thett han slogh Ericum i huffwudett böthe 3 mk hwitt mynt.
Elliest om Georgius och Samuel warda fulkommelige beslagna dher medh, att the 

haffwa kalladt Ericum penal i badstuffwan, skole the serdeles dherföre plichta.
Sedan när Georgius och Samuel bleffwe tillfrågade, om dhe kunde göra eedh der

före att dhe intett haffwa ropatt på Dn. Archiepiscopi hus, ey heller skriffwitt någon 
smädeskrifft på Ericum? Swarade the, sigh trösta och willia göra eedh der på, att 
hwarken dhe hafua giordt, ey heller wätta någon annan som dett giordt haff:r.

Tå imponerade Consistorium them, att the och så göra skulle, när dee der till 
warda fordrade.
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IV. Frågade Rector, när Professores wille tagha sigh före till att distribuera sti- 
pendiaterne in certas classes?

Respondebatur, om nästfölliande löögerdagh strax effter middagh.
V. Inkallades Magnus Andreae Wer ml., hwilken haf:r drukett och slagettz medh 

en soldatt afftonen och natten emott långfredaghen och tå suffwitt ifrån kyrkian.
Sedan han uthaff Magn. Rectore och Dn. Professorib. hade fått en temmeligh fils 

för sin oskickeligheet, hälst emedan han war präst, fick han och denne sententien att 
för thett han så impie haffwer praeparerat sigh till långfredagen, skall han sittia in 
carcere i 7 dygn. Dher hos bleff han hotatt ther medh, att om han icke affståår medh 
sådant ogudachtigt rasande, och än flere gångor warder beslaghen, skall Rector 
skriffwa till hans episcopum, att han tager prästen ifrån honom.

VI. Berättade Rector huru Isak Axelsons fru haffwer begäradt aff Professoribus, the 
wille accomodera sigh effter henne medh dhen bonden hon will hafua på Academiens 
heman i Wåxom, hwar die thz icke göra wille, haffwer hon sagt sigh willia handla 
medh den högtährade Konungzligha Regeringen, hon får bytha till sigh be: te Acade
miens heman i Wåxom i Alunda sochn. Frågar för den skuld Magn. Rect. hwadh 
Ven. Consist. der till swara wille?

Effter en deliberation här om, tychte Prof. skäligit wara, att Mattz Larson som 
haffwer, bådhe för ett åhr sedan, och nu sedermera bekommitt Consistorii breeff der 
opå, han thett besitter och brukar.

VII. Begynte H. Magnificentia tala om Petro Pauli Smolandense, och den sentens 
honom giffwas skulle, icke allenast för cornutet han medh sine landzmän drukett 
hafuer, uthan och för den contumacia han emot Rectorem och Consistorium ått- 
skilligha gångor haffwer låtitt påskijna och wille nu medh sentensen skulle exe- 
cuteras.

Tå swaradhe M. Jonas Magni Wex. att Petrus war icke ännu satis convictus, elliest 
äre någre Westrog[o]thi som haffwa giffwitt cornut, och landzmännerna dheras 
haffwa dett exigerat aff dem, och likwäll talar ingen dem till, ey heller dee derföre 
någott plichta.

Swarade H. Magnificentia, att för:de Westrogothi som haffwa drukett cornut hoss 
Erich Knutzon i Fierdingen, haffwa reedha godhwillelighen bön, hwardera 6 mk kop- 
p<*rm. Män om landzmännerna haffwa tuingatt honom till att göra cornut, är H. 
Magnificentiae aldeles okunnigt. Och för den skuld will låtha dher efter ransaka. 
Begärade derföre Rect. att en Professor mz Notario wille stigha till studenten, som 
cornut giorde, hwilken nu ligger siuuk, hos honom förfrågha widare huru här om kan 
wara. Och sadhe H. Magnif. der hos, att hoss honom icke skall finnas thett, att han 
haffwer hafft någon respectum personarum, &c. Vid. acta. d. 25 April. nr. 1.

Ad diem 21

sammankallade Magn. Rect. Dn. Profess, förnämbligen till den ända, att dhe skulle 
distribuera futuros stipendiatos in certas classes, och kommo till städes desse efftersk: 
ne M. Olavus Laurelius p.t. Rect., D. Daniel Sidenius, M. Joh. Frank, M. Joh. Lenaeus, 
M. Martinus Gestrinius, M. Johannes Staienus, M. Laurentius Stigzelius, M. Lauren
tius Fornelius, M. Ericus Brunnius och M. Ericus Gabrielis Emporagrius.

I. Refererade M. Martinus Gestrinius huru den saken emellan Academien och An
ders Gabrielson, som wälb:te M. Gestrinius war aff Ven. Consistorio öffwerantwardat 
och wåldgiffuen till att uthföhra, är worden i Stocholm affluppin. Nemblighen, att
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Anders Gabrielson haf:r bliffuitt Acad. skyldigh till 900 dir koppar mynt. Och eme
dan förb:de Anders Gabrielson intett hafuer i förrådh, till att betala samma skuld, 
haffwa somblighe aff Rijkzens Herrar intercedera för honom, begärandes M:r Mår
ten wille tillgiffwa Anders Gabrielson be:te summa penningar han Academien skyl
digh bleeff. Tå haffwer wälb:te M:r Mårten swaradt, sigh icke wara mechtigh gifua 
bort något ifrån Academien, uthan will öffwerheten thett göra, står thett i hennes 
wåld. Tå haffwer den konungzlighe Regeringen skänckt Anders Gabrielso# be:te 900 
dir kopptffm. Effter han intett haffwer, ther medh han kunde betala, bleeff så entlighe 
domen så stälter, att hwarken Anders Gabrielson skulle här effter haffwa någott att 
fordra aff Academien, ey eller Academien aff Anders Gabrielson.

Domen leffrerade M:r Mårten Rectori Magn.
II. Endoch Dn. Prof. praesentes nu gärna wille förrätte dhet ärende, hwarföre dhe 

wore enkannerligen tillhopa kompne, likwäll kunde dhe denne gången der medh 
intz något skaffa, effter den boken som dhe förre stipendiater äre inskreffne uthi, 
war borto, hwilken bok är hos Rev. D. D. Wallium, hwilken intett will låta henne 
uth för än han kommer sielff till hälsan igen.

Ty oansedt Rect. hadhe sändt Cursorem och elliest annan gång Notarium Acad. 
hwilke på Consistorii wägnar skulle dhen boken uthfordra, likwäll haffwer han icke 
kunna bliffwa förb:de book mechtigh.

III. Bleff bewilliadt och beslutitt, att dhe Professores som haffwa proberadt dhe 
nyantagne stipendiater, skulle och examinera dhe gambla stipendiater, på thet man af 
be:te proff kan befinna hwars och ens qualiteter, och dher effter disponera dhem till 
en wiss ordinem.

Och emedan M. Johannes Staienus stodh fort dher opå att dhe gamble stipendiati, 
och elliest dhe förra expectantes icke skulle skriffwa och bepröffwas, såsom the 
andre giordt hadhe, aldenstund stipendiati äre in dispositionibus et exerdtiis till- 
förende proberade, och elliest denne examen är intueratt worden för Communitis- 
teme och dhem androm som icke haffwa tillförende expectantes.

Och effter en discurs, begärade Rector att hwar för sigh wille här om seija sin 
meningh, hwilkett dhee och giorde.

Och war alles, undantagandes M. Staieni, meningh denna, att alla undantagandes 
candidatos philosophiae som affectera och willia behålla stipendium Regium, skole 
bepröffwas, hälst emedan höghe öffwerhetennes intentio» är, att digni och wäll 
qualificerade personer skole få stipendium, och för den skuld aff Regeringen iniunge- 
ras Professorib«j, och tillförende aff Consistorio så beslutitt, och aff Magn. Rect. 
äre alle studiosi medh twenne på åttskillighe tijdher anslangne programmatibus pub
licis inviterade, och alle som stipendio Regio åtniuta willia, skole praesentera sigh 
examini &c.

Till att anställa och uthföra offtb:te proff mz studiosis, blef mz Magn. Rect. för
ordnade M. Joh. Loccen., M. Joh. Stal., p.t. Inspector stipendiator»#*, Decanus Facul
tatis philosophica, M. Ericus Brunn., M. Israel Bring., M. Laurent. Fora och M. 
Ericus Emporagrius.

Den 25 April.
höls åther Consistorium, praesentib. M. Olavo Laurelio, p.t. Rect., M. Joh. Lenaeo, 

D. Daniele Sidenio, D. Johan. Loccenio, Magistro Joh. Frank, M. Martino Stenio, M. 
Martino Gestrinio, M. Joh. Staieno, M. Martino Nicopense, M. Israéle Bringio, M.
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Laurent. Stigz., M. Laurent. Fornelio, M. Erico Brunnio och M. Erico Emporagrio, 
och tå förrettades effter fölliande saker.

I. Refererade M. Laurentius Fornelius, huru han och Notarius Consistorii haffwa 
effter Magn. Rectoris befalning warit i dagh tili Svenonem Andres Westrogothum, till 
att förfahra medh honom, om hans landzmän hafua tuingatt och nödgat honom göra 
cornut. Tå haffwer be: te Sveno, nu liggiandes siuuk, bekändt att hans landzmä» 
haffwa aldrigh fordratt aff honom en kanna ööl, mykytt mindre något cornut, uthan 
haffwer godhwillelighen giffwidt them till bästa (derföre sadhe han sigh och sine 
landmän haffwa bött). Ther på beplichtade han sigh till all sin wälfärd.

II. Urgerade Rect. att Professores skulle nu låtha förnimma, hwadh the wille 
giffwa till orgewärket, och bleff omsijdher beslutet, att man skulle här om på näst
kommande Consistorii dagh besluta.

III. Effter Petri Pauli Smolandensis dom icke ännu är för honom pronuncieradt, 
så begärar M. Rect. att Consistorium wille höra på hans dom upläses, såsom han aff 
Notario Acad. är exactis publicis conciperadt. När dorne» upläsin war, tå exciperade 
M. Joh. Staienus (såsom och M. Jonas Wex. giorde den 18 ApriL num. VII.) att be:te 
Petrus Pauli war ännu icke satis convictus, att han hafuer drukett och exigerat cornut.

Tå mente Hans Magnificentz honom noghsampt wara öffwertygatt, och så wäll 
dier medh, som andra laster beslagen. Och på thett den dubitation och imputation 
skulle borttaghas och fördämpas, lätt Rector inkalla Petrum Pauli, then dier måste 
först bekänna, sigh minus receventer* haffwa swaratt, när Cursor citerade honom till 
Rectorem och sagdt: Intett går iagh nu till Rectorem, uthan när 12 slår will iag tagha 
landmännerna medh migh och komma till honom. 2. Bekende han, att när han 
skulle insättias i prubba» haffwa tå sagt: för än iagh gåår allena in i prubba» och 
icke haffwer någon medh migh, för will iagh gå uth på torghett och låtha hugga 
huffuudett aff migh. 3. Endoch han i förstonne intet wille bekänna, att hans sijsterson 
och tuå andra novitii studiosi haffwa giffwitt till bästa och giordt cornut, samma 
gången, likwäll måste han på sidstonne bekänna, emädan Rector sadhe sigh kunna 
få en stor hoop wittnen ther till, och tå sadhe Petrus: Ja, thett war cornut. Ty skulle 
landzmänneme och iagh bötha wåre penningar, och der offwan opå sittia i prubban, 
så må iagh wäll trösta bekenna, att thett war cornut.

Tå sade Consistorium: att han eller någon annan icke må så mykytt förundra att 
denne saken om cornut så högt urgeras, ty the äro högeligen forbudne uthaf magistra
tu, och i synnerheett aff Cancellario Regni och Academiae. Och elliest föllier ther aff 
så mykytt ondt. Sedan uthwistes Petrus.

Och emedan tillförende war icke in Consistorio wiss tijdh determineradt huru lenge 
han skulle wara borto ifrån Academien, derföre begärte Rect. att Professores ordine 
wille här om sei ja sin meningh.

M. Ericus Gabrielis mente att han skulle förwijsas itt åhr.
M. Ericus Brunnius 1 1/2 åhr, men alle dhe andre tychte billigt wara han förwijses 

itt åhr. Derföre bleff Consistorii sententia denne:
Emedhan Petrus Pauli Smolandensis hafwer sigh uthi någre stycken otillbörlighen 

stält, och någre resor låtitt see sin contumaciam emot Rectorem och Ven. Consistorium 
Acad. i thett 1. Han intet wille comparera hos Rectorem dhen tijdh han bleff dijtt 
citerat, och hadhe suttitt heela natten mz sine landzmän intill klockan 8 om morgonen,

* Felskrivning för reverenter.
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och druckitt kornuc medh iett förargeligit leffwerne. 2. Tå han omsidher kom till 
Rectorem icke allenast föregiffwer falsam caaram illius symposii, som han medh en 
hoop sine landzmän drukett haffwer, uthan och alt framgent nekar att detta haf:r 
waritt coraut, oachtandes dett han systerson som till bästa gaff, och sedan många 
andra haffwa thett hema hos Magn. Rect. frijwilligen bekent. 3. Tergiverserade han, 
och intet gaff ifrån sigh ått Consistorio den skrifften honom bleff pålagt aff Ven. 
Senatu Acad. att giffwa den pijghan honom anklaghade. 4. Dragher uthur staden 
den tijdh han creditor ifrån Jöneköping kommer hitt i staden medh hans handskrifft 
på 30 rdlr, hwilka han i förledna wårmässa hade förplichtatt sigh till att betala. 3. När 
han bleff påminter aff Rectore in Consistorio om samma saak, och att han contentera 
skulle be: te creditoris fullmechtighe medh betalning, tå haffwer han medh en lögn 
swaratt sin magistrat, säijandes sigh nu haffwa d t  betaladt honom, hwilket likwäll 
strax befans osandt wara, tå hans creditor i samma daghen kom hijtt, och fordrade 
sin betalning. 6. Förer han här i staden itt olijdeligitt leffwerne medh drickande, och 
der till bedragber många andra. 7. Sidst hafuer han sworit sigh icke gå i prubban för 
än han fick medh sigh en annan student, hwem thett hälst wore emot. Och när 
allenast denne contumacia bleff för Illustri Cancellario Acad. den 3. April nest- 
förledne refererat, affsade H. N:d strax den dorr en, och befalte han skulle slåås på 
brädhett och strax relegeras. Derföre, på den sttderande ungdome» igenom sådana 
motsträffwigheetz och olydigheetz exempel icke skole bliffwa förargade, uthan heller 
en war nagel tagha, så haffwer Ven. Senatus Acad för rådsampt, och billigt, constitu
tionibus academicis sampt deras Nadhers Cancelariorum Regni et Acad. resolution 
och alffwarlighe befalning lijkmätigt hållit, att denne Petrus Pauli först på 8 daghar 
incarcereras, och sedhan på ett åhr ifrån Academi en förwijses.

Pronunciata ita sententia, frågade Petrus huru han skall bära sigh åt medh them 
han är skyldigh här i staden? Swaradess han kan see till på hwadh sätt dhe bliffwe 
contenterade. Sedan frågade Petrus om han icke skulle få denne doom mz sigh skriffte- 
ligen? Tå swarade somblige, att han woro honoirc intet nyttigh. Doch om han fort 
begärar honom, kan han honom bekomma.

IV. Togz åter den saken före emillan Petrum Olai Vibyensem och Simonem Hen- 
rici Döpke. Tå inkallades (Economus Communi tutis odi Ericus Andreas Sala-monta- 
nus, hwilke nederlade sin eedh, att the wille seiji och bekänna hwadh de wetta om 
denne saken. Odi när de bleffwo tillfrågade, om cihe haffwa hört Simonem seija, sigh 
intet för skulle wända ige», än han skulle see Fetri Olai hierteblodh? Swarade the 
sigh intet haffwa hördt detta aff Simone, dhett dhe minnas kunna, ey ell:r sagdt 
detta för Reverendo Dn. D. Wallio.

När Simon inkalladt bleff tillfrågadt, om han står till, att han haffwer sagdt sigh 
skola see hiertebloden på Petrum? Swarade han, sigh icke minnas att han så sagdt 
haffwer och om han till ewäntyrs några sådana crd fält haffwer så ähr thett skedt i 
wrede och hastigheet, sedan Petrus haffwer ränt honom i strupan.

Sedan sade Simon sigh willia nu her effter bliffwa actor i denne saken, och be
gärte att Ven. Consistorium wille frågha Petrum, aff hwars instigation han haffwer 
gådt i försått för honom, och slagitt honom först medh stången, och strax der effter 
när dhe lågho omkull, några pustar?

Petrus swarade sigh intett haffwa gått i försått för honom, uthan Simon haffwer 
diett giordt. Tå sporde Consistorium om Petrus kunde bewijsa, att Simon haffwer 
sedt honom för än Simon gick in effter swärdett? Petrus säger sigh haffwa M. Lau-
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rentii Scigzelii poike som thett wittnar. M. Laurentius Stigzelius swarade att poiken 
är Uten och mykyn ung, sä att han intet dogher tiU att wittna.

När desse studenter woro uthwiste, begäradhe Mag. Reet, att Professores wiUe seija 
sin mening, på thett denne sake[n] må en gångh winna ändskap.

DeUberationes Professorum: Doct. Daniel Sidenius sägär, att thett är wanUgitt tiU- 
biudha begge parterna compositionem och förUjkas, bådhe i begynnelsen, och rör 
någon obscur saak är widh ändan, för än domen falles. Derföre tycker han, att dhe 
inkallas, och man tå biuder them förhjkning, och sedan gå uth och talas medh.

M. Ericus Emporagrius menar, att man effter Doct. DanieUs berättelse, biuder dhem 
först compositionem, om dier aff eUiest icke fölger någott ondt. 2. Om man skulle 
handla stricto iure medh them, anlangandes slagzmåhlet, så böthe dhe bådhe, effter 
såsom dhe hwarannan slagitt haffwa, och Simon effter constitutiones mister swärdett.
3. Tycker han store praesumptiones wara, att han haffwer hotatt Petrum, och medh 
berådt mode gådt effter honom, derföre må han göra sigh frij.

M. Ericus Brunnius meenar att hwartera böther effter som han slagitt haffwer, 
och tycker någre praesumptiones wara, att Simon haffwer medh försåteUgitt wijs gådt 
effter Petrum. Giöre sigh fördenskuld frij.

M. Laurentius ForneUus säger, att man tUlbiuder them förlijkning. 2. Om slagz- 
målet menar han såsom dee förre. 3. Effter Petrus synes haffwa dhe documenter som 
komma Simonem tiU eedzöre, derföre giöre sigh frij therföre.

M. Laurentius SdgzeUus menar, att Simon Döpken skaU frija sigh medh eed för 
eedöres wijte. 2. På Communitetet haffwer Simon begyndt agera Petrum och sedan 
giffwidt honom en pust, der före böthe 6. mk. Män Petrus halffparten mindre för 
puste» han gaff Simoni igen. n[embligen] 3 mk. Och effter Simon tyckes haffwa godt 
tiU privetet ea intentione att han wiUe skada Petro och rän[na] honom i handen medh 
swärdett, så böthe therföre 12 mk. hwijtt m. effter cap. 9 i Sårmåla Balken medh 
wilUa, för dett han drogh uth swärdett, så böthe 6 mk. effter thett 12 cap. i Sårmåla 
Balken medh wilUa. Men Petrus, om den stöten moot Döpken medh stången reknas 
för pust, och giffwer för den och hwardera dee andra 3 mk.

M. Martinus Nicopensis meenar thett samma om slagzmålet såsom M. Lars Stig- 
zeUus. EUiest skaU Simon frija sigh derföre att han medh berådt modhe haffwer 
söckt Petrum på privetet.

M. Johannes Staienus säger, att någre praesumptiones äre, att han medh berådt 
modhe haffwer godt effter Petrum, dok är än icke proberat detta wara edzöre. EUiest 
böthe bådhe tuå effter såsom M. Laurentius StigzeUus sadhe.

M. Martinus Gestrinius: att Simon kan icke wäU göra sigh frij derföre, att han iu 
hafuer gådt effter Petrum i den acht, han wiUe skadha honom. Om man skaU räkna 
detta för heemgång eUer eedzöre, tuijkar han, derföre må han salvera sigh iuramente. 
EUiest böthe bådhe för slagzmåhlet.

M. Martinus Stenius: att the förUjkas sin emillan, och böthe både effter som lagh 
förmår.

D. Johannes Loccenius menar att någre praesumptiones kunne wara, att Simon 
medh försåteUgit modh haffwer godt effter Petrum, derföre om Petrus fullkomme- 
Ugen lägger honom dett till, skaU han medh eedh salvera sigh. EUiest böthe som aff 
M. Laurentio StigzeUo sagt är.

D. Daniel Sidenius, effter Simon haffwer vexerat Petrum på Communitetet och 
haft swärd uth ifrå Communitetet och intett in, derföre äre praesumptiones att han
9  -  68106« Sollander
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på försåteligitt wijs haffwer godt effter Petrum. Elliest böthe effter lagh, huar för 
sine slagh.

M. Johannes Lenasus upläser aff laghboken hwadh eedzöre är, och besluter ther aff, 
att detta måtte icke wara eedzöre, utan böthe hwardera effter lagh, som tillförende 
sagdt är.

Sedan nu hwar sin meningh sagdt haffwer, mente Professores, att Isaci Istmenii 
famulus Petrus benämbd skulle haffwa nogon godh kunskap om thett som hende på 
tompten, derföre inkallades han för Consistorio, och berättadhe sigh hafua kommitt 
ifrå Erchiepiscopi hus och ingen sedt på gatun, ey heller hört någo» steen kastas. Och 
när han gick in i D. Wallii bygning, hafuer han sedt effter sigh att Simon haffwer 
waridt mitt på tompten och medh kappa och gick in [i] huset. Strax der efter sågh 
be:te Petrus Simonem gå några gångor ifrån och till knuten och hugga i stenarna 
medh swärdett. Men emedan Petr«j gick neder igen, och innan han kom på tompten, 
woro the redo tillhopa och slogos.

Sedan inkallades Petrus Olai Widbyensis och frågades om han wille fullkommelighe 
tilläggia Simoni, att han medh försått haffwer gådt effter honom? Tå swaradhe 
Petrus seijandes: Gudh weett iagh kan intet ransaka hans hierta här om, och menar 
sigh inga andra skäll haffwa der till, än här till äre passerade.

Sententia Dn. Professorum in praesenti negotio: Slagzmålet anlangande, skall Si
mon Hinrici bötha för pusten han slogh Petro på Communitetet 6 mk. För thett han 
haffwer dragitt uth swärdet medh wreett modh åther 6 mk. eft:r cap. 12. i Sårmåhla 
Balken medh willia. För thett han stak Petro i handen medh swärdett, böthe 12 mk. 
effter cap. 9. förb:de Sårmåla B. Men hwadh Petrum Olai widhkommer effter han 
slogh Simonem på Rev. D. Wallii tompt, sedhan han bleff honom öffwermächtigh, 
skall han derföre bötha 6 mk.

Den controversia om eedhzöres wijtande effter the documenter i rätten här till 
passerade äre, icke synas aldeles bebinda Simonem till eedzöres brott, sätter man 
henne a parte denne gången, och tillbiude begge parterne förlijkning, men hwar the 
her uthinnan icke förlijkas kunna, så ståår them fritt och yppe, samma saak än wi- 
dhare till att agera.

Om förlijkningen sigh emillan, sadhe Petrus och Simon sigh willia wijdhare be- 
tänkia.

V. Magnificus Rector refererar för Consistorio, att wälachtad Engelbrecht Swänson, 
befalningzmannen förbiudher Laurentium Olavi som på källaren slaghen bleff, giffwa 
Nicolao Theodori bårdskärarelönen, uthan will att han giffwer dhen ått M:r Hans 
balberaren.

Effter en nödigh consultation war detta Consistorii betänkiande, att be: te Lauren
tius Olai behåller penningatnz till widare betänkiande. Dock skole Nicolaus Theo
dori, balberaren och Laurentius gå till Rectorem, så will Hans Magnificentia see till 
huru han kan förlijka them; hwar och icke sistere Consistorio näst Consist. dagh.

VI. Delibererade Consistorium de novo Rectore, och emedan Ven. Senatus för
nam att ordo war nu in facultate medica, för den skull wille Dn. Professores offerera 
hoc munus Doct. Petro Kirstenio. Begärte Ven. Senatus Acad. at Notarius Consistorii 
wille stigha till D. Kirstenium och nomine Consistorii helsa honom, och giffwan till
känna Senatus Acad. betänkiande om detta ärende. Hwilket Notarius och giorde 
samma dagh, och bekom bådhe munteligen och skriffteligh swar, hwilket iagh hoc loco 
strax införer.
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Cum levius sit onus, onus a non nisi a validis et sanis ferri possit, ideoq#e infirmi 
et dubiae valetudinis adhiberi non debent ad onera ferenda. Quia v. heri sub vesperam 
D. Notarius noster academicus mihi significavit me a vobis, Patres conscripti, reve
rendi et clarissimi Rectorem celeberrimae huius Academiae futuro semestri electum 
esse, adversa a et admodum dubia valetudo mea, tantum onus nunc ferre plane non 
concedat; Ideo officiose et amanter peto, me hac vice benigne excusatum habere, 
et alteri collegarum hoc munus demandare velitis. Ego pro virib. promitto et spondeo 
alias debita servitia. Mihi porro non inconveniens videretur, si hic honor Illustrissimo 
Comiti Palatino offeretur: quod non ordini solum nostro, sed universae Academiae 
sperarem et honorificum et salutare. Valete R. et Cl. D. V. felicissime, dabam 26 
April 1638 Ubsal. Petrus Kirstenius D.

Och emedan Ven. Senatus någorlunda tänkia kunde, att detta officium skulle nu 
falla honom beswärligitt, hälst emädan han kranckachtigh är och en långh tijdh wa- 
rit haffwer. Ther hos kan intet swänska tungomålett, &c Derföre skulle b:te D. Kir
stenius sigh här uthi excusera, såsom han och giorde. Woro Dn. Professores förden- 
skuld åhogsamma om någon annan Rectore. Begärte M. Rector att Dn. Professores 
wille seija hwar för sigh sitt betänkiande.

M. Ericus Emporagrius säger att om tillförende är beslutit in Consistorio att M. 
Laurentius Stigzelius skall först bliffwa Rector, men ordo kommer till facultatem 
philosophicam, så är billigt han bliffwer. Men hwar och icke, så bör thett [o: rektora- 
tet tillkomma] M. Martinum Gestrinium.

Således mente the allesamman, undantagande M. Lars Stigzelius, hwilken uhr- 
sächtadhe sigh denne gången säijandess sigh mykytt wara occuperat.

Tå wände Ven. Senatus sigh till M. Martinum Gestrinium begärandes han wille 
tagha sigh uppå Rectoris officium. Endock be: te M. Gestrinius wille sigh här ifrå 
uhrsächta likwäll lätt han sigh omsidher öffwertala.

VII. Refererar Magn. Rector, huru M. Laurentius Fornelius och Notarius Acade
miae haffwa waritt till Svenonem Andrese Westgothum, hwars bekännelse uplästäs, 
vid. acta d. 23. April. n. 1. Der hos beswärar sigh Rector, honom wara förekastadt, att 
han uthi sin administration haffwer hafft anseende till personen, ty honom är förflu- 
gitt att han intett böthe haffwer tagitt aff Westgothis som cornut drukitt hafua, 
hwilkett aldeles osandt är, ty tolff haffwa alreda uthgiffwidt, och tree än allenast stå 
till baka.

Beswärar sigh och Rector öffwer Petrum Nicolai Smolandum, hwilken när Cursor 
kraffde honom för cornutet, sagdt haffwer således: Rector är mächta brååd till att 
fordra aff Smolandis, och inga aff Westgothis, haffwa ännu någott uthlagdt. När 
Cursor swarade honom, att mestedeelen hafua uthgiffwidt, sadhe denne Petrus: wil- 
liom wädias att ingen aff Westgothis hafuer uthlagt.

Tå inkallades be:te Petrus Nicolai och måste bekänna såsom sagdt är, doch sadhe 
han sigh icke haffwa sagdt, att ingin aff Westgothis, uthan få aff dhem haffwa uth
lagdt.

Omsijder fick han aff Consistorio en wälligh filz, oqh förmante honom att han 
medh sådandt her effter affstå skulle. Ty hwar han finnes här effter sådant göra, skall 
honom och detta ståå yppe, och skall hållas för den, som minus reverenter meenar och 
talar om sine praeceptoribus.

VIII. Emedan nu nödigt wore, att stipendiaterne redigeras till wisse classes odi 
man der medh icke kan komma tili wärka, för än den boken, hoos D. Laurent. Wal-
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liuxn är, kommer tillstädes, och oansedt man haffwer sändt någre gångor till honom 
ther om, förorsakar sigh icke orka klädha uppå sigh till att upleta be:te book iblandh 
sine böcker. Frågar för den skuld Rector hwadh man skall tilltaga i denne saken? Swa- 
rade Consistorium, begärandes aff M. Joh. Staieno, inspectore stipendiatorum, att han 
ratione officii uthfordrar och förskaffar Consistorio be: te book ther uthi förre sti- 
pendiateme skreeffne äre &c. Tå loffwadhe M. Staienus sigh willia försökia få samma 
book.

Om man kan nu bliffwa mächtigh boken, frågar Rector på hwadh dagh Professores 
wille tagha sigh före till att assignera stip. certis classibus? Swarades, att dhett må skee 
nästkommande fredagh.

IX. Emedan M. Olavus Skogh inlade på H. Erhew. Archiepiscopens wägnar några 
beskyldningar på tree studenter, och allenast aff Consistorio dömdt är på slagzmålett, 
frågar för den skuld Rector, huru man skal sigh wijdhare åhthaffwa här uthinnan? 
Effter en discurs, bleff beslutett att Notarius nomine Consistorii stiger till Reveren
diss. Archiepiscopum, och frågar om Hans Ehrewyrdigheet will widare igenom sin ful- 
mechtige giord lather be:te studenter anklagha, så will Consistorium wara redebogen 
saken uptagha, skärskodha och affdöma. Hwilkett Notarius dagen ther efter giorde. 
Responsum d. 26 April, notatum videre licet.

X. Bleef beslutit, att nestkommande lögerdagh skule desse effterschreffne taga sigh 
före till att inventera på Communitetet, n[embligen] M. Martinus Gestrinius, M. Israel 
Bringius, M. Martinus Nicopensis, M. Ericus Empor, och Notarius Consistorii.

XI. Beslötz att man skulle latha göra ett skååp, ther man finge inleggia Consistorii 
saker.

XII. Frågade Rector när Professores wille ifrån sigh lefrera in fiscum dhe böthes 
penningar som dhe samkatt haffwa emedan dee wore Rectores? Rector sadhe sigh 
willia strax efter mutationem rectoratus giffwa samma penningar ifrån sigh, som han 
sub rectoratu bekommitt haffwer.

XIIL Frågar H. Magnificenz, om Quaestoris reckningar äre färdige giorde? Och 
begärar, att inspectores Aararii wille ratione officii, tagha sigh före och haffwa åhoga 
här om, så att Quaestor i rättan tijdh haffwer sine rekningar färdighe. Magnificus 
Rector säger sigh willia för alt efftertaall, wara här uthi uhrsächtatt.

XIV. Om Consistorii taakz reformation bleff beslutitt aff Consistorio, att man 
förskaffar sigh tegel och en murmästare som lappar och bygger takett.

XV. Begärar Dn. Andreas Cursor ödmiukeligen aff Ven. Senatu Acad. att ty wille 
förhielpa honom här ifrån till annan lägenheet. Tå swarades att Professores wille gerna 
see till huru han kunde blifua medh annan leghenheet försörgd.

XVI. Aff detta tillfälle refererade Rector, att en studiosus är, som begärar succe- 
dera be: te Dn. Andres Cursori quod relinquebatur in medio.

XVII. M. Martinus Nicopensis angaff en studiosum som i Bäling s. född är, 
hwilken begärar bliffwa Academiens wachtmästare. Hwilkett toghz i wijdhare be- 
tänkiande.

XVIII. Emedan någre studenter som för en tijdh sedhan haffwa besuffwidt quin- 
folk, äre tuå eller tre gångor peremptorie citerade till Acad. till att swara för sin 
saak, och än intett compareradt, nembligen desse effterskreffne Johannes Georgii 
Tierpensis, Andreas Olai Knutbyensis, Benedictus Nicolai och en annan som nu är 
grufuedräng.
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Dagen ther effter nfembligen] 26. April.
war Notarius Acad. till H. Eehrewördigheet Erchiebiscopen, och nomine Consis

torii refererade, huru wijdt Professores haffwa dömpt på den klaghmåhl H. Erh. lätt 
genom M. Olavum Skogh Consistorio andraga, nembligen att på slachtzmålet emillan 
Ericum Erici och dee andra tuå Georgium och Samuelem är affdömpt. Item endeles 
för vexatione så mykytt man ex actis et probatis döma kunde. Men att Georgius och 
Samuel skulle ropat på H. Ehrw:tz hus, eller skriffwidt smädeskrifft på Ericum Erici, 
kundhe dhe tå icke öfuertygas. Ty när dhe här om bleffwo hårdt tilltalade, aff Ven. 
Consistorio, sadhe dhe sigh der till aldeles wara oskyldige, och willia göra eedh, att 
the intett haffwa ropat på H. Erhw. hus, eller skriffwidt smädeskrifften emot Ericum 
Erici, ey eller wetta någon annan som sådandt giordt haffwer. Refererar der hos 
Notarius att Senatus Acad. haffrr be: te studenter imponeradt, att dhe här före skole 
göra sin eedh, när någon dem herföre widare anklagar. Ty frågade H. E. Erchie- 
bis[k]open Notarius Acad. om H. E:t teckes them thetta widare tilläggia och göra 
någon fulmächtigh till att agera denne saken emot förb:de studenter, så äre Pro
fessores redebogne saken uptaga och skärskodha, och så i thetta som i andre fall 
öffwerbödige H. E. till att tienstwillige finnas.

Swarade H. Erhw. att Consistorium haffwer seendt giffwidt H. E. detta tillkänna, 
ty haffwer han ibland andre ärender skriffwidt om detta H. N:de Cancellarium Regni 
till om detta &c. Tå swarade Notarius, att Consistorium intett kunde på förste Con
sistorii dagen affdöma saken, emedan be: te studenter refererade sigh offta uppå 
Petrum Erici Liung som gaff them till bästa, och emedan Petrus war opartijsk i sa
ken, hengde denne sakens laghlighe uthförande mykytt på honom, hwilken, effter 
han icke war här i stadhen, uthan någre mijl här ifrå på bygden, bleff hijtt citerat. 
Och för den skuld måste Consistorium göra någon upskoff her medh, till dess Petrus 
hijtt kommen war.

Sedan sade H. E. sigh icke wara sinnader denne saken wijdare för Consistorio 
latha agera, ey heller haffwer fleere skääl der till, än att dhe haffwa agerat Ericum 
och slagitt honom. Ther aff synes lijckt wara, att och dee samme haffwe ropatt 
penal på honom och andra mijna om nätterne, och skriffwidt smädeskrifften. 
Desse för uthan sadhe H. E. att studenterne haffwa dubbelt meera ropatt på H. E. 
hus, natten näst effter dee finge dome» på Consistorio. Tå haffwer H. E. pijgha 
sedt uth igenom fönstrett, tuå haffwa hafft swarta kläder, och en grå kläder. H. 
Ehrewördigheet sadhe sigh ey heller willia läggia förb:de misstänckte studenter uppå, 
att de skole göra någon eedh derföre.

Sidst, lätt H. E. betacka Dn. Professoribus samptligen för de» benägenheet, dhe 
haffwa H. E. bådhe i detta ärende, och andra förefallande saker altidh låtitt påskij na. 
Och haffwe Dn. Professores i detta falledt endtskylladt, och intett annadt tänker 
eller förmodar, än the här uthinnan haffwa giordt sin möijeligh flijtt &c.

Den 27 April.
kommo desse effterskreffne tillstädes in Consistorio, n[embligen] M. Olavus Lau- 

relius p.t. Rector, M. Joh. Frank, M. Martinus Gestrinius, M. Johannes Staienus, M. 
Mart. Nicop., M. Israel Bringius, M. Ericus Brunnius och M. Ericus Emporagrius.

I. Refererade Notarius Consistorii, hwadh swar han bekommitt haffwer aff Re- 
verendiss. Dn. Archiepiscopo. Såsom och D. Kirstenii responsum.

II. Togho sigh Professores före till att redigera stipendiaterne in certas classes, och



134 1638: 27 april- 30 april

emedan M. Joh. Stalen. icke änu haffwer bekommitt boken som offta tillförende om- 
taladt är, giorde praesentes Professores så mykytt tbe kunde. Och ibland annadt, dis- 
curerade dhe om Laurentio Petri Nericio, hwiiken haffwer pedagogiam i Stockholm 
hos Casper apotekare, och warit länge borto ifrån Acad. Tå sade M. Johannes Staie
nus, inspector stipend., honom haffwa waritt några gångor och opponerat prassent. 
Dn. Prof. war och elliest när han först drogh ifrån Acad. till att antaga pedagogiam 
i [Stockholm]. Dok emedan thett war certum, honom waridt borto öffwer winteren. 
Derföre wore all (undantagandes M. Lars Stigzelio) i den meningen, han skulle ex- 
cluderas, effter IIL Cancellarii egen resolution och Professorum förgiffne beslutt.

Bleff så denne gången effter en nödigh discurs här om beslutitt, att ingen her 
effter må få stipendium Regium på den terminen han ingin gång haffwer waridt 
tillstädess widh Acad. ey heller skall någon bekomma stipendium öffwer sin quotam.

Sedan discurrerades om Erico Abrahami Filmero som intett wille componera tillika 
medh dhe andre gamble stipendiaterne, uthan skriffwer en zedell till Professores 
föregifuandes att the af långligh conversation uthi deeres collegiis, skulle wäll känna 
och hafua förnummitt hans qualiteter.

Bleff om honom så beslutitt, att han propter inobedientiam skulle mista penningar 
på en termin, och att han intett skall för få stipendium än han skriffwer, såsom dee 
andra giordt hafua.

Mag. Rector omtalte och, huru b:te Ericus i thesse dagar haf:r inveherat på Quaes
torem Academiae, hwilkett man lather bestå, till dess Quaestor siälff klagbar.

Endok thett haffwer waridt en regula, att tuenne brödher icke skola tillika åtniuta 
stipendio, likwäll tychtes Ven. Consistorio billigt wara, att Professorum filii propter 
meritum parentum haffwa här uthinnan praerogativam för andra.

Sidst constituerades M. Sveno, M. Johannes Staienus, M  Martinus Nicopensis, M. 
Ericus Brunnius och M  Ericus Emporagrius, att dhe om nästkommande måndagh 
komma tillsamman till att redigera stipendiaterne till classes, hwilkett lätteligen skee 
kunde, om man finge uthräkna, huru Enge dhe förre stipendiater haffwa åtnutit sti
pendio, och hwadh dhem restera kan. Somblige hafua och till ewentyrs uthtagitt sin 
quotam, derföre skall man än försökia, om man bliffwer den boken mächtigh der så
dant är inskrifuitt.

Den 30 ApriL
kommo tillstädes in Consistorio, thesse efftersk:ne Magis. Olavus Laurelius, p.t. 

Rector, M. Johannes Lenaeus, M. Martinus Stenius, M. Johan. Staienus, M. Martinus 
Nicopensis, M. Israel Bringius, M. Laurent.

1. Alldenstund Consistorium icke här till haffwer kunnadt bliffwa mächtigh den 
book, hwiiken hos Doct. Wallium är, ther uthi stipendiarii äre anteknade, och sär
deles tiden när dee äre kompne till stipendium, den man nu wäll behöffde för novo
rum stipendiator«#* antekningar skuld. Ty slött Consistorium, att Notarius skulle gå 
till Rev. Dn. Archiepiscopum Proca[n]cellarium och nomine Senatus Acad. anhålla, 
att han wille interponera sin authoritet, att be:te D. Wallius ju måtte den boken uth- 
sleppa.

Notarius kom igen ifrå Procancellario och berättade H. Erhwördigheet hafua giff- 
widt till swar, att endok H. E. fruchtade att D. Wallius skall så hafua gömdt boken, 
att han ingin betro kan den samma uthleta. Dok lofuade H. E. sigh willia skicka sitt 
budh dijtt till den ända.
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2. Beswärade sigh M. Ericus Brunnius der öffwer, att när han medh några andra 
haffwer giordt sin möijeligh flijtt att medh assignatione stipendiatorum skulle en 
ändskap winnas, likwäll när somblige som intet tillförne haffwa waridt tillstädes, 
komma up, begynna dhe disputera sententias, och emott dhett som aff dem androm 
är beslutitt.

3. Bewilliade Dn. Professores, att Petrus Danielis Ubsal. som haffwer hafft sti
pendium i 6 åhr och fått uth sin quotam, och är mykytt fattiger, han skulle bliffwa 
hielpter aff them.

4. Desse efftersk:ne skulle än widare redigera stipend. till certas classes, n[emb- 
ligen] M. Martinus Nicopensis, M. Bringius, M. Stigzelius, M. Fornelius, M. Brun
nius och M. Emporagrius.

5. Inkalladess Petrus Erici Liung och tillfrågades huru han war inkommen ibland 
stipendiarios?

Höltz Consistorium ordinarium 2. Maij
praesentibus Magn. Rectore, M. Johanne Lenaeo, M. Johan. Frank, M. Martino 

Gestrinio, M. Johan. Staieno, M. Israéle Bringio, M. Erico Brunnio, M. Erico Empora- 
grio.

1. Discurrerade Professores om Nicolai Theodori Ungii och M. Joh. balberarens 
saak, hwilkom thera skulle bekomma penningarna för den cur Nicolaus haffwer 
hafft på den studenten slagen bleeff på Engeibrechtz källare.

Här tychtes och obiter om dispositionis ritu, och slötz att Depositor affståår medh 
thett mykla lapperij han tillförende brukadt hafuer.

2. Framträdde för rätten M. Giärdt gulsmedh, och beswärar sigh öffwer den 
öffwerwåld honom på sitt egitt hus, aff Lars Bängtson en fändrik, sampt Magno 
Laurentii Smol. medh några andra tillfogadt är.

Begynnar fördenskuld anklaga be:te Magnum att han tillijka medh dee andra haff
wer sönderbrutitt skiulett ther twert öffwer gatun, sedan kommitt till hans fönster, 
brutitt fönster lukan ifrå och stuckitt medh swärdett igenow fänstrett, sedhan kom
mitt in i gården, och närt fändriken wille tillhopa medh M:r Giärdt i stuffwan, 
hafuer Magnus sagdt: sij, tagh detta swärdett, och ren igenom M:r Giärdt.

Magnus swarade, att M:r Giärdt säger intett sandt på honom uthi alt detta, ty 
thett andra giorde, skyilar han honom allena före.

Tå framkalladhe M:r Giärdt strax sin mästerswen och drängier, n[embligen] Måns 
Hanson, Grelz Matson, Thomas Hindrickson, och Anders Larson, hwilke seija sigh 
icke wätta om Magnus war medh när skiulett bröttz nedher, uthan sågho när the 
uthkommo, att tuå rette up bräder på porten och trampade sönder them, och tå 
hafuer Magnus hafft en- brede, medh hwilkett han haffwer gådt på gatun.

Offwanbrte Grelz Mattzon drängen, och Thomass sadhe ther hos att Magnus hafuer 
hafft ett swärd i stughun, och när fändricken och Giärdt haffwa trätt sin emillan, tå 
skakadhe Magnus swerdett och sagt: Tagh Laurenti swärdett, och ren igenom honom. 
Her till nekade aldeles Magnus och refererade sigh på andra som tillstädes woro.

Tå sändess effter en skärsandt, benämbd [lucka för namnet\, hwilken war tillstädess 
samma gång i M:r Giärdtz hus.

I medier tijdh, berättadhe Magnus Danielis Schillerus, som tå och haffwer waridt 
inne hoos Giärdt för än detta buller kom, och war i saken opartisk, att när the be- 
gynte så bulra, admonerade han dem som bulrett giorde, dhe skulle achta sigh hwadh
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dee giorde, besynnerligen om the woro studenter. Tå hafuer fändricken Lars Bängtson 
benämbd, lcändt igen honom, och buditt honom komma uth och tala mz sigh. När 
Schilerus war uthkommen, sade fändricken: efter iagh hafuer hafft någott emott M. 
Giärdt, och för den skuld sedan icke waridt till sacramente, så will iagh för än iagh 
reeser uth tala medh Giärdt, och der wij icke komma till accord, medh hwar annan, 
så skall iagh see till, hwilken aff oss skall först sompna eller döö. Tå haffwer Schile
rus swaradt: I kunnen wäl förlijkass, kommer in till honom. Dok måste i först läggia 
swärdett ifrå eder.

Tå haffwer fändricken fått swärdett ått en poijke. Tå kom Gärdt och inkallade 
fändriken in i stuffwan effter han hörde honom tala om accord och förlijkning. Thett 
M:r siälff tå bekände.

Sedan inkalladess för rätten skärsanten, hwilken berättade att fändriken stak medh 
swärdett på fönstrett och intett Magnus, som tå hindrade och baadh fändriken att han 
intet skulle så latha. Item, när fändriken war inkommen, tå haffwer Gärdt sprunget 
åther uth fram på gålffwett drucken, och wille drabba tillhopa medh fändricken, men 
Magnus haffwer waritt stilla och sutitt offwan bordett på lxlnken och intz taladt medh 
Giärdt

Åther inkalladess Grels och Thomas drängerna, och tillfrågadess om denne skärsan
ten war inne, när Magnus bad fändricken tagha swärdett och ränna igenom Gärdt?

Tå swarade dhe: Ja, men han satt någott ifrå på en stoolL
Tå swarade skärsanten att han satt på en stool som stodh fram för skijffwan, och 

för den skuld icke långt ifrån, och säger att Magnus soof stilla på bänken, och intett 
stigitt up ifrå bordett, och att han haffwer intett förnummitt Magnum bidja fändriken 
ränna swärdett igenom Gärdt.

Sidst begärade Professores att dee wille stiga uth.
Professorum mening i detta falledt: Effter en discurs meente Professores rådeligitt 

wara, att emedan M:r Giärdt will anklaga fändriken på rådhstufwan, man förtöffwar 
medh denne sakens affdömande, till dess saken bliffwer uthfördt medh honom, på 
thett man tå några circumstantier, som nu okunnige äro aff samma action förnimme 
kan. Och tå kan Magnus wara tillstädes medh fändriken när hans saak förhöres. Thetta 
bleff begge parterne sedan affsagdt: nembligen, att sedan borgemästare och rådh 
haffwa examineradt saken emillan Giärdt och fändricken skulle Consistorium skaffa 
honom wijdhare rätt på be:te Magnum.

Ther medh M:r Giärdt gaff sigh till fridz.
Magnus skulle i medier tidh re et corpore aresteradt wara.
3. Några soldater under Jacob Möllers compagnie, nembligh Erich Olofzon Kuull, 

Johan Markuson, Matz Erson, Thomas Jöranson, anklaga desse studenter: Beniamin 
Magni Wesmannum, Israelem N. Emporagrium, Joh. Svenonis Angerm. och Johan- 
nem Johannis Angermannum, säijandess att studenteme hafua kommitt medh swärdt 
och påkar och slagitt dem etc.

Men studenterne berättade, huru soldaterne hafua jammerligen oförrättatt en 
bonde, ther upå Benjamin ibland andre, sedt haffwer, till hwilken Johan Markusson 
sagdt haf:r dragandes på sitt swärd: Jagh haffwer någott emott tigh, och begyntemana 
honom. När Benjamin tå steg in om porten uthi sitt herbergh, tå haffwer be: te Erich 
Markuson gångitt effter till porten, giffwidt honom skamblige ord tillijka medh dhe 
andre, och stuckitt medh swärdett genom porten, sedan kom Benjamin uth medh 
sitt swärd och körde soldaterne ifrå porten. Sedan kom Benjamin uth med sitt swärd.
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och tå haffwer han och Erich Olson huggittz för hand, och Erich bleff litett skadder.
Soldaterne sade att studenterne haffwa driffwidt them in uthi en gård, och slagitt 

på porten ther thee inne woro.
Man studenterne nekade aldeles dher tili, och hadhe Cursorem fram, hwilken effter 

M  Laurentii Halenii ord (som sågh uppå när pärlemäntett skedde) att the intett 
hafua slagitt eller ropatt på någon port, uthan diett war tillgångit någorlunda som 
studenterna refereradt haffwa.

Sedan wistess begge parterne uth i Acad. förstuffuu, der dee haffwa sin emillan 
wäll förlijktz. Thett the och goffwo Consistorio tillkänna.

Men Benjamin och dee som med swärden luppitt hafua, fingo aff Rectore en stor 
filz. Och förmantes flitigt till stillheet och skickelighett, och sluppo så denne gången, 
medh den caution, att der dee warda her effter fundne medh sådant, skole the hår- 
deligen straffas.

4. Emedan professores haffwa loffwadt willia contribuera något till orgwärkett, 
frågar nu Rector huru mykytt hwar för sigh giffwa will?

Theologi mente, sigh willia intett meer der giffwa än dhe andra Professores, effter 
dee sielffwe haffwa kyrkior, ther till the willia gifua något till deras bygna etc.

Effter en discurs, att hwar för sigh betänker till annan gång hwadh han giffwa wiU.
5. Emädan Rev. D. Doctor Laurentius Wallius menar sigh wara endeles interes

serat uthi den saken som är emillan Petrum Olavi Widby ensem och Simonem Döpke, 
och saken war endeles affdömdt, derföre sinder be: te D. Wallius medh Andrea Cur
sore tree specie r:dlr till Consistorium till en wadhpenningh emott Consistorii dom 
in ca«ra Petri Olavi Widbyensis.

Tå wille meerbtte Consistorium samma r:dlr icke uptagha hälst mädan thy hadhe 
intett dömpt något om D. Wallii sak. Medan der Petrus Olavi will emot samma dom 
kasta en wadhpänningh i rätten, så skall thett honom stå frijtt, thett till att göra. Och 
här medh sände pänningarna tillbaka igen.

6. Inladess för Consistorio en copia Illust. Cancellarii Acad. Dn. Johannis Skytte 
skriffwelse till inspectores, uthi hwilkett H. N:de begärar att M. Andreas Thomae 
Sudermannus skulle stipendium Regium uppå dee terminer honom ännu kunde 
restera. Tå inkallade Professores M. Andream Thomas och meente the först sigh 
haffwa giordt Illust. Cancellarii begäran till fyllest, när han fick för näst förflutne 
Michaelis termin. 2. Att honom skedde thett ingom androm wederfaridt är, i thett 
han fik stipendio Regio åttniuta på halfftannadt åhr emädan han war i Darpt, och 
när han nu war igenkommen, fick för Michaelis terminen. Ther medh M. Andreas 
syntes nu låtha sigh benöija.

7. Frågade Rector om futuro inspectore Bibliothecae, hwilken der skulle bliffwa, 
aldenstund både Cancellarius Regni och Cancellarius Academiae willja, att be:te 
inspectio icke wijdare skall wara ambulatoria hoos Professores, och i synnerheet om 
Notarius Acad. M. Laurentius Tolfstadius skall komma der till, effter han den be
gärar?

Resolutio: Endock någre hinder kunne wara a parte M. Tolfstadii, likwäl medan 
han nu en långh tijdh haffwer tiändt wid Academien, och han siälff dett embetett be
gärar, haffwer och låffwadt sigh altidh willia sökia billige assistens till att förekomma 
dhe hinder på hans sijdhe kunde wara, och ju embetet bliffwer wäl administrerat. Dy 
bewilliade de som tillstädes woro, att be:te M. Laurentii Tolfstadii upsådt skulle 
haffwa rum.
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8. Emedan tillförne afftaladt war, att en Professor skulle tillij ka medh tuenne aff 
borgareskapet wara domkyrckiones förståndare. Ty beslöte praesentes Dn. Professores, 
att uthi detta åhrett, skall M. Martinus Nicopensis på Consistorii wägnar, blifua 
kyrckiones förståndare.

9. Talades om lechterne som byggias skole i kyrkian, och blef beslutitt, att inspec
tores iErarii och Quaestor Acad. haffwa derföre åhogha huru the kunde förfärdigas.

10. Discurrerades om Communitetz saalen, till hwadh man skulle i medier tijdh 
bruuka honom till, och tychtess godt wara att man ther disputerar för stipendiaterne, 
och att Notarius Acad. på Consistorii wägnar tilsäger CEconomo Communitatis att 
han igen förskaffar the stolar som ther ifrån äre komne.

11. Effter Johannis Andreae Belingensis haffwer sigh angiffwidt att willia bliffwa 
Academiens wachtmästare, dy inkallades och tillfrågades han, om han hadhe modh 
att förestå detta embete? och medh beskeedh tagha en kahrl i kragan? Han swarade, 
sigh willia försökia, allenast kunde få wätta hwadh hans kall egenteligen wara skulle. 
Professores swarade att honom skulle thett wäll bliffwa sagdt och föreskriffwidt.

Omsijder beslötz han skulle antagas, dok måste han först göra sitt jurament och 
höra dee leges honom skulle praescriberade warda.

12. Inkallades Elias Unonis Gevaliensis och honom bleff bewilliadt bliffwa cor
rector på boketryckerij, der hoos tillsagd, att hans officium bliffwer dett, att när nå
gon Professor haffwer något arbete på tryckett, tå skall han wara förplichtadt, till att 
corrigera errata typographica, och skall således för hwart ark han corrigerar, haffwa 
2 öre koppdrai. Hwadh meera hans kall wara skall, thett skall honom en annan gång 
bliffwa kungiordt.

13. Desse studenter [som] haffwa besuffwidt, äre citerade till Consistorium och 
intet hijtt kompne, nembligen Andreas Olavi Roslagius, Petrus Olavi Roslagius, en 
studiosus barnfödt i Knuttby och en annan som haffwer tagitt sigh tiänst widh 
Kopparberget. Frågar fördenskuld Rector, huru man skall sigh wijdare åthhaffwa 
medh them? Vide acta d. 25 April, paragr. 18. Consistorium beslöt, att dee skole 
först bötha för sin brått effter lagh. Sedan att man skriffwer till theras magistrat ther 
the nu äre, att han manar them till Consistorium, och der dee då icke comparera, så 
skole the relegeras.

14. Här taltes och om Petro Caroli således att medh hans relega#ion skulle icke 
för sine orsaker skuld strax exequeras.

15. Förtällier Rector, sigh några gångor haffwa fordratt Quaestoris instruction, 
och intz ännu kunnadt then mächtig blifua.

His peractis, gratias egit Rector ven. Senatui pro assistewtia et opera sibi in Rec- 
toratus munere rite administrando fideliter praestita pollicetur se Dominis Collegis 
in hoc officii genere non de futurum sed suam operam pro viribus navaturum. Qui
bus dictis, demissus est Senatus.

Die 4 Maij
convocavit M. Olavus Laurelius p.t. Rector stipendiatos nuper in classes reddactos, 

quorum nomina Notarius recitavit. Deinde a Rectore sui officii admonentur, et deni- 
que manib. propriis se lectionibus certis assignant.

Eodem die sändes Notarius till borgareskapet, leffrerandess thett den boken, uthi 
hwilken noteradt war, hwadh hwar och en för sigh till orgewärkett contribueradt 
haff:r. Der hoos skulle Notarius nomine Consistorii säija, att om framdeless kan
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bliffwa något i förrådh in Orario, skulle ther till ex publico något giffwidt warda.

Expectantes stipendium Regium äre desse:
Michael L  Wermelandus 
Sveno Matthiae Helsingus 
Henricus Andreas Holmensis 
Olavus Jacobi Uplandus 
Georgius Petri Nericius 
Olavus Olai Schroderus 
Daniel Nicolai Upsal.
Olavus Svenonis Holmensis
Henricus Henrici Strööm, Holmensis
Laurentius Leonhardi Uplandensis
Olavus P. Ostrogothus
Laurentius P. Sudermannus
Petrus Dieterici Nericius
Petrus Jonae 1 .. . . . .
Andreas Erici } “  d,sec*a Aroaens.
Ericus P. Smolandus 
Jonas Olavi Sudermannus 
Petrus Olavi Sudermannus
Den 10. Maij angick muta tio Rectoratus.

Acta publica senatus Acad. Upsaliensis, Rectore 
magn. M. Martino E. Gestrinio 

A:o 1638.

Tridie dagh pingesdagh, som war 15. Maij,

effter höghpredijkan war ändat, stegho desse efftersk:ne tilhopa i kyrckian: M. 
Martinus Gestrinius p.t. Rector, M. Johannes Franck, M. Joh. Staienus, M. Laurentius 
Stigzelius, M. Laur. Fornelius och M. Ericus Brunius.

Tå berättade magnificus Rector, att Marcus Nicolai som för jul haffuer kommit i 
perlament med några andra studenter (vid. acta d. 5. Decembris n. IV.) och warit med 
sine wederparter för rätta in Consistorio, men för hans longliga frånwaro är den 
saken ännu icke deciderat. Nu, emädan han med sine discipulis will nu uthreesa 
på fremmande orter, begärar han att Professores med aldra snar esta wille samma saak 
sig företaga och affdöma. Derföre frågar Rector hwad man här uthinnan skal göra?

Swarade praesentes Professores, sigh gerna wilia wara frij för rättegångzsaker til des 
helgedagarna äro framlopne, hälst och, emädan theologi och somblige af dhe andra 
Professoribus äre borto. Sedan berättade M. Staienus, att Jacobus Magni som mest är 
interesserat i saken, är rester uthur staden, och är igen wäntandes innan tree eller 
fyra dagar.

Bleff omsider effter en nödig deliberation beslutit, att der b:te Marcus N. icke wille 
förtöffua i staden til des alle hans wederparter komma tilstädes, tå må honom stå 
fritt att göra någon i sin stad fulmächtig til att agera hans saak, doch så, at han för-
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skaffar någon som caverar för honom, att der han til effwentyrs warder saakfelter, 
then samma då uthlägger det böte, eller uthstår thet straff honom kan påfalla.

II. Angaf M. Ericus Brunius Olaum Ingemari Angermannum, huilken aff Rectore 
och Dn. Professorib#r begärar, at när D. Andreas Cursor kommer här ifrå, han motte 
få succedera honom?

Tå bleff honom der på icke något wist swarat, uthan at han må wara en expectans 
tillij ka medh andra som thet officium begära.

Den 19. Maij
kallade magn. Rector M. Martinum Nycopensem, M. Ericum Brun i um och Nota

rium Acad. heem til sig til at förrätta föliande saker:
I. Refererade Rector, at en borgare Lars Olsson benämdh haf:r tagit kläder ifrån 

en poike som hoos borgaren gäster, och skyller att poiken med sin stalbroder skulle 
haffua sunderslagit fönstret på stuffuan ther the gästa uthi. Ty om aftonen seent 
haffua poikarna, mädan dheras praeceptor Haqvinus Ståål Smolandensis war borto på 
bygden. B:te Haqvinus säger at Lars Olsson war orsaken ther til, effter han inthz hade 
bandh i fönsterlocket, ther medh fönstret kunde updragas.

Bleff omsider beslutit at Haqvinus poikarnas praeceptor som stuffuan legt haffuer, 
skall låta byggia fönstret, och borgaren låter poiken Phalentinam igen få sina kläder.

II. Anklagar Henricus Zynthius desse sine landzmän, n[embligen] Johannem i 
Moo, Svenonem Matthias Helsingum och Ericum Helsingum, först i gemeen, att die 
offta wilia agera honom. Sedan i synnerheet Johannem derföre 1. att han haf:r uthi 
Zynthii frånwaro tagit en book bort uthaff hyllen, huilken Johannes nekade sig 
haffua tagit, när han af Zynthio ther om bleff tilfrågat, 2. att han haffuer slagit 
honom ett munslag, när the enestädes hafua druckit tilhoopa. Men Svenonem skyliar 
han derföre att han haffuer samma gång giffuit honom en örfijll &c.

Swarade först Sveno, berättandes, huruledes Zynthius haf:r giffuit them en kanna 
wijn eller 2 til bästa, och omsider skyler landzmännerna som tilstädes wore, att the 
hadhe uthdruckit en kanna wijn Zynthio owättandes, och emädan Zynthius offta ther 
om talade, förtyckte thz Sveno som hade tå altid inskänkt, och af hastig wredh slogh 
Zynthio itt munslagh.

Ericus berättade, att the som Zynthius omtrodde the skulle hafua utdruckit wijnet, 
drucko inthz flera gångor än Zynthius sielf och dhe när honom såto.

Johannes Modinus berättade om wijnet thet samma. Munslaget anlangandes, sade 
han, att när Zynthius skulle gå uth genom porten, haff:r tå bortgiffuit sijne landz
män, och för den skul slog Johannes honom.

Sedan berättade Ericus, att när Johannes Modinus och han hafua kommit till 
Zynthii stufua, war han inthz heema, och haf:r leefft nyckelen i dören. Tå sadhe die 
emillan sig: Wij wele göra Zynthio puss, efter han drister sigh gå uthur stuffuun och 
leeffua nyckelen i dören, wiliom taga en book af hyllen medh oss, på thz han lärer en 
annan gång taga nyckelen uthur dören, när han går uth. När nu Zynthius frågade 
Ericum, om the togo booken bort, nekade tå Ericus thet. Doch sende the dagen ther 
efter boken igen till Zynthium.

När praesentes här om något discurrerat hafua, besluto the att Johannes Modinus 
och Sveno som pustarna uthgifuit hafua skole hwar thera böta sex mk huit mynt. 
Men för then petulantia och action the hafua giordt emoot Zynthium, skole the tu 
dygn bliffua in carcere. Booken anlangandes, kan man det icke räckna för stöldh, efter
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Ericus war hans synnerlige wän, såsom Zynthius sielff bekenner, och haffuer sändt 
booken igen otwungen. Doch är thet itt fult puss, derföre han och fick temmelig filz, 
och affrådes the flitiga ifrå sådana actioner, och råddes till wenligit omgänge.

III. Daniel Caroli anklagar Andream Magni Wesmannum för tiuff och skelm. 
Der til Andreas swarade, att Daniel hafuer sagt, såsom en skelm och tiuff och att han 
skulle wara en skelm til thes han bewijsar, att Andreas haf:r äggiat poikarne till att 
klaga. Sade och sig inthet tiuffue eller tiuffue stycke wetta medh Daniele.

Och efter denne saak tycktes ringa haffue på sigh, derföre begärte professores the 
wille förlijkas medh hwar annan; hwar dhe thet icke kunde, så komme till Consisto
rium.

Ad diem 21. Maij
convocerade magnif. Rector alle studiosos til att låta skriffua sigh til wissa lectio

nes, huilket och tå skedde.

Höltz ordinarium consistorium 23. Maij

praesentibus M. Martino E. Gestrinio p.t. Reet., M. Joh. Lenaeo, M. Martino Stenio, 
M. Svenone Jonae Westg., M. Johanne Staieno, M. Israéle Bringio, M. Olao Laurelio, 
M. Laur. Fornelio, M. Erico Brunio och M. Erico Emporagrio.

Tå hades föliande saker förhänder.
I. Berättar Rector magnificus huru en poike Jochum benämd haffuer annan dag 

pingesdag haf:r warit uth på engen til att skiuta til måls tillijka med en annan, som 
heett Nicolaus Laur. Wargh, huilken han skutit haffuer i armen. Tå inkallades poi
karne, och Nicolaus berättade att Jochum haff:r lagt byssan på en hatt, och efter 
målet icke syntes för gräset, begär te han att Nicolaus skulle stå under byssan. När 
han tå kröp under byssan och satte armeboghan emoott byssepijpan, tå haf-.r byssan 
slagit aff, så att lodhe gick genom armboghen.

Nicolaus bekenner och att the inthet wore owänner. När Nicolaus bleff tilfrågat 
om Jochum skööt honom medh wilie? Swarade han, sigh inthz wätta thet.

Sententia Consistorii: Omsider beslötz att Jochum först betalar bårdskärarelönen, 
och om man stricto jure skulle handla medh Jochum, skulle han betala Nicolao den 
swädha och wärk han ther aff hafft haffuer, och bötet, honom kunne laglige» på- 
leggias, uthläggia. Men effter han plat inthz haffuer i förrådh, må han see til, på 
hwad sätt han kan contentera bårdskäraren. Men om Nicolaus får ther aff något lyte, 
skal Jochum wara förplichtat swara ther före.

Den byssan skadan giordes medh, skal efter constitutiones Acad. höra Academien 
til.

II. Balberaren haf:r beswärat sigh för Rectore, att Erlandus plägar undertijden slå 
åder, såsom och nu nyligen haf:r curerat (parum feliciter) en poike som war i huffuud 
slagen medh en stöör. Ther igenom hans näring endeles förtagit.

Rector sade sigh hafua låtit citera b: te Erlandum, men han war liquäl inthz til- 
städes.

Efter en deliberation här om, tyckte Consistorium godt wara, at magnificus Rector 
talade med Erlando privatim, at emädan han haffuer warit här wid Academien i 
siutton åhr, och föga uthrättat i sine studier, rådde honom begifua sig här ifrån 
Acad. til något annat.

III. Emädan tilförende är aff Professoribus och borgareskapet beslutit att prima-



142 1638:23 maj

rius theologus kommer till pastoratum här i staden, och här till inthz är effectuerat, 
derföre frågar Rector, hwad man widare i denne saken skal göra?

Bleeff rådsampt funnit, att itt breeff till öffuerheten aff församblingen ställes och 
åstad sendes, ther uthi dhe nampngiffua den person som dhe begära &c.

IV. Effter tilförende in Consistorio war af Dn. Professoribus bewiliat och beslutit, 
att M. Laurentius Tolfstadius skal nu antaga inspectionem Bibliothecae, och der på 
ingen confirmation bekommt, dy frågar Rector, huru man sig här uthi skal ställa?

Tå hölt Consistorium rådeligit, effter Cancellarius Academiae Dominus Johannes 
Skytte icke är i Stocholm, att b: te M. Tolfstadius tager en confirmationsschrift af 
Procancellario och Senatu Acad. til widare höge öff:rhetennes ratification, til thes 
Illust. Cancellarius kom tilbaka igen.

Och emädan han tilförende haffuer warit Notarius Consistorii Acad. och haf:r på 
framledne halffåhret uthståt stoore labores, och här efter i sommar synes icke blifua 
så myckit af Notario till beställande, ty bewiliade Ven. Senatus Acad. att han och 
tillijka medh inspectione Bibliothecae skulle behålla Notariatum til hösten, til thes 
man får försee sigh om någon tiänlig Notario.

V. Significerar Rector Rev. Dn. Archiepiscopi begäran til Professores, att the wille 
taga sig omaak uppå til att haffua nogon inspection på scholarne att der kunde richtigt 
tilgå.

Discurrerades något här om. Doch bleff inthz wist beslutit.
VI. Uplästes Illust. Cancellarii Regni intercessions skrifft för en studioso föd i 

Wester åås att han kunde bekomma stipendium Regium wid Academien, ther han fin
nes dugelig med tijden betiäna i något embete.

VII. Discurrerade Professores om Georgio, Archiepiscopi amanuense, om han skulle 
bekomma stipendium?

Och emädan han haf:r myckit til att skriffua åt Erckiebiskopen och Capitlet, kan 
han til äffuentyrs icke uthstå the exercitia som fordras aff en stipendiat. Derföre 
fömeekas honom stipendium denne gången; i höst kan han komma der tilL

VIII. Effter facultas philosophica haffuer talat medh M. Laurentio Fornelio att 
han wille supplere vicem Dn. Mylonii jam peregrinantis, för den skul frågar Rector 
honom, om han wil det sig påtagha?

Tå enskyllade M. Fornelius sig, och sadhe sig för orsaker skul ingalunda göra wara.
IX. Refererar Rector om philosophicae facultatis Professorum betänkiande om 

futuro promotore uthi nästföliande promotione magistrorum, nemlig, emädan ther 
aff at Decanus altid skal wara promotor, fölier ibland annat detta orijmliget, att en 
part bliffue tuå eller tree gångor promotores, mädan somblige en gång, eller och 
aldeles praeterieras, dy haffue the rät och billigt funnit, på det ingen i så motto skeer 
fömär, att man begynnar a senioribus och låter gå ordine sedan uthföre. Begärar nu 
för den skul magnificus Rector förnimma Consistorii betänkiande och mening här 
om?

Tå swarade M. Joh. Lenaeus, rådeligit wara, at man går effter constitutiones Acad., 
och hwad facultas philosophica decemerar här uthinnan, låter han för sig ther medh 
bliffua.

M. Jonas Magni och M. Olaus Laurelius meena thet samma, och referera thet till 
Procancellarium.

Philosophi meente godt, såsom magnif. Rector nu refererade, undantagandes M. 
Johan. Staieno och M. Emporagrio. Ty sadhe M. Ericus Emporagrius 1. Att efter han
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war nyligen til professionem kommin, haffuer han inthz den honorem meriterat ey 
heller begärar han blifua promotor, 2. begärar han att honom icke må skee någon 
despect, i det decanatus tages ifrån honom til en annan, emädan inthz brukeligit wa- 
rit haf:r, att en annan haf:r warit promotor och en annan Decanus. Derföre giffuer 
han inthz sitt consens der til, at en annan skal blifua promotor mädan han är 
Decanus.

Omsider, effter en discurs bleff beslutit, att decanatus separeras ifrå promotor®, 
och att man detta defererar til Procancellarium, efter M. Johannes Staienus och M. 
Emporagrius synas wara här emoot.

XI. [i st. för X.] Berättade Rector borgmästares begäran, att Professores wille någhot 
hielpa til den wäghe rödningen kring om staden skee skal.

Discurrerades här om således, at medan academische personer haffua privilegium 
på frijheetsåår [?] synes och servile sådant på sig tagha, och kunde sedan traheras in 
consvetudinem, syntes inthet godt wara sådana pålagor emoottaga; liqwäl om thetta 
icke praejudicerar wåre Academiens privilegia, wille the propter bonum publicum 
hwar för sigh något der tili hielpa.

Derföre bleff omsider beslutit, att the wille hielpa der til, doch så att Rector säger 
borgmästarena det Professores icke göra detta ex dubito, uthan aff en godh wilia 
för thet gemena bästa.

XII. Proponerade Rector consultandum de carceris academici postea aedificandi 
loco.

XIII. Frågar hans Magnificentia, om dhe stipendiater som begära draga här ifrån 
til sine föräldrar, skole få förloff?

Swarade Consistorium, at the moste wara här in moot rötemånen.

Den 6. Junij
höltz Consistorium in praesentia M. Martini Gestrinii p.t. Rectoris, M. Jonae Wex., 

M. Olavi Laurelii, D. Joh. Loccenii, M. Joh. Frank, M. Svenonis Jon®, M. Martini 
Nycopensis, M. Israelis Bringii, M. Erici Brunnii, M. Erici Emporagrii, M. Boethii 
Cruselii Qu®storis, och handlades om efterföliande saker.

I. En gammal drabant i Hiälstad sochn Anders Mårtensson benämd framträder för 
rätten beskylla«des Paulum Andre® Girstadium (som nu inthz war tilstädes) att han 
haffuer kastat honom med tuå eller tree steenar, när han gick ifrån tingstuffuun. Doch 
hade b:te Anders Mårtensson inga bewijs emoot Paulum, uthan Paulus hade tilförende 
warit hoos Rectorem och pr®sentera her Nilses kyrkioheerdens i Girstadh witnes- 
skrift, der uthi han med sin försambling witna, denne Paulum wara en rolig persson, 
der hoos berättar att denne saken är förhörd och skärskodat der i Girstadh aff herredz- 
fougten och laghföraren, och äre inge skäl der til at Paulus haffuer kastat drabanten, 
och för then skul kunde inthz döma studenten til något straff. Der hoos giffuer h. 
Nils i sin skriffuelse tilkenna, at denne Anders Mårtensson war en orolig man &c.

Consistorii meningh i detta fallet: Emädan Anders M. ingen bewijs haf:r, ey heller 
(säger han) kan någon få til sin klagemål, ty kunde icke Professores fälla b:te 
student, uthan begärte af Anders M. att der han wil widare anklaga studenten här 
före, han tå kommer hijt när Paulus kommer tilstädes, så skal honom rätt wederfaras.

II. Refererar magnificus Rector Rev. Domini Archiepiscopi begäran til Professores, 
att dhe wille hielpa till en kyrkia som i Ingermanneland upbyggias skal.

Tå swarade Ven. Consistorium, sig inthz der til wilia contribuera för än han som
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dgger prassenterat sitt breeff eller book, ther aff the kunna förnimma hwad beskeed 
han haffuer, om han är sanfärdigh i sitt ärende eller ey. Eliest om han skal något få, 
så wilia Professores hwar för sig der til giffua uthi bäckennet i kyrckian. Huilket 
swar Notarius Rev. Aichiepiscopo giffua skulle.

III. Efter man haf:r begynnat byggia lecter åt studenterne i doomkyrckian, och 
Professores med Aichiepiscopo och borgareskapet hafua uthleetat wist rum, ther the 
skole bliffua, ty frågar Rector huilken <kal hafua omsorgh och inseende huru byggias 
skal?

Respondit Consi st.: Att Quaestor Acid., item M. Martinus Nycopensis som nu är 
kyrkionnes förståndare, sampt inspectores Mrzrii skole ther med hafua til at be
ställa.

IV. Begärte magnificus Rector att Domini Professores wille deliberera de loco 
apto carceris aedificandi?

Tå swarade Professores sig wilia besee och uthleeta nogot rum, ther prubban kan 
upbyggias, när the gå uthur Consistorio. När the sedan uthkomne woro, tyckte the 
lijkt wara, att man låter göra itt Consistorium af Academiens hus widh scholan, och 
der hoos byggia en prubba.

V. Proponerade Rector Magni Cirnei begäran att bekomma nogot af stipendio 
Regio öffuer sin qvotam. Ven. Senatus resolverade sig strax här på swarandes, att 
Illustris. Cancellarius Acad. och Consistorium haffua tilförende affsagt, att ingen må 
åtniuta stipendio regio öffuer sin qvotem. Derföre han och må nu giffua sig tilfridz 
medh det han fått haffuer.

VI. Johannes Obsopaeus begärar få stipendium in tertia classe? Swarades, att han 
denne gången må gifua sig tilfridz medh stipendio primae classis; uthi nästkommande 
Michaelis skal han få in tertia classe.

Då praesenterade M. Olavus Laurelius it register som aff Procancellario och Rec
tore tilförende underskriffuit war thei: Johannes Obsopaeus war antäcknat ultimus 
tertiae classis. Men the meente, man bli:r:r widh sententia prius lata.

VII. Berättar Rector några fattige studenters qvaerelas der öff:r att them wort 
förneekat få stipendium, ther liqwäl nåjpa som bekomma stipendium, ingalunda skulle 
wilia gååt på Communitetet, om thet hade bliffuit them oplåtit.

Tå swarade M. Laurelius som war Rector när stipendiater assignerades, att om 
somblige förmögnare äro inkompne ibland stipendiaterne, och andra som fattigare 
kunna wara, äre uthslutne, är thet icke skeedt uthan för synnerliga orsaker, nemligen, 
antingen derföre att uthaf thet stiftet the fattige haffua warit födde, äre fleere in 
proportione emoot dhe andra stifften assignerade til stipendiater, och för den skul 
somblige uthslutne eller derföre att dhe icke hafua så wäl stådt sig in examinas, och 
hwad andra fleera circumstantier kunde hafua warit, hwar på man sedt haffuer.

VIII. Efter någre stipendiater ifrån Finlandh, Wästergötland, Smoland, &c. begära 
loff att förresa heem til sine föräldra::, ty tilstaddes thetta dhem, doch så, att the 
komma tilbaka strax effter S. Lars tijdh.

IX. Nicolaus Theodori, efter han haf:r aldeles slagit sig til studium medicina, be
gärar han til des richtigare uthförande, haffua stipendium, öff:r sin qvotam, på en 
tijdh. Men Consistorium swarade honom såsom Cirraeo, paragr. V. Och får inthz med 
minder han förskaffar sig Cancellarii Acad. special breeff der opå.

X. M. Johannes Lenaeus berättar sig med Qvaestore Acad. haffua warit til några 
Academiens heeman ther the haffua funnit några beswär, och i synnerheet referera,
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at h. Nils Bielke på Salstad begärar att Academien wil låta göra halff brodh medh 
honom widh Watholmen, och fråga här om Consistorii mening.

Tå discurrerades här om åtskilleligen.
Item, berättade att Jöns och Håkon kopparslagare begära arendera en hammar wid 

Watuholmen, frågades skal bekomma? Respondebatur: När the komma hijt til Up- 
sale och man får tala medh them, kunna the blifua förwissade, hwilken thera skal 
behålla hammaren eller ey.

XI. Simon Depke begärar bekomma D. Wallii breeff honom under ögonen skri* 
fuit och Consistorio praesenterat är, ther uthi han säger sig högeligen wara injurierat, 
och för den skul wil swara til the beskyllningar honom ther uthi giffne ähro.

Effter en deliberation här om, meente Ven. Consist. att ty kunde icke honom al* 
deles uthslå hans begäran uthan han måtte wäl copien ther aff framdeles bekomma, 
doch skal man först låta Doctori Wallio thet förnimma, på thz man får förnimma 
hans wilia här om.

XII. Beswärar magnificus Rector sig öffuer en student som sig contumaciter stält 
haffuer, i det han haf:r warit citerat til Rectorem någre gångor, för thz han inthet 
haff:r betalat en borgare tree daler som han honom skyldig är, tergiverserar och inthz 
wil uthgiffua penningarne.

XIII. Beslötz efter en dicurs, att Qvaestor skal nu giffua den ny antagne Acade- 
miens wachtmästare så mykit penning:r, therföre han kan köpa sig swärd och ge- 
hengh.

XIV. Efter orgemakaren begärar meera pergament aff Bibliohteket til orgorne, 
frågar nu Rector, om han skal blifua mechtig meer pergament?

Swarade Consistorium: Ney, för thet rariteter och gamble monumenter som finnes 
i permane böckerne, är inthz godt låta sådant förkomma. Ehest hade orgemästaren 
tilförende så myckit bekommit han til orgewärcket behöffuer.

XTV [a]. Emädan Paulus som en tijdh uthi gymnasio Strengnensi freqventerat 
haffuer, icke haf:r warit här widh Academien i detta åhret, ty beslötz at han för 
påsketerminen inthz skal bekomma stipendium. Men kommer han hijt til at stadigt 
bliffua widh Academien, skal han få stipendium i höst.

XV. Effter inspectio Bibliothecas är deputerat M. Laurentio Tolfstadio, så frågade 
Rector, om man icke skulle nu begynna inventera honom Bibliotheken i händer, mä- 
dan nu bäste och lägligaste tijde» wore der til mädan sommaren är?

Swarades: Ja, och efter nödigh deliberation bewiliade och besluto Professores 
endrechteligen, att dhe som på nästförflutne tu och tree åhr hafua warit inspectores 
Bibliothecae, skole be:te M. Tolfstadio inventera böckerne til skifftes, begynnandes 
på them som i detta åhr hafua haft des inspection.

När böckerne äro inventerade och skole in ordinem redigeras, loffuade Consisto* 
rium ven. att hwar facultas för sigh wille wara tilstädes, och medh sit rådh bijfalla 
Bibliothecario, att böckerne kunna komma i någon ordningh.

Den 19. Junij
kallade hans magnificentz M. Martinus E. Gestrinius p.t. Rector, M. Martinum 

Nycopensem, M. Ericum Brunium och Notarium Acad. til sigh til at privatim för
höra en lijten sak.

Berättade tå Rector, honom wara förekommit at desse studenter Johannes Matthias 
och Elias Stephani, Tawastenses, haffua trätt och slagitz sin emillan. Tå berättade
1 0 - 6 8 1 0 6 1  S allander
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Johannes at när Elias haffuer medh ord öffuerfallit hans wärdinna, ta slogh han til 
Eliam, och goffuo hwar andra blåde öghon, och strax effter förlijktz sin emillan.

Omsider war praesentium meningh, at förb:de studenter för den förargelse och 
slagzmål the hafua giordt uthi mångas åsyyn, skole böta hwar thera 6. mk. huitmynt. 
Och der hoos finge höra ord der före att the som landzmän och studenter äro, skole 
sigh så otilbörligen förehålla, och sidst förmantes til höffligheet och deras stånd 
tienligit omgenge medh folk.

Ad d. 5. Julij
convocati Professores, convenerunt M. Martinus Gestrinius p. temp. Rector, M. 

Johannes Lenaeus, M. Olavus Laurelius, M. Joh. Staienus, M. Israel Bringius, M. Lau
rentius Stigzelius, M. Laur. Fornelius, M. Ericus Brunius och M. Ericus Emporagrius.

I. Consulterade Consistorium, huilken skulle på sigh taga förmyndareskapet och 
blifua förmyndare för salig Doctor Wallii barn.

Tå framträdde för Ven. Consistorio Dn. Laurenti»;, pastor i Tumbo sochn medh 
Dn. [1namnet utelämnat] hwilka s. Doctor haf:r ombetrodt förmyndarekallet för sin 
barn efter theras saligha moder. Men al den stundh the bodde långt här ifrån och 
pastor Tumboensis för sin höga ålder icke förmådde wäl uthföra detta sitt ombetrodde 
kal, ty är hans kärlige och wenliga begäran at Ven. Senatus Acad. wille gifua them 
godt råd här uthinwan, och betänkia sigh om någon annan som tagha wille uppå sig 
thet förb:de fader- och moderlöse barnens tutelam.

Tå hade mäst alle praesentes professores den meningh och tilförsicht till M. Lau
rentium Stigzelium och M. Laur. Fornelium att the icke wille undfalla och recusera 
denne provinciam. Hälst mädan the, fram för andra s. Doctoris collegas, haffua medh 
honom warit uthi synnerligit famüiaritet etc. och wore endeles i den mening, att s. 
Doctor skulle bådhe i wälmachten, och i sin siukdoom, haffua them ombudit om tu
tela liberor#*» ejus.

M. Laurentius Stigzelius swarade, förwägrandes sigh kunna detta uppå sigh tagha. 
Ty en myndigh och anseende man borde wara deras förmyndare, then ther hade en 
alfwarsam hustru, som togho til sig döttrarne til att uptuchta them. Ty begärte han 
på barnzens och förmyndares wägnar, att M. Olaus Laurelius wille detta förmyndare
skapet på sigh tagha?

M. Olaus neekade sigh kunna detta efterkomma, emädan han haffuer sielff stoor 
familiam förestå, och war aff månge saker förhindrat etc.

Sedan sade M. Stigzelius, att D. Wallius hade anmodat hoos honom om förmyn
dareskap effter modren, för än han reeste uth i fremmande landh; tå han haf:r sigh 
excuserat, effter han skulle reesa bort. Doch för den s. herrens trägna begäran om
sider uthloffuat sigh wilia framdeles, när han hee*»komme, haffua inspection på 
Olavum huru han blif:r informerat. Refererade der hoos M. Stigzelius, huru han haf:r 
en annan gång begärat aff s. Doctore Wallio, att effter praepositus et pastor Tumbo
ensis war til högh ålder kommin, och inthz kunde wäl uthföra förmyndareskapet, 
han wille wara omtänkt om några wissa förmyndare. Doch haffuer den s. herren det 
icke effterkommit. Men i sin sidste siukdoom haffuer han inthet begärat något så
dant af M. Stigzelio, ey heller uthi detta åhret.

Ven. Consistorium sade sigh förnimma uthaff M. Stigzelii relation, att han skulle 
wäl wätta aff detta huses tilstånd, och för den skull s. Wallius flitigt anmodat hoos 
honom om förmyndareskapet, och efter han ingen annan der til i sitt ytersta nempdt 
haf:r, derföre är lijkt att han sin förra meningh icke haf:r förandrat.
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Omsider gaff M. Stigzelius sigh tilfridz, om han föruthan M. Fornelium kunne få 
tertium, och sade at han kan icke sigh här undan draga, för en christlig kärleek skul, 
och för det, s. Wallius haf:r warit hans collega, pastor och synnerlige wän och 
fautor.

Der hoos frågar han, om han antager några långe reesor eller rätgångz saaker före 
på barnsens wegnar, om hans omkostning skal aff barnen wederyrkas? Respondit 
Consistorium, affirmative.

Sedan begärte M. Stigzelius att barnsens patrimonium icke föras in på honom, uthan 
tilsättes uthi någon annan gårdh, ther före han liqwäl åhrligen göra reeda och räc- 
kenskap. Och säger sigh inthz wilia swara der före för wådeeldh etc.

M. Laurentius Fornelius neekade sigh wilia uppå sigh taga detta förmyndareskapet. 
Och refererar huru s. Doctor Wallius haffuer sagt 1. en gång när M. Forneli»j war 
studiosus, nemligen han haffuer önskat sig haffua nogon inspectorem för barnen. 2. 
Sädan han bleff episcopus designerat, haff:r aff M. Fornelio begärat, at han här effter 
wille taga Olavum til sig till kost och herberg, och see uppå huru han bleffue wäl 
informerat. Sedan när D. Wallius haf:r en gång warit myckit swagh, tå haf:r M. For
nelius tröstat honom ibland annat medh desse orden: Giffuer ider tilfridz, i haffuen 
goda wärmer, som skole see på barnsens bästa, der gudh täckes kalla edher.

Ven. Consistorium colligerade af denne relation, att s. D. Wallius haffuer (uthan 
tuiffuel) meent honom om något förmyndareskap, och begärte af honom att han wille 
detta på sigh tagha.

Omsider togho M. Stigzelius och M. Fornelius på sigh barnens tutelam. Och be
gärte af M. Erico Emporagrio han wille tillijka medh dem see uppå Doct. Wallii 
barns bästa. Men han excuserade sigh, säijandes sigh haffua åhåga om sijna systrar, 
och om sijn hustrus bröder.

II. Andrager Rector Ven. Consistorio Isaaci Molini begär att bekomma Notariatum. 
Tå framförde M. Ericus Emporagrius Rev. 'Domim Archiepiscopi intercession för 
Molino, begärandes han motte komma til Notariatum Acad.

Tå nempde Rector Andream Matthias Tolfstadium och M. Staienus M. Ericum 
Schroderum Upsaliensem. Och bleff på Molini begäran denne gången inthz wist 
swaar giffuit.

Den 11.
kallade Rector heem til sig M. Martinum Nycopensem och Notarium Consistorii 

Acad. till att förhöra Svenonem Svenonis. Ty inkallades han och begärdes af honom, 
att emädan itt skamligit rychte war kommit på s. Doctoris Wallii efterlåtna hustru, 
til huilket månge wittna att Sveno haf:r warit endeles orsaken till, han nu wille be
rätta, hwad han här uthinnan giordt och sagdt hauffer.

Tå sade Sveno, att han haffuer inthz hördt eller seedt något oährligit medh doc
torinnan. Bekende der hoos att ingen haffuer b e tra t  aff honom, han skulle obser
vera henne, huilket han sade sigh kunna med gott samwätt stadfästa medh eedh.

Rector frågar honom, om han plägar icke föra til book när doctorinnan talar medh 
någon fremmande, eller nogot annat gör som han kunde meena Doctori Wallio wara 
misshageligit? Swarade han sigh icke hafua thet giordt. Uthan när doctorinnan en 
gång lofuade honom framdeles en blodigh stiorta, tå noterade han thet i sin alma
nacka, huilken Simon Depke medh wold och trugh togh aff honom på sin na[tt]stuf- 
fua. Ty när Simon haf:r budit Svenonem på sin stuffua, och the allena wore inne 
slogh han igen dören, och frågade om Sveno haf:r hollit register uppå huru månge
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gångor Simon haffuer mlat medh doctorinnan? När Sveno thetta nekade, togh Simon 
i swärdet och sade sig wilia ränna thet igenom then andra, om han eliest icke wille 
få honom det registret. Då fick Sveno fram åt Simoni b:te almanacka etc.

Åter spordes Sveno, om han wiste orsaken til den oenighel som emillan s. Wallium 
och doctorinnan? Men han neekade der tiL

Rector och M. Nycopensis sade, sigh wara förekommit at j. Anna skulle haffua 
sagt när pastores ifrån Södermanland färdades, att stoore mistanckar äre der til att 
doctorinnan är skyldigh. Och fråghade honom om han sådant haf:r hört? Sveno nee- 
kar sigh hafua detta hört, eller förnummit att j. Anna haff:r illa uthfördt doctorinnan.

Han berättade och, att doctorinnan haf:r under stimdom kommit på trycket och 
begärat aff boocktryckiaren penningar. Tå Simon haffuer warit ther stundom til- 
förende för än doctorinnan kom, och stundom sädan, ther Sveno och summa, gångor 
haf:r warit tilstädes.

Item, att efter s. Doctoris dödh haffuer doctorinnan understundom warit til mål- 
tidh med j. Anna och barnen, och understundom inthz.

Sidst imponerade Rector Svenoni att han blif:r qwar i staden in aresto, til des 
denne saken bliffuer componerat.

Sedan skickades Notarius och M. Olaus Unonis på Erkiebiskopens och Professo
rum wägna til j. Anna, til att förhöra aff henne, om hon wiste, hon wille säija hwem 
sådant rychte haffuer kommit på doctorinnan, och bidia henne hon wille resolvera 
sigh här på för än hon nu snart warder resandes uthur stadhen.

När b:te M. Olaus och Notarius haf:r henne sådant fogeligen berättat, swarade hon, 
sigh der til inthet wilia swara, och undrade hwarföre Professores wille henne nu 
medh sådan budskap beswära och bedröfua wille, och lade detta till Dhe må heller 
senda til doctorinnan och fråga henne hwem hon haf:r för sådant skamligit taal att 
beskylla, och icke till migh. Och der doctorinnan (sade hon) will skylla mig derföre, 
så är tå tijdh nogh för migh till att swara.

Sade sigh och stoorligen förtyckia, att Archiebiskopen och borgmästarenar haf:r 
sendt och låtit förbiuda henne draga uthur staden, lijka som hon wore någon oger- 
ningzmenniska.

På samma dagh
höls Consistorium ordinarium in praesentia M. Martini Gestrinii p.t. Rectoris, Rev. 

domini Achiepiscopi, M. Johannis Lenaei, M. Jonae Wex., M. Olai Laurelii, M. Jo
hannis Frank, M. Joh. Staieni, M. Martini Nycopensis, M. Israelis Bringii och M. 
Erici Brunii. l å  efterföliande saker förrättades.

I. Praesenterade Rector H:nes K. M:tz wår aldranådigste uthkorade Drotningz 
breeff giffuit M. Johanni Lenaeo til confirmation på primariam professionem theoL 
och pastoratum utriusqne ecclesiae.

Tå inkallades borgmästarena och några aff borgareskapet til att höra b:te breeff. 
Och när hans Högwördighe/ Erchiebiskopen hade upreepat huruledes dhe haffua 
enhälleligen begärat Rev. M. Lenaeum til sin kyrckieheerde, och nu omsider äre deras 
begäran mechtige wordne, så låter H. H. upläsa offuan b:te confirmations breeff.

Sedan förmante H. H. them til tilbörlig hörsamher och wyrdna, och att the honom 
sin plichdge löön giffua. Detta the samptligh lofuade sig wilia effterkomma. Och 
emädan Thomas Larsson, sampt borgareskapet endeles begärade at pastor motte något 
solennius bliffua introducerat, ty loffuade thz H. Högwördighe/. Bleff för den skul 
M. Johannes Lenaeus uthi H:nes K. M:tz, och Rijkzens Drotz, och Phalsgreffuinnones
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sampc heele församblingennes närwaro uthi doomkyrckian, näst för wälsignelsen 
siungdes, aff Rev. D. Laurentio Paulino Archiepiscopo constituerat pastor UpsaL den 
15. Julij som war VIII. Dnicam Trinitatis.

II. Praesenterades H:nes K. M:tz breeff til Rectorem och Professores, uthi huilket 
H:nes K. M:t nådeligen förgynnar tertium theologum komma i thens andres rum, 
och IV theologum att träda til tertii rum och lägenheet. Der hoos H:nes K. M:t be- 
faler, att Professores med thet fordeligaste, inthet annat anseendes än utilitatem publi
cam, eligera nogon wäl qvalificerat man in IV. theologi locum.

III. Proponerade Rector Isaaci Molini begäran til att bekomma notariatum Con
sistorii academici.

Efter nogha betänkiande swarade Ven. Consistorium sigh icke kunna thet tillåta. 
Ty 1. begärade han Depositoris officium och bekom der på confirmation uthan 
Professorum wilia och wätskap. 2. Haffuer samma kal illa föreståt. 3. Skriffuit för- 
smädeligit til sin fader om sine praeceptoribus. 4. Consistorium behöffuer en sådan 
Notarium som kan ställa breeff på latin och swenska til öffuerheeten &c. Derföre 
tycke Professores honom här til icke kunna admitteras, uthan intercederade hoos 
Rev. Archiepiscopum för honom at han någon annan kunde bekomma. Huilket Dn. 
Ar chiepiscopus loffuade sigh wilia ombeflita.

IV. Begärade H. Ehrwördigheet, at mädan någre studenter äro som begärade 
komma till ministerium ecclesiasticum, och för den skul skole förhöras, hwad dhe 
haffua lärt, professores wille wäl göra och hielpa H. Ehrw. examinera desse ordinan
das, på thet the och med H. Ehrw. omdöma kunde, om the äre wärdighe komwa till 
predikoembete, eller ey.

Professores sadhe sigh wilia göra H. Ehrw. här uthinnan bij stånd, om the thes 
föruthan icke af publicis förhindrade blifua.

Ad d. 27. Julij
convocerade Rector Dn. Professores, och tå kommo tilstädes desse effterskrefne: 

M. Martinus Gestrinius p.t. Rector, M. Joh. Lenasus, M  Jonas Magni, M. Olaus 
Laurelius, M. Johannes Frank, M. Martinus Stenius, M. Joh. Staienus, M. Mart. Nyco- 
pensis, M. Israel Bringius, M. Ericus Brunnius. Tå hades efterföliande saker för- 
hender.

I. Berättade magnificus Rector, att Dn. Arcbiepiscopus haf:r nu emillan 12. och 1. 
til sigh kallat Notarium Acad. och befalat han skulle förhöra orsakerna, hwarföre the 
Professores icke fulfölia med promotione, huilken Illust. Cancellarius Acad. i wåras 
tilstadde at hon måtte nu angå. Och emädan H. Erhwördighe/ sade sigh haffua för
nummit, att professores skulle wilia förbij gå Decanum M. Ericum Emporagrium och 
taga en annan til promotorem, dy meente H. Ehrw. att the honom icke förbij gå skole, 
efter constitutiones academicae och praxis som  en tijd warit haffuer, förmå at De
canus skal wara promotor, och om the hafua ährnat göra någon annan ordning här på, 
så må thz skee (icke nu, mädan M. Emporagrius synes här aff lijda despect, uthan) 
strax effter denne promotion är öffuer ändat. Och rådde der hoos H. Ehrw. att 
Professores wille här uthi accomwodera sig efter honom, och låta M. Emporagrium 
skynda sigh medh promotione etc.

Frågar för den skul Rector, hwad man skal swara Hans Ehrewördigheet?
Resp. Consistorium, att the wilia gerna blifua widh thet som både philosophica 

facultas för sigh, och hela Consistorium tilförende för rådsampt hållit och beslutit
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haffua, nemligen att senior facultatis bliffuer nu först promotor, och sedan de andra 
ordine efter hwar andra bliffua promotores, på thet ingen må warda praeterierat, 
såsom här til skeedt är, ther en philosophus haffuer warit tuå eller tree gångor effter 
hwar annan promotor, och somblige hafua ännu aldrigh warit, och för den skul dhem 
skeedt förnäär. Och der M. Ericus Emporagri#j icke nu wil cedere seniori här uth- 
innan, tå må promotio upskiutas, til des M. Emporagrii decanat är förluppen. Detta 
swar skulle Notarius giffua R:diss Årchiepiscopo.

II. Emädan H. Nådh Rijkzens Cantzleer är hijt förwäntandes, ty tyckte Ven. Se
natus rådsampt wara, att man tilger sigh en läglig tijd til at öff:rläsa acta som passe
rade i fiol in Aprili uthi Illust. Cancellariorum praesentia, och der hoos betänkia hwad 
til Academiens wälstånd kan behöffuas.

III. Proponerade Rector M. Johannis Tornaei förrige begäran, att bekomma ad
juncturam juridicam. Tå meente the praesentes för sine personer, att han må wäl kom
ma der til, emädan uthi juridica facultate behöffues ännu någon som proponerade 
nogot in jure, hälst effter Doctor Daniel är en stoor deel af åhret i Stocholm. Doch 
skiuta the til ICtos, att the här om disponera. Och, der så synes behöffuas, rådfråga 
Illust. Cancellarium, när han hijt kommer.

IV. Berättade Rector borgmästarenars tilbodh och begäran til att bekomma hwar 
10 pening. effter salig M. Isaacum Lundium, emädan Consistorii Acad. doom är aff 
den konungzlige boffrätten i Stocholm ratificerat, n[emligen] att s. Lundii arffuingar 
skole sitt naturlige arff behålla, och thet ärffua och taga uthur staden. Ty frågar H. 
Magnificentz, om thenne theras begäran skulle them effterlåtas etc?

Efter en discurs in utramqae partem, syntes them icke billigt wara, at staden skulle 
taga b:te hwar tijonde peng. (1.) Ty s. Lundius war sub jurisdictione academica. (2.) 
Der til med haffuer han hwarken hus eller gård i staden, (3.) och haffuer wärffuat 
alt han hadhe icke med någon borgarenäring, uthan allenast med sijne studier och 
flitiga arbetande. Och för den skul höllo rådeligit wara att man här om (på thz man 
sig icke förgrijper) förfrågar sigh hoos den konungzliga Regieringen.

V. Emädan wachtmästaren begärar boo på Communitetet ther spijsmästaren 
war, ty efterlät Consistorium honom detta, med den condidon, njemligen] om icke 
någon annan academisk persoon som meer anseende haffuer, begärar boo och bliffua 
ther, eller något annat hinder kan förefalla.

VI. Proponit Rector deliberandum, om man skulle antaga en Amanuensem som 
hadhe godh hand til at skrifwa, huilken under tijden kunde hielpa Notarium skrifua 
reent breeff och annat som kunde förefalla?

Tå discurrerade praesentes åtskilleligen, och meente mäste delen, inthz wara aff 
nöden hafua nogon Amanuensem, doch får man framdeles see hwadh behöffuas kan.

Och bleff här med Consistorium dimitterat.

Daghen ther effter [dvs. 28 juli],
kommo M. Martinus E. Gestrinius p.t. Rector, M. Joh. Lenaeus, M. Jonas Magni, 

M. Johannes Frank, M. Martinus Stenius, M. Martinus Nycopensis, M. Israel Bringius 
och M. Ericus Brunnius tilstädes, förnemligen til den enda, att dhe effter höghe öffuer- 
hetennes befalning, skulle consultera om futuro IV. theologo, hwilken der til eligeras 
och til H. K. M:t til at der på bekomma confirmation, föreskriffuas. Tå begärte 
Magnificus Rector at hwar för sig wille här uthinnan säija sitt betänkiande.

M. Jonas Magni commenderar M. Johannes Staienum 1. aff den stoora flijt han
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tilförende uthi sitt embete, publicis et privatis praelectionibus ac disputationibus 
giordt haffuer. 2. Aff hans qvaliteter icke allenast in philosophico, uthan och in theo
logico studio. 3. Des föruthan haffuer han itt reent och högt måål, och godh gåffua til 
att predijka. För desse skäl tycker han billigt wara, att M. Staienus kommer till profes
sionem theologicam, och praefereras M. Svenoni etc

M. Johannes Lenaeus giffuer M. Svenoni sitt suffragium efter han alt ifrå ung
domen haf:r enkannerligen slagit sig til theologiam, synnerligen mädan han war in 
Germania. Ehest haf:r han publicis etiam disputationibus låtit förnimma sine 
qvaliteter in studio theologico, och i synnerheet äger M. Johannes Lenaeus sigh 
haffua förnummit hans industriam när swenske Biblien trycktes i Stocholm. Han är 
och äldst, och haf:r tilförende warit in elecdone till professionem theologicam när 
hon senast vacerade, och tå giorde sitt prob. Wore för den skul obilligt att han skulle 
praeterieras. Och kan en wara theologus, om han än icke hade så högt målföre, ja 
fast han än aldrig predikade.

M. Laurelius ändoch han inthz för orsaker skul hafft tijd til at komma sielff til- 
städes, liqwäl haffuer han sin meningh här om uptäckt Magn. Rectori M. Gestrinio, 
och giffuer M. Svenoni sitt votum, til att komma i fierde theologi ställe.

D. Petrus Kirstenius, qvoniam ehgendorum qvahtates et ingenia sunt 'Dominis 
Professoribus Collegis suis qvam  sibi notiora, illum suo calculo adprobat, qvi plura 
meriti puncti suffragia impetraverit.

M. Joh. Frank ä tte r  tuenne i walet, njemligen] M. Svenonem, huilken haffuer 
praerogativam om man anseer åldren och dhe andra framdragne skääL Men effter 
han tilförende haffuer godh lägenheet, ä  tycktes wara billigt att M. Joh. Staienus 
komme til theologicam professionem, hälst medan han synes wara ä  godh och in 
controversiis theologicis proponendis bätter än M. Sveno, huilken IV. theologus skal 
proponera. Doch säger han sigh wäl wara tilfridz, hwilken af dhem bådhe der till 
kommer, och emädan han erkenner them både goda ther til, giffuer han honom sitt 
samptyckio som får fleera vota.

M. Martinus Stenius önskar först at man kunne någon rolig man här til, och 
giffuer M. Svenoni sin walröst. Ty han haf:r warit in electione tillförende medh M. 
Laurelio, och tå, efter giorde proob, höls wärdig denne professione. Om man nu 
skulle honom förbijgå, bliffue denne förre Consistorii sentens om inthet, och man 
kunde om honom göra sigh dhe tanckar, att han wore der til obrukeligh.

M. Mart. Nycopensis haffuer M. Svenoni sin röst, 1. efter han haffuer länge warit 
in functione. 2. giordt sitt prob med M. Laurelio och tå warit godh kend. 3. Haffuer 
lagt godhe fundamenta in lingvis, och för den skul synes här till bäst wara qvalifice- 
rat. Men om någon skulle med honom sättias i wähle, (thet honom icke tyckes godt 
wara) wil han en annan gång ä ija  sin mening.

M. Israel Bringius äger först, sigh ansee bonum publicum, och att både M. Sveno 
och M. Staienus kunde wäl stå före b: te profession. Doch emädan M. Sveno är omis
tandes i den profession han nu haffuer, och bekommit tilförende pastoratet Nääs 
med den wilkor att han ther med skal wara tilfridz (såsom han menar hans confir- 
mations breeff der på giffuit lyda skal), ty giffuer han M. Johanni Staieno sitt 
suffragium, hälst emädan han haf:r synnerlige dona och är wäl qvalificerat der til.

M. Brunnius önskar at den der til komma måtte som wore gudz försambling nyt
tigast, et ob rationes pro M. Svenone allatas ipsi suffragatur.

Sedan nu alla sin mening sagdt hafua, sadhe M. Jonas ther opå, att M. Johannes
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skulle åc minsto wara i wählet tillijka med M. Svenone, thz M. Bringius och wille. 
Men the andra höllo rådeligare att en, nemlig M. Swen föreskriffues till öffuerheeten.

Och om någon skulle sättias i walet med M. Swen, tå giffuer M. Brunnius 
sin walröst M. Laurentio Stigzelio, såsom den der haf:r studerat in theologicis alt 
ifrån barndomen, och kostat ther uppå både in och uthrijckes af sitt eghit, haffuer 
der uthi giordt itt prijseligit proob nu senast in synodo. Ähr och der hoos en rolig 
man in judiciis etc.

Hisce peractis Consistorium dimissum.

Den 29. Julij
sammankallade M. Martinus p.t. Rector til sigh M. Joh. Staienum, M. M art Nyco- 

pensem, M. Israelem Bringium och M. Ericum Brunnium, til at förhöra och affdöma 
efterföljande saak.

Johan Oloffsons hustru, h. Emerentia, widh galret meenar sigh wara berättigan til 
att fordra aff Johanne Frisio stughuhyra 12. dir, efter han först legde stughun. Ty 
oansedt han steegh ther ifrån, och inrymbde sin landzman Henrico Joh. Bircalensi 
stughan, huilken gaf Johan Olsson sin handskrift (skriffuin in februario) i Julij 
månat at han skulle betala huslegorne. Doch haffuer han wedertagit handschriften 
med welkor, n[emligen], der denne Henricus icke betalade, skulle Johannes Frisius den 
betala. Och haf:r Johannes så sagt: Tager denne handskriften, och om Henricus icke 
betalar huslegorne, tå skal iag betala eder, när iagh kommer igen i höst.

Tå swarade Johannes Frisius, att en annan student haffuer sedan gått godh för 
Henrico, at han skulle betala, och för den skul kan hon kräffia antingen Henricum 
eller hans lyftesman, och menar han sig wara frij här före, emädan den andra haffuer 
tagit det uppå sigh, och Johan Oloffsson haf:r tå giffuit sig med honom tilfridz. Thet 
h. Emerentia neekade.

Sedan hustru Emerentia och studenten wore uthwiste, sade the hwar för sigh sin 
mening, som fölier:

M. Staieni meningh är, att Frisius betalar Johan Olson 1. för thz han först contra- 
herade med honom. 2. för det at Johan Olsson haf:r emoottagit handskriften med 
den condition, som tilförende antäcknat är, och Johan Olsson för den skul går till sin 
fångzman. 3. Att handskriften är skriffuin in februario, och lefrerat Johan Oloffsson 
först in Junio, när han bortreste, huilket och gör handelen suspect.

M. Nycopensis menar och, att Johannes söker hoos Henricum sin fångzman betal
ningen, och betalar nu Johan Oloffsson.

M. Israel menar att Frisius skriffuer til Henricum eller den andra som för honom 
haffuer gått godh, och fordra betalningen, hwar thee icke betala, tå moste Johannes 
Frisius betala och stella Johan Olsson tilfridz, för orsaker af M. Staieno berörde.

M. Ericus Brunnius för dhe orsaker som upräknade äro, ähr billigt at Joh. Frisius 
betalar Johan Olsson.

Efter en discurs bleff slutat, att Johannes Frisius steller Johan Olsson betalningen 
tilhanda innan fiorton dagar, för de orsaker tilförende framdragne äro. Ther medh 
goffue både parterne sig tilfridz.

II. Tiltalte Rector Johannem Frisium, att han synes endeles taga jurisdictionen ifrå 
Rectore och senatu acad. i det han håller sine landzman der till, at när någon saak för
faller emillan them och andra, tå skole the först komma til förhöör hoos honom, och 
han tå dirimerar och förenar saken etc. Sådant säger Rector sigh haffua förnummit.
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Swarade Johannes Frisius, sigh icke haffua talat eller giordt något sådant uthi den 
mening, att han skulle thet göra Rectori eller Consistorio in praejudicium, uthan efter 
hans landzmän offta bemöda Rectorem för ringa saak, och för nästan inthz, komma 
sig uthi widlytttigheet, ty plägar han förmana landzmännerna, att the skole med så
dant affstå, och der dhe icke kunna ehest öffuereens komma uthi små saker att the då 
för komma til honom och andra sine landzmän, så wille han saken emillan them 
componera.

Tå förmante Rector honom, att han sigh här uthin«an icke förgrijper etc.

Den 1. Augusti
kommo tilhopa til Consistorium M. Martinus Gestrinius, p.t. Rector, M. Johan- 

nes Lenaeus, M. Jonas Magni Wex., M. Joh. Frank, M. Joh. Staienus, til att öffuer- 
läsa Acta Consistorii som passerade Anno 1637 in Aprili uthi dheras excellentiers 
Rijkzens och Academiens Cantzlerers närwarelse, och der hoos betänkia hwad til 
giörande nyttigt wara kunde.

I medier tijdh befans, att effterföliande saaker skulle achtas och i wärcket ställas, 
såsom

1. Att Qvaestor hålles til att wijsa inspectoribwj Airarii the bötespenningar, städzl 
och saaköre, som i detta åhr falne äro, efter paragr. 6 de reditib. Acad. innehål.

2. Efter M. Ericus Balingstadius icke haffuer perseqverat den apellation til Hoff- 
rätten, effter Hoffrättegångz process, derföre tyckes billigt wara, att han nu giffuer 
sigh tilfridz med den sentens Consistorium honom på hans saak med Academien gif- 
fuit haff:r.

3. Skal nomine R:ae M:tis göras itt mandat, förbiudandes att ingen här i staden 
må uthsälia öll, wijn etc. om nätterne, och der hoos induderas det som puncto 1. 2. &
3. de discentibus förbudit är. Vid. seqq.

Den 9. Augusti
convocerade M. Mart. Gestrinius p.t. Rector, Dn. Professores, och kommo tilstädes 

M. Jonas Magni, D. Petrus Kirstenius, M. Johanwes Frank, M. Martinus Stenius, M. 
Sveno, M. Joh. Staienus, M. Martinus Nycop., M. Israel Bringius, M. Ericus Brunius 
och M. Ericus Emporagrius, til at deliberera om seqq.

I. Consulterades om några saker som skulle H:nes K. M:t andragas och der opå 
resolution fordras, såsom är efterföliande postulata.

H:nes K. M:t wår aldranådigaste uthkorade Drotning andraga Professores uthi 
Upsale Academie, i alsom största underdånigheet, effterföliande postulata, och uppå 
dem resolution underdånlighen begäre.

1. 1. Endoch Academien orsak haffuer underdånligen til att betacka, så wäl H. K. 
M:t gloorwördigst i åminnelse, som H:nes K. M:t wår aldranådigaste uthkorade Drot
ning derföre, att hon altidh haffuer nutit sine godz under frelsefrijheet, och än yter- 
meera, effter donationens lydelse, liqwäl mädan the finnas som understå sigh samma 
privilegium at disputera, och Academiens rätt här uthi förhindra, ähr för then skul 
til H:nes K. M:t professorum underdånighe och ödmiuke begäran, at H. K. M:t nå
digast wille med konungzlighit mandat unna Academien, at hon samma frijheet må 
oqwalt niuta och behålla.

2. Effter H. Excellentz Rijkzens Cantzeler uppå Htnes M:tz nådiga behagh och wilia 
haffuer befalat, at en särdeles Bibliothecarius skulle förordnas, som allenast widh
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den tiensten stadige bliffua, och des fruchtsambligare siet arbete förrätta kunde, der- 
före haffuer Professores med Procancellarii inrådande och samptyckio först in Majo 
inwarande åhrs til samma embete en tiänlig man, til wijdare högste öffuerhetennes 
ratification uthwalt och constituerat. Ty begäres ödmiukeligen, at H:nes K. M:t wille 
nådeligen der til sådant stipendium deputera, ther med han kan nödtorftelighen uppe
hållen bliffua.

3. Al den stund Notario Academise publico tilfaller stoort arbete, och hans sti
pendium ringare än han ther medh kan wara uppehållen, dy begäras och underdån- 
ligen, at hans underhåld motte förökat warda.

4. Der så henda kan, at något arff faller effter the personer som Academiens 
jurisdiction äre under giffne, huilket arffues uthur staden, så är man i den under- 
dånighe förhopning, Academien som öffuer sådana personer Jurisdictionen haffuer, 
må och aff sådant arf niuta hwar tijonde penningh, såsom i andre Academier bruke- 
ligit är.

II. Att disciplin och skickeligheet i Academien och staden hållas må, synes wara 
högnödigt H:nes K. M:tz mandat uppå efterföliande puneter.

1. Att ingen må sälia öll eller wijn sädan 8 är slagit om aftonen om winter tijdh, 
eller efter 9. om sommaren, widh böte til görandes til Academien och staden.

2. Att ingen student må för öl och wijn pantsättia böcker eller kläder, ey heller 
någon borgare sådant taga, widh straff til görande. Och at Rector icke må wara för- 
plichtat uptagha the klagemål som äre för ölegäldh eller annan onyttigh bekostnat

3. Om någon student warder aff Senatu academico relegerat, och icke wijker 
staden, at praefectus arcis må wara förplichtat, närwarandes Academiens wachtmäs- 
tare, honom antasta och föran in carcerem regium.

4. Oansedt depositions gästebudh som the äldre studenter uthkräffia aff them som 
tilkomma, eller dem the sielffkräffiandes göra, sampt andra otilbörlige vexationer, 
äro ddt och offta förbudne och straffade, liquäl finner man under tijden, detta 
sigh heemligen inrijta. Och på det sådant motte aldeles affskaffas, begäras under- 
dånligen, at och thetta måtte förbiudas. Och der någon understodho sigh här emoot 
göra, att han då må straffas aff Senatu Acad. efter som hans brott är.

3. Att Academiens wachtmästare med sina wachteknechter må för öffuerwåld syn
nerligen privilegerat warda.

6. Att the relegerade icke må antagas till något embete, durante tempore relega
tionis, för än han bekommer testimonium eller affskeedh aff Rectore. Hade thet och, 
uthan tuiffuel, icke ringa nytta att ingen af them som haffua widh Academien studerat, 
motte antagas til politisch dänst, eller til schole- och presteembete i stifften, medh 
mindre han med loff och godt witnesbörd wore kommen ifrån Academien, och 
kunde der på wijsa testimonium et sigillum Academiae.

7. Att landzhöffdingarna och biskoparna wore befalat, att dhe assistera Academien, 
när dhe der om blifuo besökte, och någre flyyr til dhe orter der dhe rådandes äro, til 
att undwijka Academiens censur och animadversion, som dem skäligen pålegges för 
deras brott. — Tot erant postulata.

Desse föresk:ne postulata aff Rectore magnifico underskreffne förskickades sedan 
til Stocholm d l H. K. M:t.

Hwadh annat wore til beställande på Academiens wegnar, såsom om dhe godz som 
giffuas skal till Academia committit Senatus Acad. prudentia Qvsestoris.

II. Refererar D. Petrus Kirstenius huru han haff:r ährnat uptaga ett stycket aff en
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lööt och der af göra åker, then han sedan haffuer ährnat bruka sielff och liqwäl efter- 
låta bonden bruka heemanet. Men samma bonde är upstussigh och förneekar honom 
samma lööt uptaga och bruka. Dy frågar D. Petrus Kirstenius Ven. Consistorium, om 
honom skulle tillåtes göra åker af löten och sedan sielf brukan?

Consistorium swarade, att honom wore loffligit sielff bruka heemanet, eller sättia 
bonde upå, och aff, ther honom så täcktes, myckit meer wore han mechtig att göra 
åker på nyio der ingen tilförende är, och honom sedan sielf bruka. Ty tilstaddes D. 
Kirstenio uptaga löten til åker, och den sielff häffda och bruka så lenge han haffuer til 
att beställa med förb:de heman i Törneby i Waxala sochn.

III. Gaf Rector dlkenna at Dominus Archiepiscopus är sinnat i näst tilstundande 
dagar examinera sacro ordini initiandos, och för den skul frågar om Professores wille 
hielpa til att examinera?

Höltz ordinarium Consistorium den 15. Augusti

praesentibus M. Mart. Gestrinio p.t. Rectore, M. Joh. Lenaeo, M. Jona Magni, M. 
Olavo Laurelio, D. Loccenio, M. Martino Stenio, M. Svenone Jonae, M. Johanne 
Staieno, M. Israéle Bringio och M. Erico Emporagrio, tå efterföliande ährendene ha- 
des för händer.

I. Praesenterade M. Boéthius Qvaestor dhe tuenne åhrs 1635 ocb 1636 rekenska- 
per, huilka äro praesenterade och gillade i kammaren; them skulle inspectores 
aerarii sedan öffuersee.

[2.] Sedan uplästes dhe beswär som wore giorde på förb:de reckenskap i Camma- 
ren.

3. Refererade Qvaestor att i förledne åhr bötte allenast en Academiae bonde 20 
dir, ther af tridie delen skal Cronan bekomma.

II. Uplästes postulata som skulle försendas til högste öffuerheeten, qvae vid. 9. 
Augusti.

III. Begärade Rector, att Professores wille något sluta om IV. theologo. Tå swa
rade praesentes, au här om blef 28. Julij in Consistorio endeles bestält, så mycket dem 
stood til görande. Och begärade aff Rectore, han wille giffua R:mo Archiepiscopo 
til kenna huru widt man här med är kommen, så får man höra hans E:tz meningh. 
Sedan må alle Professores komma här tilhopa nästkomma[nde] måndagh, till au  al- 
deles besluta, och efter H. K. M:tz nådige befalning förskriffua futurum theologum 
qvartum til hoffuet.

IV. Proponerade Rector Haqvini Ostrogothi begäran til at succedera her Anders 
Cursori.

Efter en deliberation om honom, loffuade the, at dhe wilia til itt prob om han der 
til dugheligh är, antaga honom, när Andreas Cursor kommer här ifrå.

V. Gaf Rector tilkenna, att en ny ordning medh tull och acciis kommen är, och 
au af hwar baakugn fordras 12. dir.

VI. Emädan M. Eskil booktryckiaren begärar här efter boo på Communitetet, och 
frågar om Academien wil bestå honom frijt thz han kostar nu uppå kamrarne, ther mz 
the kunna bliffua dugelige at boo uthi them. Så war Consistorii mening och swaar, att 
honom skulle tillåtas boo ther, och au honom skulle blifua frit beståndet låta förfär
diga kamrarne, ther han skal haffua tryckerij förhänder, men fönster, låås &c., och 
när han sedan drager ther uth, skal alt sådant ifrån sig inventera.
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VII. Frågade Rector, om icke wore rådeligit inventera tryckerij? despondebatur 
affirmative. Och bleffuo der til förordnade D. Loccenius, M. Sveno, M. Bringius, M. 
Emporagrius.

VIII. Efter många wilia nyttia Conmunitetz bryggehus, ther igenom bryggepan- 
nan förnötes, ty beslötz att pannan skulle tagas uthur muren och sättias i rentekam- 
maren.

IX. Låter Qvaestor fråga, hwarest han in consessibus skal haffua sin locum, an 
inter Professores, an v. semper sit ultimus? despondebatur att man här medh prac- 
ticerar effter constitutiones Academiae.

X. Rector förer Consistorio i minnet, huru tilförende warit beslutit, att M. Mar
tinus Stenius skulle bliffua promotor in promotione magistrorum futura. Men när 
Cancellarius Regni war senast här, talade han honom hårt til derföre och befalte, 
att M. Emporagri«; uthförer promotionem medan han är Decanus. Och för den skul, 
effter Cancellarii befalning, tilsade M. Erich att han slåår an, och convocerar them 
som promovera skole.

Tå swarade några aff philosophis, att die inthet wilia bekymbra sigh om promo
tione, emädan så är.

M. Ericus Gabrielis förklarar sigh här uthinnan således: 1. Att han aldrigh haffuer 
förnummit thet III Cancellari«; skulle haffua hårdt tiltalat Rectorem här före. 2. 
Att han inthet haffuer affectera bliffua promotor, uthan gerna sågh och gaff sig 
ther medh till fridz att M. Stenius skulle promovera, doch medh thet förord och 
condition, at man upsätter medh promotione til des hans decanat wore til ända luppin. 
3. Refererade huru Dominus Archiepiscopus haf:r frågat honom, huarföre promotio 
nu icke går an? Tå han swarade, wara beslutit att mz promotione differeras skal, till 
des M. Stenius warder Decanus. Tå haffuer H. Ehrew. sagt at promotio skal ändeligen 
angå under M. Emporagrii decanaat, och sagt der hoos att H. E. wille tala mz Illust. 
Regni Cancellario här om, etc. Tå haffuer M. Emporagrius budhit, att H. Ehrew. 
ingalunda wille detta föredraga Cancellario, uthan, om man ändeligen skulle för
ändra thet facultas här om beslutit haffuer, att Rev. Archiepiscopus tå wille tala medh 
Dn. Professoribus här om in Consistorio.

När nu Rector yterligare badh, M. Ericus Empor, wille effterkomma IIL Cancellarii 
befalning, tå swaradhe M. Emporagrius sigh inthz wilia tagha uppå sigh den promo
tioris handelen medh mindre thet skedde cum consensu facultatis, ey heller kunde 
han thet allena göra, om dhe andre philosophi wilia sigh undandragha, och honom här 
uthinnan icke assistera.

Den 22. Augusti

kommo tilhoopa in Consistorio M. Martinus Gestrinius p.t. Rector, M. Johanwes 
Lenaeus, M. Martinus Stenius, M. Mart. Nycopensis och M. Ericus Brunnius.

I. Uplästes dhe postulata Academiae som skulle öffuersändas til Stocholm till 
H. K. M. och den konungzliga Regieringen.

II. Upläste Notarius det concept han schriffuit haffuer nomine Consistorii till 
H:nes K. M:t., der uthi Professores ställa M. Svenonem Jonae Westrogothum til hen
nes K. M. til att bekomma confirmation på professionem theologicam. Der hoos under- 
dånligen begäre, att M. Jonas Hambraeus motte kallas in i rijket, och at H:nes K. M:t 
wille honom förgynna professionem orientalium lingvanm.



1638: 22 augusti -  31 augusti 157

Tå blef samma concept gillat, och befaltes at thz skulle omskriffuas, och sedan 
praesenteras Dn. Archiepiscopo.

III. Bleff bewiliat, att Haqvinus Lång skal få en schedulam, lydandes efter såsom 
om honom bleff conduderat in Consistorio, den 13. Augusti.

Den 31. Augusti
strax effter morgonpredijkan talade H. Ehrewördigheet Erckiebiskopen medh Dn. 

Professoribus i kyrckian, således: Emädan aff Illust. Cancellario Academiae senast han 
här war, bewiliat blef, att promotio magistrorum skulle gå an nu i sommar, ther uthi 
H. Nådhe Cancellarius Regni H. H:döme bijföl, befallandes Rectori att promotion 
skulle snart angå. Derföre tycker H. Ehrw. rådeligit wara, att man här uthinnan ful- 
fölier deras Excellentiers wilie. Der hoos sade H. E. sigh wara förekommit, att någre 
in facultate philosophica inthz wilia Decano här uthi något bijståndh göra och honom 
assistera.

Tå refererade magnif. Rector, hwad tilförende strax effter den förra promotion aff 
facultate philosophica beslutat war, nemligen, att man här näst skulle begynna a 
senioribus, och låta sedan gå ordine till inferiores, så att senior facultatis först bleffuo 
promotor, sedan en annan gång den, der mist wore, och således ordine hwar efter 
andra uthföre, ibland andre för denne orsaken, att en part in facultate bliffua förbij- 
gångne, (om Decanus altidh skal blifua promotor) så att en person kan blifua tuå eller 
tree gångor promotor, och somblige ingen gång, såsom här til passerat är. Och för 
den skul haffua M. Stigzelius, Fornelius och Brunius cederat, och inthz affectem 
promotoris officium etc.

Rev. Dn. Archiepiscopus swarade detta wara 3eq«#ssimum och rätt betänkt, på thz 
ingom må här uthi skee orätt. Men att här igenom icke må hända M. Emporagrio, 
som nu är Decanus, något despect, etc.

Swarades, att honom ingen större despect skeer än Stigzelio, Fomelio, Brunnio och 
Mylonio, huilka och äre förbijgångne. Och hade Professores förmodat, at M. Ericus 
Empor, skulle läggia sigh emoot decretum facultatis de ordine a senioribus pro
grediendo, hade the wäl sådant omtalat och förekommit mir 111. Cancellarius Acad. 
senast här war.

Omsider efter nödigt i saken betänkiande, kunne the noghsampt förnimma, att 
promotio icke kunde gå an för tuå månaders tijd wore förluppen, hälst emädan 
promovendi äre fiärran här ifrå stadde, såsom uthi Finlandh, huilka sittia 
in officiis, och af dem en god deel huarken privatim et publice äre examinerade. 
Man hoppas och, att detta wårt betänkiande skal icke wara Illust. Cancellariorum wilie 
aldeles olijkmätigt. Ty H. N. Cancellarius Regni när han i fiool war här legatus til 
Academien, hölt icke godt wara, att man tijda och många promoverar til gradum 
huilke sädan måste hinge gå uthan lägenheet. Thet samma och Cancellarius Acad. tå 
meente, och ehest i Stocholm hafuer hållit godt wara at man icke skyndar med 
promotionibus etc.

Derföre bleff nu samptfelleligen beslutat, att nu warande Decanus progammate 
publico convocerar promovendos, och man här med wijdare beställer så widt man 
kan, så är nogh troende och lijkt, att med förbrte promotione skeer upskoff något in 
på hösten, til Andreas tijdh, tå kan thz lätteligast komma ther til, att den billige och 
oklandrattde ordo (om huilken tilförende omtalt och beslutat är) begynnar practice- 
ras. Hisce peractis abeundo distrahebantur.
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Ad d. 5. Septemb.

Consistorium, praesentibus M. Mart. Gestrinio p.t. Rectore, M. Jona Magni, D. Da
niele Sidenio, M. Joh. Frank, M. Svenone Westg., M. Mart. Nycopense, M. Israele 
Bringio och M. Erico Emporagrio.

I. Proponerade Rector M. Johannis Tornaei begäran til Adjuncturam juridicam. 
Tå inföl den discurs, om, in communi, rådeligit wore, haffua någon Adjunctum juris, 
den der privatim proponerade Institutiones Juris etc? Ther om Rector begärade 
Professores wille hwar för sigh säija sin meningh här om.

Dn. Professorum deliberatio: M. Ericus Gabrielis meenar thet wore nyttigt, och 
illustris Cancellarii Regni wilia lijkmätigt, emädan han thet bewiüade, när Hans Nåde 
i fiol war här hoos oss.

Conclusio: Och efter alla dhe andra wore i samma mening, så beslötz, at man an
tager någon der til, doch må den samma tilförende göra något proob.

Men om M. Tornaeo bleff nu inthz beslutit.
II. Proponerades Laurentii Sigfridi fordom borgmästares uthi Philipstadh, begäran 

til at läsa Institutiones Juris privatim, item, at han med sine barn finge boo här i 
staden sub jurisdictione academica? Til huilket, effter en discurs, inthet wist beslut 
och swar giffuit bleff.

III. Proponerade Magnificer Rector M. Erici Schroderi Upsaliensis begäran til at 
bekomma Adjuncturam philosophicam, effter M. Christiernuf» Alsinium.

Men emädan thet war owist, när M. Christiernus kommer här ifrån, wille the här 
om nu inthet besluta.

IV. Emädan orgemakaren haffuer mäst tilredz giordt orgewärket, ty begärade han 
at Professores wille ifrån sig leffrera the penningar, dhe til des bygna contribuerat 
hafua.

Swarade Professores, at när M. Boo Qvaestor kommer heem ifrån Stocholm, skal 
han för hwar och een leffrera honom så myckit hwar ther til loffuat haffuer.

V. Inträder för rätten Carolus Rosingius, begärawdes at Ven. Consistorium wille, 
antingen citera hijt hans wederpart Ericum Danielis, och saken sedan företoges och 
omsider afdömdes, eller at han kunde igen bekomma the inlagde schriffter och breeff, 
som han i förledne tijdh här i rätten inlagdt haff:r.

Swarades honom, at Consistorium haf:r tilförende giffuit honom thet swaar, at 
när den bortrymbde poiken (uppå huilkens witne saken förnämbligen henger) kom
mer här tilstädes, tå skal Senatus denna saken fulfölia och afdöma. Och är för den 
skul actoris skul, som inthet haffuer förskaffat rätten dhe documenta, af huilka the 
döma skole.

Carolus swarade, at Ericus Danielis haffuer bortskyndat poiken, thet han bewisade 
med h. Karins salig Påffuel Mårtenssons effterleffuerskas witneschrifft.

Rector swarar, at dhe moste bewijsa Erico Danielis, effter han neekar sig hafua 
bortskyndat poiken.

Sedan Carol»r uthgången war, begynte Professores discurrera om Erico Dan. som 
någre reesor är citerat til Consistorium, och liqwäl inthet comparerat.

Effter en deliberation bleff enhälleligen beslutit, at man begärar aff fougten, han 
wille göra Academiae wachtmästare assistens, til at låta föra b: te Ericum til Upsale 
för Consistorio.

Sedan, at man begärar aff borgemästarena, the wille imponera Håkon kopparslagare,
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som för poiken haf:r gåt i lyffte, han förskaffar samma poike igen til näst Consistorii 
dagh.

Sidst, inkallades Rosingius och för honom sades hwad beslutit war, och der Ericus 
Danielis kommer tilstädes, skal saken warda afdömd.

VI. Refererade Rector, at aff högste öff:rheeten war förordnat en som skal intaga 
kyrckietienden. N u är frågan, om man skulle åstadh skicka Qvaestoris tienare til 
Helsingland som ther wore tilstädes, när kyrkietienden, som Academien tilhörer, in- 
toges, och således kunde förnimma huru richtigt ther med handlas?

Swarades, godt wara om någon på Academiens wegner wore der tilstädes. Och der 
Qvaestoris tienare icke så snart kunde komma til Helsingland, at man i medier tijdh 
skriffuer til M. Erich Plantinum i Giersöö, at han wille beställa någon som på Aca
demiens wegner tillijka med Croonones tienare såghe til huru med tiendes intagande 
wäl tilgå kunde.

Tandem dimittebatur Consistorium.

Höltz Consistorium den 19. Septemb.
in praesentia M. Martini Gestrinii p.t. Rectoris, M. Lenaei, M. Laurelii, Doct. Joh. 

Loccenii, M. Stenii, M. Svenonis Westg., M. Staieni, M. Bringii, M. Fornelii och M. 
Brunnii.

I. Proponerade Rector consultandum om it Academiens heeman i Danmarkzbyyn, 
huilket welb. Jacop Duwalt haffuer igengiffuit för it heeman wid Halfqwed, säijan- 
des thet åhrligen ränta 16 tundor spanm. ändoch bonden gör uth allenast 10. t:r, 
efter som han säger sig tilförende wahn wara.

Tå bleff bonden som samma heeman besitter, inkallat och berättar at han aldrig 
haffuer giffuer welb. Duwalt meer än 10 tunnor åhrligen. Och om han sluppo nu 
med 10. t:r åhrligen til at uthgiffua, menar han sig komma der med til rätta med 
heemanet. Men meer säger han sig icke kunna göra uth.

Effter en discurs här om, bleff beslutit, at Qvaestor tillijka med andra saker, be- 
swärar sig på Academiens wegnar om detta heemanet hoos Regieringen, och driffuer 
der på, at b:te heman kunde blifua lagt åhrligen för 10. tunnor.

Förmädlingen på detta heemanet, nemligen 10 t:r åhrligen, skal bliffua beständigh. 
Och skal Qvaestori tilsägas, at emädan bonden är skyldig Academien någon spanmål, 
han tager någre tunnor på hwart åhr, til des han haffuer resten betalat, och icke al 
skulden i sänder, på thz bonden må bliffua behållen, och komma til rätta med hee
manet.

II. Inkom h. Malin, Erich Danielssons poikes moder, begärandes at Professores 
wille förhielpa henne sin son igen som bortrymbd är, til rätta igen.

Swarades, at the wille hafua Erich Danielson til rätta näst Consistorii dagh, tå får 
man förhöra, huru han swarar til poikens bortlöpande.

Sedan befaltes Cursori, at munteligen tala medh Erico Danielis, och uthi Consis
torii nampn befala honom comparera näst Consistorii dagh. Och der han är olydach- 
tig, skal han tå bliffua exduderat från jurisdictione academica.

III. Consulterades om Communitetet, och om sider beslötz 1. at M. Martinus Ste- 
nius och M. Sveno skole inventera camrame på Comm. med des tilbehör. 2. Der 8 
eller 10 studenter åt minsto komma, som wilia lega camrar på Communitetet, skal 
them bliffua effterlåtit, doch med den caution, at the hafua gran acht på dören i 
trapporne, at icke någo» må upgå, som gör skada på fönstren och annat mer. 3. At
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den begraffning, innan kort tijd skee skal, må, för en wiss hyra, bliffua på Communi- 
tetet. Så at the penningar ther före, eller för andra begrafning:r och husshyra giffues, 
skole enom man leffreras, som låter husen på Communitetet, repareras och widh macht 
hållas.

Sedan inkallades Eskil Matsson booktryckiare» och tilsades at han låter sig i hender 
inventera Communitetet uthaff h. Erich fordom spij smästaren, och at inrymmer them 
som skole hålla begrafningen.

IV. Beslötz, at Joen Oloffsson och Thomas Lårman som haffua caverat för M. 
Boethio Qvaestore få sin caution igen. Hwilken Notarius dagen här effter anammade 
aff M. Erich Emporagrio, och den samma caution lefrerade han Mag[ni]fico Rectori, 
til at igen lefreras åt Thomas Lårman och Joen Olsson.

V. Emädan någre breeff som angå Academiens bästa, äro inthet tilstädes, derföre 
begärade Rector aff Professoribus, at om någon hade sådant hoos sig, han leffrere 
thet ifrån sigh.

VI. Proponerade Rector om Notario futuro. Och emädan tilförende war talat om 
Andrea M. Tolfstadio, ty discurrerades och nu om honom, och meente the, at han 
der til icke skulle wara otiänligh. Och för den skul eenhälleligen besluto, at han til 
Notariatum Consistorii academici antagas skal.

VII. Concluderades at M. Joh. Tornaeus skal få Adjuncturam philosophicam, och 
fömemligen proponera politica.

VIII. Talades om Erckiebiskopens Doctoris Paulini gårdz uthkastning, och der han 
bliffuer signerat långt uthföre, åt wäghen som löper til slottet, är befruchtandes at 
den gården obscurerar det nyia Auditorium Gustavianum, och bliffuer heele Com- 
wunitetet til meens. Ty beslötz, at der sådant tilbiudes, skal thet affbidias och aff- 
styras.

IX. Effter tiortlarne som Cursores pläga bruka in processibus Acad. solennioribus 
blifwa nu nogh förnötte, ty beslötz at the skole bekomma nyia tiortlar til nästföliande 
mutationem Rectoratus.

X. Simon Döpke framträder för rätten, ödmiukeligen begärandes, at emädan salig 
Doctor Lars Wallius haffuer här inkastat it breeff, ther uthi nogot finnes som behöff:r 
explication, then skrifften må annihileras och dödas.

Denne hans begäran togo Professores i betänkiande, och effter en discurs, inkallades 
åter Simon Döpke, huilkom bleff detta til swars giffuit: Efter nu ingen är som ur- 
gerar saken, så må den skrifften wara, och är hoos Professores, så myckit dem wid- 
kommer, redo dödat och inthet ihogkommen. Men om saken begynnar ageras och up- 
rijffuas, så är godt at förb:de skrifft ligger förwarat in omnem eventum. Och såge 
Professores gerna, at den saken kunde här med componeras och lychtas.

XI. Frågade Rector, om han skal gifua Johanni Grå, som nu ährnar resa ifrån 
Academien, testimonium? Tå bleff bewiliat, at han skulle få Rectoris testimonium, 
vitse anteactse conforme.

Acta publica 
Consistorii academici Upsaliensis 

sub rectoratu 
M. Martini Erici Gestrinii, 

a VI Idu. Octob. Anni 1638 in 
XI Kalend. Decemb. Anni currentis 1638.
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Die io  Octobris
höltz ordinarium Consistorium, praesentibus M. Martino Gestrinio p.t. Rectore, 

M. Johanne Lenaeo, M. Jona W., M. Olavo Laurelio, M. Martino Stenio, M. Martino 
Nycop., M. Erico Brunnio. Och rå

1:0. Berättar Rector Magn. Göstaff skreddare i Fierdingen haffwa privatim ankla
gat een student Ericum Petri Wesmannum, therföre han haffwer besoffwit sin tienste- 
pijgha. Till hwilket swarades, att han skall nästkommandhe sundagh publice citeras. 
Effter han inthet hörsamligen haffwer welat comperera, effter Rectoris citation per 
cursorem.

2:0. Spordhe Rector Magn. om them som tilförne ähre citeradhe, och inthet haffwa 
comparerat? Bleff swaradt, att ändoch the sina tiänster haffwa, likwäll, mädan ordo 
ähr aff them beflächkiat, elies och ähre contumaces, att the propter exemplum, aff 
praesenti Rectore Magn. triennium relegeradhe wardha.

3:0. Proponerade Rector Magn. wachtmästarens begiäran, att bekomma wacht- 
knechter, hwilket så bleff resolverat, mädan aff wachtmästarens flitighet synes frucht, 
och sädan i staten beståås, må wachtm. ähn nu till sigh taga 2. dränger och een poike, 
doch provisionaliter.

4:0. Frågar Rector Magn. om man icke må antaga till Academiae behooff nödtorff- 
tige embetsmän? Och effter en långh discurs besluto 'Domini Professores, att en 
glaasmästare, timberman, snickare, smedh och sågare skole antagne wardha.

3:0. Offererade Rector Magn. libellum supplicem M. Laurentii Carlostadii till 
Ven. Consist. i hwilken han ödmiukeligen begiärar, att hans små söner motte be
komma stipendium Regium. Om hwilket inthet bleff aldeles slutit, uthan Domini 
Profess, samptligh wille gierna tillsee, att hielpa för:dhe M. Laur. Carlost. för sin 
stora fattigdoom skull.

6:0. Rectori Magn. leffreradhe i händer M. Olaus Laurelius nogre breff, Academien 
angåendhe.

7:0. M. Olaus Laurelius angiffwer Greff Magni och H. Erich Oxenstiernas hoff- 
mästares och praeceptorum begiäran, att bekomma på lechterne i doomkyrkian een 
wis bänck, till hwilket swaradhes affirmative.

8:0. Föredrager Rector Ven. Senatui, nogre h. Beatae s. Oluff Biörssons effterleff- 
werskas postulata. N[emligen] 1. Om breffwet på 100 dir. 2. Om huset på holmen srår.
3. Att hennes son kundhe få stipendium Regium. 4. Om contoret och kakelungnen på 
Communitetz huset. Till detta alt swarades, att breffwet skule igensökias. 2. Huset 
må henne effterlåtit wardha, att taga aff holmen. 3. Hennes son bekomma stipendium 
Reg. ähr och billigdt, mädan han ähr fadherlöös, och haffwer giordt wackert sitt 
prooff tillijka medh andra. 4. Kakelungnen och kontoret taghe hon sin koos aff Com- 
munitetet när henne täckes.

9:0. Concluderades att på Communitetet skule inventeras dhen 11 Octobris.
10:0. Stäke Rector Magn. en fråga om Erico Salemontano, som nu i fremmandhe 

landh ähmar förreesa, om han för påske terminen kan stipendium behålla och niuta? 
Respondebatur: Honom kan man inthet medh skiäll neeka, först therföre att han een 
tijdh öffwer Michaelis tillstädhes haffwer warit, och ähn till ewäntyrs bliffwer qwar 
nogon stundh. Sädhan och therföre att han haffwer episcopi Arosiensis commenda- 
tion.

11:0. Frågadhe Rector M. om Caroli Rosingii saak skule för händer tagas? Respon-
11 —  681061 Sallander
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debatur: Effter han icke tillstädes ähr, ey heller Håkon kopparslagare, nec Ericus 
Danielis, som war nu i thessa dagar, och elies offta tilförne citerat, kan ther medh 
denna gången ingen ändskap giöras. Om Erico Danielis beslötz, att han skall publice 
nästkommande sundagh ahn een gångh citeras till nästkommande dagh för Consis
torio, och tå skall saken ändskap winwa.

11 Octob.
war M. Martinus Gestrinius p.t. Rector, och M. Martinus Stenius, medh Notario 

Andrea Tolfstadio på Communitetz huset, och inventeradhe, som fölier:
1:0. Dhen ytersta kammaren på södresijdhan om trappan, närmare kyrkiegården, 

haffwer fenster, låås, och ingen nyckel.
Then twert öffwer ähr, haffwer hwarken låås eller spiel, itt fenster ähr aldeles bor

ta, och thet andra halfft sin koos, golffwet ähr och ofärdigt.
2:0. Then cammaren näst ähr på östresijdhan som witter till kyrkiegården, ähr 

fardigh, doch ähr nyckelen borta.
Twert öffwer på westresijdan, war låset tillstädes, och nyckelen, men spiellet borta, 

och fönsteren nogot sunder.
3:0. Dhen tridie haffwer låås ofärdigt, och ingen nyckel, inthet spiel, och aff 

fensteren fans allenast itt halfft.
På westresijdan twert emoot, inthet låås, itt fenster ähr färdigt, och thet andra 

borta, inthet spiel.
4:0. Dhen fierde haffwer sitt färdiga låås och nyckel, färdiga fenster, men inthet 

spiel.
Twert öffwer, lååset ofärdigt, fensteren nogot sunder, spiel inthet.
5:0. Dhen fempte haffwer låås, och ingen nyckel, fensteren och heela.
Twert öffwer fans låset ofärdigt, ingen nyckel, inthet spiel, fensteren myckit ofär- 

diga.
6. Finsteren öffwer trapporna, på östresijdan ähre färdiga, på westresijdhan nogot 

sunder.
7:0. Den första kammaren wid trappan på östresijdan, haffwer sundrigt låås, ingen 

nyckel, inthet spiel, itt ofärdigt fänster.
Twert öffwer på westresijdan, ähr itt elackt låås, uthan nyckel, itt fänster borta, och 

thet andra sunder.
8. Andra kammaren frå trappan på östresijdan, låås ofärdigt, itt fenster borta, itt 

tillstädes, spiellet och tillstädes.
Twert öffwer, fensteren färdiga, låset ofärdigt, nyckelen borta.
9. Den tridie, låset tillstädes, spiellet borta, och itt fenster borta.
Twert öffwer, låset så när färdigt, nyckelen borta, fenstren tilstädes, doch myckit 

sunder.
10. Dhen fierdhe, fensteren bådha sunder, spiel inthet, låås sunder, nyckel ingen.
På wester sijdan, låås temmeligit, nyck. borta, spiel borta, fensteren myckit sunder.
11. Dhen fämpte haffwer sitt spiel, färdiga fänster, låås färdigt, nyck. borta.
På andra sijdan, fenst. sunder, spiel tillstädes, låset ähr och nogorlunda.
12. Dhen siette haffwer fänster mäst heela, inthet spiel, låås tillstädes, och ingen 

nyckel.
13. Dhen siundhe, itt halfft fänster, låås ofärdigt, ingen nyckel
Twer[t] emoot, haff:r färdiga fänster nogorlunda, inthet spiel, låås ofärdigt.
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14. Dhen ottondhe, inthet låås, fenster inga, inthet spiel.
Twert öffwer, itt fänster färdigt, thet andra borta, låset och borta.
15. På norre gaff len ähr itt fänster borta, /: elies plägar altijdh wara itt uthtagit :/ 

the andra wore färdiga.
16. På södre sijdan ähre gafflefänsteren alla tillstädes, doch nogot sunder.
17. Dören i trappan medh sitt låås och nyckel ähr all färdigh.
18. Nedre kammaren näst trappan haffwer fenstren tillstädes, men nogot sunder, 

spiellet borta, låset ofärdigt, och nyckelen tilstädes.
19. Kammaren ther näst, som trycket ähr uthi, haffwer färdiga fänster, spiellet 

ähr behållit, låset och nyckelen färdiga.
20. Then tridie kammaren, som och tryckiaren haffwer, war medh myckit sund- 

riga fänster, spiellet tillstädes, såsom och låset och nyckelen.
21. Then ytersta, som ähr närmast maatsaalen, haffwer inthet spiel, fänsteren wore 

nogot sunder, låset och nyckelen tillstädes.
22. Dören i trapporna uthföre till kiöket ähr och sunder.
23. I kiöket ähre fänstren sunder, inthet spiel, låås färdiga, item fans ther een 

skijffwa liten.
24. I kammaren ther spij smästaren sielff haffwer warit uthi, wore fänsteren alle 

färdiga, item een skijffwa medh sine fötter, een bänck, een stol, och spiel.
25. Ått skafferijs förstuffwun, war färdigt låås, och nyckel, kalkbodhen hadhe 

inthet låås, miölbodhen medh nyckel och låås, wisthusbodhen haffwer färdigt låås och 
nyckel.

Summa på spiellen:
Uthi öffre kamrarne 3. st.
I the nedhre 2. st.
I spijsmästarens egen kammar 1. st.

Die 17 Octob.
convenerunt M. Martinus Gestrinius p.t. Rector, M. Jonas Wex., M. Olaus Lau- 

relius, M. Sveno, M. Joh. Staienus, M. Ericus Bru«nius. Och effterföliandhe ärender för 
händer hadhe:

1. Praesenteradhe Rector Magn. Ven. Senatui een libellum supplicem, hwilken 
Ericus Danielis honom haffwer tillskickat, sädan wachtmästaren på bygden i Dan- 
markz sochn, i Gumbla hoos Ericum warit haffwer, och ther effter sigh een zedhel 
qwarlefft, mädan Ericus personligen inthet i huset fans, lydandes Rectoris befalningh 
wara, att han hörsamligen näste Consistorii dagh comparerar. I hwilken supplication 
Ericus begiärar dilation, på then twists uthförandhe, han medh Carolo Rosingio haff
wer, till thes han kan komma tillstädes att swara sin wedherpart. Frågar therföre 
Rector Magn. hwadh Dnn. Professor, meningh och betänkiandhe här uthinwan ähr? 
Swaradhes, att ändoch Ericus långo sädhan haffwer förtiänt, medh nota ignominias 
bliffwer ifrå societate academica publice propter contumaciam, såsom och an«at, 
ther medh han offta Professores angripit haffwer, bortwist, likwäll mädan han begiä
rar upskoff, och elies käranden, ey heller tillstädes ähr, kan saken demza gången inthet 
bliffwa definitive affsagd.

2. Inkalladhes Håkon kopparslagare, och drängens, som Carolum slagit haff:r, mo- 
dher, hwilken medh åttskilliga documenter bewijste Ericum Danielis haffwa honom 
tubbat att bortlöpa. Tå bleff hon tilfrågat, hwadh hon söker och effterstår? Hon swa-
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radhe sigh wilia sin son igenhaffwa. Sädan frälse Håkon kopparsi. ifrå sitt löffte, och 
caucion. Dnn. underrättadhe hen«e, om denne handelen, säiandes honom ingen öff- 
wermaga wara, mädan hon sielff bekiändhe honom wara född åhret för K. Gustaffz, 
högloffligh i åminnelse, kröningh. Elies och förmante, att hon wille till frids wara. 
Ty Ericus skall bliffwa Iijka som membrum putidum ifrå wår societet och jurisdic- 
tion affsöndrat, om han inthet hörsamligen comparerar nästkommandhe Consistorii 
dagh, och sädan medhgiffs henne sökia honom, ther hon tänker sigh bästa rätten på 
honom bekomnza. Hwadh widkommer Håkon kopparslagare, som haffwer för dräng* 
en caverat, så ähr han inthet under wår jurisdiction.

3. Anhölt Rector Magn. Ven. Cons. huru een student Matthias Henrici Suderman* 
«us benemdh, haffwer näst för midsommaren bekommit sitt testimonium att annor* 
städes sigh försökia. Men när han till Fougdöön heem till sina föräldrar kom, uppen
barades att han haffwer leghermåål hafft medh sins faders tienstepijga. Reciteradhes 
altså pastoris ther sammastädes M. Joh. Westii breff, actori handgiffwit, att Ven. 
Consist. Ups. under hwilkens jurisdiction reus ähr, thet praesentera. Skiuter therföre 
Rector denne fornicationis casum till Dnn. Profess, att cognoscera och döma. Tå nu 
Matthias inkom, och sigh wara skylligh offentligh bekiändhe, frågades honom, huru 
han sins åklagares breff bekommit haffwer? Ther till han swaradhe, att mädan iagh 
ingalunda medh hen«e haffwer welat ingåt echtenskaps förbundh, syntes hen«es 
fadher, eller hen«e, ey nödigt wara hijt sigh förfoga, uthan antwardadhe migh breff- 
wet. Sädhan frågadhe Ven. Consist. hwarföre han medh hen»e icke wele byggia 
echtenskap? Han swaradhe, iagh ähr ähn nu inthet idoneus conjugio ineundo, mädan 
iagh alt för ungh ähr, wilia ey heller thet mina föräldrar. När han war uthgången 
consulteradhe D. Professores, om the den«a gången skule definitive saken angrijpa. 
Och effter en långh och flitigh discurs tychtes rådsampt wara strax låta saken sin 
ändskap bekomma, hälst mädan käranden sin action haffwer låtit sin koos falla, och 
reus haffwer sigh praesenterat obedientem et paenitentem. Slötz therföre, att all dhen 
stundh hon tillförne inthet haffwer kränkt warit, skall han 1. effter Iagh böta 40 mk. 
god ha pen«ingar, 2. när han i Academiens giöma en stundh warit haffwer, skall han 
effter constitutionum innehål förwijsas Academien och staden. Matthias kom in, 
och ganska flitigt förmantes, att han hen«e till echta hustru taga skule. Doch mädan 
han thet ständigt nekadhe, bleff honom den«e sentens pronuncierat. Och ther hoos 
pålagdt 1. att han strax contenterar Acad. antingen medh bötes ehrläggiande, godh 
pant, eller tryg caution, 2. förlijkar sin wederpart, 3. inskaffar Rectori Magn. sitt tes
timonium.

4:0. Begiärte Rector Magn. Dnn. Profess, betänkiandhe om Bibliotheca. Om diet 
icke medh första skule bibliothecario antwardas? Och effter itt flitigt öffwerwägandhe, 
kunde inthet an«at slutas, ähn att inspectores motte begyn«a ifrå sigh inventera.

5. Framstälte Rector Magn. M. Laur. Tolfstadii begiäran om recompens therföre 
han sielff haffwer sigh bläck och papper hållit, mädan han Notarius Consistorii 
Acad. warit haffwer. Item huru Dnn. Professorib. täcktes här effter medh detta låta 
bliffwa bestält? Tå meente alla samptligh att M. Lars Tolfst. motte haffwa sin be- 
talningh, effter Rectoris Magnifici mätzordom. Men här effter syntes läst wara, att 
papper skickades in till AErarium, och ther aff antwardades Notario hwadh han be- 
höffwer.

6:0. Anhöl Rector Magn. Jons Olai i Ume född, ödmiuke begiäran, att bekomma 
stipendium Regium. Respondebatur: Effter han swåra fattigh ähr, och haffwer offta
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bortmist i siönödh, thet han skule haffwa till sina studiers continuation, fins och 
ther hoos wara flitigh, och i sina studier wackert förekommen, kan han nu p .t sitt 
nampn hoos Dnn. inspectores stipend. angiffwa, på thet han, när nogon inqvisition 
bliffwer medh stipendiateme, och nogot rum vacerar, kan sin begiäran mächtigh 
bliffwa.

7. Refereradhe Reet. Magn. att en magister, nomine Gislo Arvidi Smolandus, ähr 
nyligen ifrå Hållandh heemkommen, hwilken och begiärar stipendium Regium. Rer- 
pondebatur: Stipendiateme ähre förobligerade tillstädes wara in lectionib. et examinib. 
publicis. Och therföre moste the först bekomma, som widh Academien wilia flitigt 
tilstädes wara i sådana exercitiis, thet han, kan skee, inthet will giöra.

8. Sadhe Reet. M. sigh i thessa dagar haffwa bekommit ifrå Stockholm Qvaestoris 
breff, lydandes att dhen Konungslige Regieringen begiärar aff Academien spanmålen i 
Norlanden, för 2 rdlr tunnan, att ther kringspijsa ått almogen, mädan kölden ther i 
detta åhret haffwer giordt stoor skadha. Qvid respondebir.r? Domini Profess, kunde 
sigh ther på inthet fulkomligen resolvera, mädan många inthet tillstädes wore, allenast 
syntes tå pnesentib. bäst wara, att Mag. Rector skriffwer Qvaestori till, att han för
söker detta undkomma. Men hwar thet inthet skee kundhe, kan Academien denna be
giäran inthet förwägra.

24 Octob.

komme tillstädes å rättan Consistorii tima och ställe, M. Martinus Gestrin. p.t. 
Rector, M. Joh. Lenaeus, M. Mart. Stenius, M. Mart. Nycopensis, M. Ericus Brunnius, 
M. Ericus Emporagrius, och föliandhe ärender förrättadhe:

1. Relinqvit Magn. Rector Dominis Professorib. considerandum, om icke rådsampt 
wore, affskaffa the stora expensas convivales och bekostnader, som pläga skee, när 
mutatio Rectoratus för händer haffs? Och sädan hwilken denna gången skall antaga 
sceptrum aeademieum? Tå swaradhe D. Prof. voce omnium una, att thessa sympotia 
moste ändelig corrigeras. Ty huius consvetudinis meningh ähr inthet denna, att han, 
som bliffwer renuncierat Rector, skall sigh ther medh blotta, och föra på omädigh 
bekostna, uthan på thet Collegii assessores kunna tå theste bättre conferera, och 
uthan turba tillsammans betänkia, huru the concordi spiritu kunna corpori academico 
praeesse. Hwarföre må man heela nobilitetet inthet biuda, uthan the fömämpste, them 
han mäst omgår, och dhen familien han ähr högst förobligerat, som collatzet förrättar.

Men hwadh Rectorem futurum anlangar, mente een part Greeff Magnum De la 
Gardie, een part M. Johannem Staienum, een part M. Laur. Stigzelium wara ther till 
eligerande. Doch effter en flitigh och noga sententiarum collation, slötz inthet råd
sampt wara Greffwen thet offerera, mädan han en gångh tillförne haffwer nekat sigh 
wilia detta beswäret påtaga, helst, kan skee, therföre, att han seer wara een stoor 
remoram uthi sina studier, uthan moot then tijdhen han will Academien valedicera, 
kan han flitigt, om offwanbemälte ärendhe, anmodhas. Hwadh M. Laur. Stigzelium 
anlangar, syntes wara obilligt honom ther till eligera den«a gången, mädan ordo 
honom inthet långdt här effter tangerar, och tillförne haffwer för rådsampt warit 
betänekt, att sceptrum hos aeademieum skule ex ordine till alla devolveras, så then 
som för haffwer commodum, h.e. professionem bekommit, motte och för onus sigh 
påtaga. Hwarföre renuncieras M. Joh. Staienus nu rätteligen Rector.

2. Bleff och strax ther hoos concluderat, att examen 2 Novemb. skule begynnas, 
et eo finito, Rectoratus mutatio anställas.
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3. Badh Magn. Rector att Domini Prof. wille den fornicationis casum, som Johan
nes Giorgii Tierpensis ähr berychtat före, låta till ändskap föras, hwilket bleff beia- 
kat, och Joh. sädan inkallat. Tå han nu inkom, spordhe honom Rector, om icke här 
ähr hans sakz rätta forum. Ther på Johan, sigh resolverar, beropandes sigh ther på, 
att han testimonium frå Academien tagit haffwer, för ähn han i denne twisten kom. 
Haffwer elies i twenne åhrs tidh Academiens privilegier inthet brukat. Och altså be- 
giärar han ödmiukeligen, att Domini Profess, wille honom medh definitione causx 
förskona. Tå tillspordhe honom ähn Rector Magn. om icke denne casus ähr tingfördh 
i Tierp sochn? Swaradhe Joh. ja. Sädan nu Joh. war uthgången, consulteradhe Domini 
Professores på thet flitigaste om detta ärendet, och effter een långh deliberation bleff 
slutit, att honom må tillåtas, sökia forum annorstädes, helst mädan saken haffwer 
begyns skiä[r]skodhes i Tierp tinghstughu tillförne. Och dhen som denne action skule 
drijffwa, haffwer aldrigh hijt warit citerat, eller och Johannem anklagat, och som 
han inthet will sigh här hoos oss inställa, altså må och wij honom ifrå oss skiuta.

4. Berättar M. Johan. Lenaeus consulem civitatis huius haffwa sig beswärat, att 
Professores inthet wilia i tijdh baakungspenningarna uthläggia. Spordhes therföre huru 
detta skule angrijpas, att man hoos höghe öffwerheten swara kan? Tå mente sampt- 
ligh Domini Profess, sigh ingalundha wilia undandragha, uthan effter ordinatzien 
then som stort hushål haffwer giffwe 12 dir. Men the andra, som inga giäster haffwa 
giffwa 3 dir kopparmynt.

5. Refereradhe M. Joh. Lenseus borgarskapet wilia tomptepenningar haffwa för 
tompter och bodhar, som Professores haffwa på Ijslandet. Ther till swaradhes, att then 
Professor som ther nogon stadsens tompt haffwer, eller och bodhar han må wäll 
giffwa tomptepenningar, som andra giffwa, the ther omkringh liggiandhe tompter 
och bodhar bruka.

6. Om portet som widh Communitetet till spijsmästarens behooff medh Acade
miens sumptu ähr upbygdt, conduderadhes, att thet skule bortsälias, effter som thet 
kan wara wärt till, och penningarna Airario academico leffreras. Men bryggiepannan 
skal uthur muren brytas och sättias i godh förwaringh.

7. Novemb.
höltz ordinarium Consist. M. Martino Gestrinio p.t. Rectore, M. Olao Laurei., D. 

Loccen., M. Joh. Frank, M. Martin. Stenio, M. Svenone, M. Joh. Staieno, M. hfart. Ny- 
cop., M. Isr. Bring., M. Laur. Stigz., M. Laur. Fom., M. Erico Brunnio, M. Erico 
Empor, praesentibus. Och tå

1. Praesenterar Rector Magn. een ny Staat aff dhen Konungslige Regieringen på 
Academien anordnat, och dhen frå Stockholm medh Academiae Qvaestore hijt för
skickat. Och all dhen stundh Hennes K. M:t haffwer förnummit the inkompster inthet 
kunne swara uthgifften, som till förrdhe Academiae staatz personer ähr deputerat, 
haffwer H. K. M:t aff Konungzligh gunst och nådhe, till the förra godz Hans K. M:t 
högloffligh i åminnelse, Konungh Gustaff Adolff, till Academien giffwit haffwer, ähn 
nu spannemåål i nogre kyrkioherbergh, qvarnar, och elies bönder förordinera, så att 
upbörden och uthgifften nu sin iuste correspondens haffwa. Och på thet alt qwaal 
skule thes bättre undwijkas, haffrr dhen Konungzlige Regieringen Qvaestori Academiae 
i befalningh giffwit, hoos bönderna förfahra, om hoos them nogot inspråk kan finnas, 
att the inthet under Academien må komma, som ther till ähre, effter landzhöffdingar- 
nas egne uthgiffne längder tilldeelte, hwilket när skedt ähr, haffwer H. K. M:t och
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dhen Konungzlige Regieringen nådigast tilsagdt, den»a donation medh underskriff- 
wandhe ähn widhare ratificera och bekräffta wilia.

2. Qveritur Rector Magn. 1. de contumacia Beniamini Wesman«i, hwilken per 
Cursorem citerat, inthet haffwer welat comparera. Och inkallades så Cursor, Joh. 
Erici, then ther Beniamins formalia sålunda refererar. Läggie Professores på migh 
hwadh straff the wilia, iagh gåår inthet up till nogot Consistorium. 2. Ther näst 
begiärar Rector M. att Domini Profess, wille examinera detta Beniamins, medh hans 
wedherparts, factum, och thes circumstantier. Och sädan qvid juris thet fordrar, per 
vota förklara.

Tå inkallades för:dhe Beniamins actores, Johan Nilsson stadsens wachtmästare och 
Pedher Styff skomakare, och tillspordes hwadh the moot sin wedherpart haffwa till 
att klagha. Så begynte Pedher skomakare sålunda referera: Om måndags afftonen emelan 
4 och 5 stodh iagh medh en snickare i mit egit fänster, ramen ther ått att laga, tå 
kom Beniamin medh stoort roop på gatan, hwilken när iagh spordhe, hwadh han 
ropar effter, swaradhe, allo, allo. Iagh ropte och allo igen, och sadhe töffwa bus, till 
thes iagh medh tigh nogot får tala. Han lop till sitt herbergh i medier tijdh, effter sitt 
swärdh, kom igen och migh uthmante. Jagh tyckte wara migh stoor neesa, inthet ho
nom swara, therföre togh iagh migh een röönpåk, och kom medh honom så tillhopa 
att fächta på gatan, ther han migh i min handh skadde. Strax ther effter kom Johan 
Nilsson oförwarandhe gångawdes, och migh i min egen gårdh inrychte. Men Beniamin 
sprangh hastigt effter, och stack öffwer balken medh swärdet, och råkadhe Johan 
Nilsson i hans arm, thet han doch migh ährnat hadhe. Och effter Beniamin ex 
effraenata contumaciae audacia inthet ähn nu sigh pr^senteradhe, kundhe Domini 
Profess, denne qvaestionem facti inthet widare till examen föra. Men hwadh hans 
treska widkonwwer, att mädan han så ohörsamligen tergiverserar, och elies /: eff
ter actores berättelse :/ haffwer budit eedzöre, bleff Dnn. Professorum enhällige 
röst, att han i Academiens giöma förwaras skule, till thes saken kan widare skiär- 
skodhas.

3. Frågar Rector Magn. om icke billigt wore, att Academiens wachtmästare kundhe 
en portion begiära aff the bötespenningar till rådhstuffwun och staden faller, aff 
them han finner ex ordine civium om nätterne buller och roop på gatan giora? Ther 
till Domini Professores så swaradhe: Kan wachtmästaren aff borgmästarne och rådet 
sielff thet obtinera, att the honom för sitt omaak en penningh giffwa, thet kan han 
försökia. Men att Consistorium skule thet wilia aff borgerskapet begiära, synes wara 
orådeligit. Ty ther aff kan authoritas academica demigreras, att borgerskapet skule 
tillijka Academiens tienare lööna.

4. Refererar Rector Magn. att Cursores ödmiukeligen begiära the gambla tiort- 
larna, medh frågan num eorum voto satisfiat? Respondebatur: Ändoch thet kundhe 
wara propter antiqvitatem godt, haffwa thessa g. kiortlar i Bibliotheca Acad. för- 
waradhe, likwäll mädan the litet dugse ähre, och the nyia ähre them lijka giordha, 
måå the them bekomwa.

5. Bleff och een student Truelius Haqvini benemd, /: hwilken ähr fulmächtigh 
giordh aff Erich Gyllenstierna att kiära moot s. M. Isaaci Lundii arffwingar om otta 
st. små böcker, hwilka hoos M. Lars Tolfstadium i förwahringh ähre :/  tillspordh, 
medh hwadh skiäll och documenter han will bewijsa böckerna höra Erich Gyllen
stierna tilL Ther till Truelius säger: Att hans brodher, Carl Gyllenstierna, haffwer 
honom them förährat, när the bådhe i Frankrijket peregrinerandhe wore, hwilket
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Guris Gyilenstiernas wapn uthwijsar på böckerne uthtrycht. Men Ven. G>nsist. kundhe 
inchec annat condudera, all dhen stundh giörligen fans G rl Gyllenstierna /: hwil- 
kens praeceptor s. Lundius här widh Academien warit haffwer :/ haffwa warit hemma 
i Swärige i 4 åhr, sädan han ifrå sin peregrination kommen war. Och s. Lundius 
haff:r sielff mundigh medh honom talat, ut retulit M. Sveno Westrog. ähn att 1. 
Truelius motte efftersökia wissare argumenta, ty wapn på böcker kan inthet bewijsa 
them honom tillhöra som insigne egher. Elies ähr inthet olijkt, Girl Gyllenstierna 
haffwa s. Lundio samma böcker in grati animi symbolum förährat. 2. Böckerne i med- 
lertijdh ståå in aresto.

6. Framdragher Rector Magn. h. Beatae s. Oluff Biörsons änkias, ödmiuka bön och 
begiäran om sitt iordhabreff, hwilket hoos M. Johan. Lenaeum förwaras, medh frågan, 
om Dom/ni Profess, wille henne thet låta sine redemptione gratis igen bekomma. Ther 
till swarades, att effterlåta the 100. dir kopparm. samma breff står uthe före, ähr 
inthet materix dispositionis, ty the ähre ex publico. Men på thet man likwäll kan hen
ne här uthinnan bijfall giöra, synes wara godt, affräkna så många penningar i hennes 
sons stipendio, och så låta henne igen sitt gårdhebreff mechtigh bliffwa, doch medh 
the förordh, att hon i medhlertijdh honom medh studiorum necessariis försörier.

7. Bleff omsijder een flitigh discurs emelan Dn. Profess, huru orgewärket, som ähr 
nu färdigt bliffwit, skule medh een godh organist bliffwa försörgd? Hans Larsson, som 
frå Giäffle kommen ähr, kan inthet ther om förtrodd bliffwa, propter labem suae 
fama impositam, dhen andra som frå Linkiöpingh kommen och M. Anders Brusegiär- 
na will inställa, kan hwarken siunga eller speela, som nogon art ähr medh, /: ändoch 
episcopus Lincopensis honom en commendation giffwit haffwer, och ther uthi kallat 
förrde persoon, Upsale doomkyrkias organist :/. Therföre bleff rådsampt funnit 
Mauritium ther till hielpa, mädan han godh musicus ähr, och artigt spelar, doch pro- 
visionaliter motte detta ius industriae ac diligentiae committi. Bleff och detta tillagt, att 
Mauritius skule ähn een gångh privatim förhöras. Brusen owättandes, mädan han 
synes wilia orgorna förolämpa, när Mauritius spella skall, på thet han sigh försee och 
förgrijpa skall. 2. Att mädan M. Anders organisten i Stockholm, haffwer nu orgorna 
proberat, sampt och concorderat, moste nyckelen ått orghewärket frå M. Anders 
Brusu tagas, att han ingen skadha, till ewäntyrs, kan them tillfogha.

Hora prima pomeridiana diei 9 Novemb.,
hwilken war een fredagh, kommo tillstädes till Rectoris Magnifici hus /: effter 

thet afftaal Domini Profess, i kyrkian precib. finitis giordhe :/ M. Joh. Lenaeus, D. 
Loccenius, M. Martinus Stenius, M. Sveno West., M. Joh. Staienus, M. Israel Bringius, 
M. Ericus Gabrielis, att Beniamins slagzmåål, medh Johan Nilsson stadsens wacht- 
mästare, och Pedher Styff skomakare, cognoscera.

Inkalladhes strijdandhe parterne. Och Johan, wachtm. och Pedher skomakare re
ferera idem ut supra 7. Novemb. Men Beniamin säger skomakaren medh stoor hast 
haffwa fänstret upkastat, och kallat honom belghhundher, thet han doch skomakaren 
inthet kundhe öffwertygha och bewijsa. Sädan säger Beniamin att Johan Nilsson 
bleff i sin arm skad på gatan, när han sigh emelan skomakaren och Beniam. ladhe, 
helst mädhan han sielff bekiänwer sigh inthet wätta wara slaghen, för ähn han i 
skomakarens stuffwa, sädan tumultet öffwerändat bleff, inkommen war. Tå nu 
parterne wore uthgångne discurreradhe Domini Profess, medh nogha och stoor flijt 
om detta facto. Sökiandes så saken mitigera, att han eedzöre kunde undkomma. I
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medlertijdh kallades ähn parterne in, och påladhes tå wachtmästaren och skomakaren 
att the medh skiäll och witnen skule öffwertygha sin wedherpart, n[emligen] att 
wachtmästaren i skomakarens gårdh öffwer balken aff Beniamin skad war. Tå lop 
skomakaren hastigt effter itt witne, then ther sadhe sigh wäll see Beniamin slå öffwer 
balken medh swärdet, men inthet wetta om han tå bleff stungen. Ther till Johan 
Nilsson sadhe, Jagh bleff tå wisserligh skadder. Ty iagh ropadhe strax: Hwadh haf:r 
iagh medh tigh Beniamin beställa, att tu migh slå skall? Greep ther hoos till skoma
karens pååk, och wille Beniamin strax löna. Men effter ther på gatan woro många 
studenter, som wille honom assistens giöra, gick iagh tillbaka i skomakarens stuffwu, 
och tå först bleff warse att iagh war stimgen. Spordes ther näst Beniamin, om han 
sigh medh eedh fri ja kan, att Johan Nilsson inthet bleff öffwer balken slaghen och 
skadder. Swaradhe Beniamin, thet kan iagh inthet giöra. Ty iagh kan inthet neka 
migh öffwer balken haffwa slagit. Men att iagh honom öffwer balken stungit haff- 
wer, nekar iagh till. När nu detta sålunda affpasserat war, och parterne wore uth- 
gångne, begiärte Rector M. att Doraini Profess, hwar för sigh wille sitt betänkiandhe 
låta fömimraa, hwilket och skedde, som fölier:

Vota: M. Erici Gab. röst war denne: 1. Att Beniamin sitt swärdh mister. 2. Är paena 
contumacias irroganda, propter Magistratus Acad. authoritatem recte tuendam. 3. Kan 
iagh frå eedzöre honom inthet liberera. Ty then som witnadhe, bekiändhe honom 
haffwa öf:r balken slagit, quod etiam ipse fatebat:r.

M. Israel. Bring. 1. Contumacia motte inthet olönt bliffwa, effter och constitu[ti]o- 
nes academicas thet fordra. 2. Men, qvid iuris de praesenti facto, menar iagh att eedzöre 
ähr brutit. Ty han haffwer slagit öffwer balken, och bekienner sielff sigh haffwa rå
kat honom.

M. Joh. Staienus menar samraa om contumacia, 2. addit grassationera esse punien
dam, 3. saken angående, synes eedzöre wara brutit, om man legis rigorem fölier, doch 
mädan inthet aldeles klart ähr, när wachtm. i sin arm skad bleff, kan man in hoc 
casu sigh salvera, om han effter thet 4. cap. Eedzöre B. St. L  böter 40 mk. Och för 
såremålet 6 dir.

M. Sveno: Om eedzöre synes wara ambiguum, ty actores sadhe honom haffwa een 
gångh stungit, och en gångh slagit, men witnet sadhe, honom haffwa allenast een 
gångh öffwer balken slagit, qvare mitius imitandum. Och så böte han 40 mk iuxta 
cap. 4. Eedzör. B. 2. Betala bardskiäraren. 3. För såremålen swara.

M. Martin«! Steni»! säger denna saken inthet wara exeqverande effter ius stric
tura, mädan å kiäranden haffwer giffwit till detta bulret stoor orsaak, i thet han 
furioso haffwa swarit aff sin stuffwu på gatan, thet honom inthet wedhkom.

D. Loccenius [och] M. Joh. Lenaeus: Effter praesumptio ähr, om han icke haffwer 
på gatan fåt såret, motte Beniamin sigh medh eedh salvera. Men grassationis et con
tumaciae paenam motte han inthet omgåå.

Effter som nu så omröstat war, inkalladhes ähn Beniamin, och förmantes att han 
sanningen bekiänna skule, och inthet illis probatis obstrepere, them han i sitt sam- 
wet kiänner sanna wara. Therföre han och strax hisce formalib. sigh förklarar: Jagh 
bekiänner att thet inthet kunde skee på gatan, och för dhen skul inthet annat kan 
wätta, ähn att skadhan skedde på skomakarens gårdh öffwer balken. Och ther hoos 
anfööl Beniamin Dn. Prof. medh ödmiuk bön the wille connivente oculo in suura 
hoc furoris delictum animadvertera, ther till medh loffwadhe sigh aldrigh mehra osten- 
dera sina praeceptores medh nogot tumult och buller.
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När nu Beniamin uthgången war, betänckte Ven. Senatus samptligen och ganska 
flitligen, huru nogot beneficium juris honom ifrå eedzöre hielpa kundhe. Men effter 
acta et probata klara wore, kundhe ingen annan definitio bliffwa, ähn effter c. 4. et
7. Eedzör. B. St. L. hwiiken sädan i parternes närwara aff Rectore Magnifico pronun- 
cieradhes. Medh hwilkens execution loffwades likwäll lindringh, så frampt han här 
effter sigh emenderar.

Sententia: Effter thet Beniamin, i heemfridhe ähr blodhwijte giordt, kunna Vene* 
randi Senatores academici edher ifrå eedzöre inthet frija, uthan edher påläggia, 1. 
Böta målsägandenom 60 mk. 2. Academien 100 mk. effter c. 26. Edzör. B. St. L. 3. 
Ställa godh caution. 4. Medh wedherparten wäll förlijkas. Och hwar Domini Prof. 
förnimma, att i här effter edher wäll ställa, loffwa the ähn wilia aff sin rätt låta 
falla, aff thet bötet, som Academien tilkommer.

Et hasc sub rectoratu eccellentissimi viri 
M. Martini Gestrinii.

Acta publica 
Consistorii academici Upsaliensis 

sub rectoratu 
M. Johannis Laurentii Staieni 
a 21 Novemb. Anni 1638. in 
8 Maij, Anni currentis 1639.

21 Novemb.
convenerunt M. Joh. Stalennr p.t. Rector, M. Joh. Lenaeus, M. Jonas Wex., M. 

Olaus Laurelius, D. Loccenius, M  Martinus Stenius, M. Sveno, M. Mart. Nycop., M. 
Laur. Stigzelius, M. Israel Bringius, M  Ericus Brunnius, M. Ericus Emp. och om 
effterföliandhe saker consulteradhe och sium:

Begiärar Rector Magn. Dnn. Profess, betänkiandhe om Adiunctorum officiis, medh 
frågan, om icke rådsampt wore, att hwar Adiunctus hadhe nogot wist, thet han 
ungdomen, som först frå scholis trivialib. hijt till Academien kommer, proponera 
skall? Hwilket unanimi spiritu comproberades, och för godt ehrkiändes. Allenast 
mente facultatis philosophicae Professores wara sigh befalat ther om disponera, doch 
mädan iuventutis academicae cura ähr heela collegio pålagdt, affsadhes att och 
superiores facultates ingalunda skola mista här uthinnan sin votorum nuncupatione. 
Och tillsades sålunda M. Olaus Unonis, att han pubi academicae artes et disciplinas 
philosophicas inculcerar. Ther näst påladhes M. Christierno, att tenerorum animos in 
classicorum authorum evolutione summo studio exercerar. Inkalladhes sädhan M. Si
mon Kexlerus, och tillsadhes att han themata emendera, et lingvae latinae stylum 
flitigt medh ungdomen excolera skule. Och effter M. Laurentius Haienus ähr medh 
en swåra siukdoom bekaiat, bleff honom indulgerat, till thes Gudh ther på nogon uth- 
gångh giörandes warder.

2. Frågar Rector Magn. qvinam Inspectores Airarii sint futuri? Respondebatur: M. 
Jonas Wex. et M. Sveno West. kunna denna provincien inthet undkomma, mädhan 
ordo ähr till them devolverat.

3. Offererar Rector Magn. Ven. Consistorio Erici Abrahami Filmeri libellum 
supplicem, uthi hwiiken Ericus ödmiukeligen bedher att Dommi Profess, wille hans 
fattigdoom medh stipendio Regio iam aliqvandiu suspenso succurrera. Libellus bleff

1 7 0
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reciterat, och Erico loffwat sin begiäran mächtigh wardha, doch så, att för the termi
ner omlupne ähre, sädan han miste, skall honom inga penningar tilldeelas, uthan här 
effter när nogot rum vacerande warder, skall han stipendiariorum albo annumereras, 
och thes längre sädan praedicto gaudere beneficio.

4. Begiärar Rector Magn. att Domini Prof. wille een flitigh inqvisition hålla R:ae 
M:ds stipendiater, huru the in exercitiis publicis sigh haffwa förhållit, på thz digni et 
diligentes ornari praemiis, segnes vero suppliciis et paenis mactari poterint. Tå fram- 
drogh M. Martinus Nycop. stipendiarorum inspector, album examinum, och lätt för
nimma störste deelen haffwa tillstädes warit in examinib. publicis, exceptis in 
Philosophia, candidatis, item Andrea Andreae Westrog., Jona Petri Westrogotho, Lau
rentio Gunnari Ostrog., Mathia Holmense, Nicolao Magni. Och begynte så Ven. Con- 
sist. den«a qvaestion medh noghe flijt ventilera, n[emligen] hwadh paen och straff them 
skall öffwergå, som sigh frå exercitiis absentera, antingen genom försumelse här i 
stadhen, heller och paedagoier annorstädes. Och effter en långh discurs begiärte Rec
tor hwars och ens särskilte betänkiandhe om närwarandhe ärendhe, thet och skedde, 
som fölier.

Vota: M. Ericus Gab.: Mädan tillförende ähr concluderat, att omnes iurisdictioni 
academicae subiecti, synnerligh alumni Regii, skole in examinib. suam diligentiam et 
industriam dedarera, hwarföre ähr then som fins försumeligh proportionaliter mul
tandus, doch om han tijdigt igenkommer, och sigh till exercitia inställer, må han sitt 
förra rum behålla.

M. Ericus Brun. ähr i samma meningh, allenast absentiae tempus påsees, på thet 
alt effter iustitien må bliffwa exeqverat, och then större plicht pålagdt, som längre 
sigh försumar.

M. Israel Bring, agnoscit legem, sed dicit primo promulgandam, et deinde exe- 
cutioni dantam. Och altså kan man denna gången praenominatis ingen deel aff 
sitt stipendio dragha.

M. Sveno menar detta allom öffwergå, uthan nogons persons respect, på thet con- 
formitas må wara, likwäll så, att och andra circumstantier achtas: såsom, om han 
tillförendhe haffwer bewijst sina praeceptorib. flitighet, giordt godh progres, ähr 
fattigh, och andra sådana.

M. Martini Nycop. röst war denna, att ähr nogon heela semestri annuo borta, må 
honom och för samma termijn, stipendium fråntagas, under hwadh skeen och praetext 
han sigh förklara will.

M. Martinus Stenius: Som the ähre flitige till, så moste the och praemia wänta.
D. Loccenius håller för billigast granneligen påsee huru långh tijdh een stipendiat 

ähr ifrå exercitiis, och således affdraga effter qvotam hans stipendio, feriis tn. excep
tis, och sädan samma penningh exspectanterne distribuera.

M. Olaus Laurei., M. Jon. Wex., M. Joh. Lenaeus mente alt samma.
Et sic concluditur: 1. Stipendia iuxta cuiusvis diligentiam esse distribuenda. 2. An

dreae And. West, stipendium haud esse diminuendum, [lucka; pappersskada] han 
haffwer altijdh warit en flitigh och achtsam studiosus, giordt ther hoos wacker progres 
i sina studier, och elies ähr swåra swagh i sitt huffwudh. 3. Philosophiae candidatos 
ändheligh förobligeras tillstädes wara in publicis superiorum facultatum exercitiis. 4. 
Nicolaum Magni ex albo stipend. esse delendum. Ty han haffwer inthet en långh tijdh 
här widh Academien warit, ähr och ther hoos sittiandhe i een function. 5. Hwadh 
Jonam Petri widkommer, ändoch een deel aff Dominis Prof. meente, att andre sti-
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pendiater haffwa bliffwit uthslutne, therföre the inthet längre ähn han sigh haffwa 
försumat, likwäll mädan tå praesentligen bleff refererat superintendentem Gotten* 
burgensem honom haffwer uppehållit medh hop, att an»at stipendium bekomma, och 
han inthet aff försumelse så länge haffwer förtöffwat, kan honom ingen stipendii 
portio affdragas. 6. Om Laurentio Gunwari bleff inthet myckit discurrerat, ey heller 
slutit, Rector nekar Laurentium haffwa aff sigh begiärat längre hoc beneficio gaudere, 
Dom*ni inspectores, et reliqvi praesentes Professores item negarunt

5. Anhöl Rector Magn. Jacobi Laurern Gew. begiäran att bekomma Stipendium 
Regium. Hwilket honom bleff beiakat, doch inthet för närwarandhe höste termijn, 
uthan påska, om nogott rum kan vacera.

6. Proponeradhe Rector M. om ordinatione classium, på thet examina hebdoma- 
daria, effter Senatus academici förra decret, kunwa thes flitligare drijffwas, hwilket 
enhälligt slötz om måndagh nästkommande hora 8tava matutina wara begynwandhe.

7. Revocerar Rector M. Professores Facultatis Theologicae till academicas consti
tutiones, frågandes om the icke wille omskiffta lexorne, tijdhen och rummen, såsom 
functionerne ähre muteradhe. Till hwilket swarades, att ingen så praesumptuose will 
saken angrijpa, att constitutionib. skule nogot emootgåå. Men all dhen stundh 
nogot resterar aff lectione priori, synest godt wara thet först absolvera, och sädan 
genast hwar för sigh förfoga till lectionem ordinariam effter tenorem constitutionum. 
Et sic M. Joh. Lenaeus Professor primarius, absolutis iis, qvae restant in Evangelio 
Johannis libros historicos V:ris T:ti inchoabit. M. Jonas Wex. statim Epw/olam Pauli 
ad Romanos iuventuti explicandam sese assumpturum affirmavit. M. Olaus Laure- 
lius absolutis nonnullis fidei articulis, una cum controversiis omnino spectantib. ana- 
lysin in Prophetas tradere incipiet.

8. Påminner Rector Magn. Ven. Consist. huru höghe öffwerheten haff:r att ko- 
nungsligh gunst och nådhe till Academiae staatz förhögningh tilldeelt Börie kyrkie- 
herbergh. Och sålunda framdrager M. Jonae Wex. beswär, i thet, att han inthet niu- 
ter tienden i Waxala, som han och i Börie qwit bliffwer. Begiärar för then skul 
M. Jonas aff the andra Dommis Profess, the wille honom sitt betänkiandhe giffwa 
huru widt han sigh medh för:de Börie skall inlåta, att han sigh inthet förgrijper. Ty 
H. W:het syntes inthet rådsampt wara dier om nogot röra sine Ven. Consistorii con
sensu. Swaradhe här till Ven. Dommi Consistoriales att them inthet angår, heller ähr 
befalat, nogot sådant ordinera och laga, uthan detta höra till Reverendissimum Dn. 
Archiepiscopum Academiae Procancellarium, uthi hwilkens godha disposition denne 
saken skutin bleff.

9. Framsteller Rector Magn. wachtmästarens begiäran om wachtknechter till them 
han tiiförenwe haffwer, item om bardizaner. despondebatur: Ändoch i Academiens 
Staat beståås 4 wachtknechter, likwäll mädan ähn nu inthet ähr om thes löön con- 
firmation giffwit, moste han wara medh the förra twenwe content. Men bardizaner 
skall Academiae Qvaestor honom skaffa.

10. Anhåller Rector M. Notarii academici ödmiuke och tiänstflitige bön och 
begiäran, att för påske terminen stipendium Regium behålla. Och när Ven. Consist. 
förnam honom inthet ähn nu sin qvotam, som hwar stipendiat ähr deputerat, haffwer 
uthtagit, bleff honom bewiliat, att han sin begiäran må mächtigh wardha.

11. Reliqvit Rector M. Ven. Consistorio considerandum, huru then gamble Aca- 
demien medh godt taak tijdheligen kundhe föresees, mädan thet nu swåra ofärdigt 
ähr. Item huru och på hwadh ort Dommi Profess, wille låta carcerem förfärdigha? På
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hwilket Domini Prof. sigh resolvera och säia: Qvaestor moste bliffwa aff Rectore til- 
sagdh, att itt nyt taak till Academien lagas, såsom och förmanas att han i förrådh skaf
far steen att upbyggia carcerem medh. Men orten och platzen then lägligast uprätta, 
leffdes Rectori medh nogra aff D. Prof. hwem H. Magnificentia täckes, att efftersee.

12. Refererar Rector M. att h. Erich, som tilförende spijsmästare warit haffwer, 
begiärar betalningh för bryggiehuset, han widh Comm«nitetet upsatt haffwer, mä- 
dan han iussu Consistorii thet råger sigh haffwa upbygdt. Men all dhen stundh acta, 
som then tijdhen passeradhe, inthet till städes wore, kundhe ther om inthet conclu- 
deras.

25 Novemb.
uthi Rector Magn. hus, praesentib. (-/Erani) inspectorib. M. Jona Wex. et M. 

Svenone, item M. Martino Gestrin. et M. Boethio Academiae Qvaestore, hadhes effter- 
föliande ärender för händer:

1. Framkom Nils Benchtsson i Swin«e i Harbo sochn, beswärandes sigh wara 
genom lagmans doom sitt hemman frådömdh, när w:t Oluff Mårtensson Bärlingh dhen 
15 Martij Anni currentis medh almoghen hölt laghmanstingh i Enekiöpingh stadh. 
Hwilket han doch i 34 åhrs tijdh häffdat haffwer, aff oskylda händer thett återtagit, 
och effter en wådhebrandh gårdhen öffwergången, ähn uprättat. T I bleff för:dhe 
Oluff Mårtenssons doom up reciterat, och offwanbemälte Nils Benchtssons swaran- 
dhe, Johan Benchtsson benämdh, åttspordh, hwarföre han will drijffwa then andra aff 
hemmanet, och inthet först saken anhålla hoos Consist. eller Qvaestorem Acad? Ther 
till han swaradhe, att för:dhe hemman ähr skatteiordh, och han, på sin hustrus och 
thes barns wegna ähr skyldaster, och therföre flitigt begiärte, att han upläste doom, 
uthan widhare beswär, niuta finge. Tå detta så refereradt war, och parterne wore 
uthgångne, consulteradhe Domini Prof. på thet flitigaste om detta ärendet, förandes 
sigh till minwes H. K. M:tz donations breff, och the privilegier H. K. M:t aff ko- 
nungzligh gunst, giffwit haffwer, i hwilken donation förmäles godzen, som till Aca
demien komne ähre, wara arff och egit godz, eendeles och Chrone godz, och såledhes 
nekadhe den»a lagmans doom kunwa passera, till thes bonden sigh aff H:nes K. M:t 
och Regieringen skaffar breff, att för:dhe hemman ähr skatte och ey frelsse iordh. 
Inkalladhes therföre strij dande parterne. Och 1. förmantes att the per compositionem 
amicabilem skule föreenas, Johan Benchtsson behålle och bruke sin broderslåt, som han 
tilförende giordt haffwer. Och Nils then brodersdeel, och twå systerdelar han till sigh 
löst haffwer, medh sin egen systerlåt. Ty att Johan föregiffwer sigh wara närmare thet 
hemmanet besittia, för thet han ähr skyldaster, haffwer ringa macht, mädan H. K. M:t 
haffwer thet giffwit till Academien icke som skatte, uthan som frälsse. Och således 
motte Professores sielffwa rådha föndhe iordh, att få sigh åboo, när gifftostämpna ähr 
uthe, uthan nogon respect, till then som skyldast ähr. 2. Hwar och så ähr att Johan 
Benchtsson inthet will wara här medh till fridz, tå skal han förtänckt wara, sigh hoos 
dhen konungzliga Regieringen ställa, och ther medh skiäll bewijsa föndhe hemman 
wara skatte iordh, och rådan här widh Academien dhen konungzlige Regieringens 
breff ther på praesentera, mädan Profess, sigh oryggieligen widh donationem hålla, 
till thes höghe öffwerheten täckes om dhes godz nogot förandra. Och när detta så 
affsagdt war, weeko part. sin koos.

2. Inkalladhes Elias i Ladhegården i Film sochn, hwilken och sigh storlige# be- 
swäradhe öffwer sina sysken, att the honom och hans hustru myckit under ögonen
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och förträtlige ähre. Och therföre tiänstligh begiäradhe, att han kan få qwar 
bliffwa, hemmanet besittia, och sitt förra arbetet åtniuta, doch så att han sin åldrige 
modher giema hoos sigh haffwa will, och effter rådhe sinne, gierna henne för- 
söria. Och effter Domini Profess, inthet wille Eli® gamble moder aff hemmanet aff- 
sigia, heller hennes boohagh och oförsörgda barn bort aff bole wräka låta, mädan hon 
thet länge wäll haffwer föreståt, och richtigt sina uthlagor giordt, spordhe the ho
nom, om han icke wille taga thet hemmanet, som Hans Iwarsson i samma sochn bru
kat haffwer, och låta sin modher, och thes oförsörgda barn qwar bliffwa, till thes att 
hon genom gifftermål kan bliffwa annorstädes försörgd, heller genom dödhen hädhan 
kallat. Elias resolverar sigh så, att han gierna önskar, sigh bliffwa tillåtit sitt arbete 
ther i gården niuta. Tå frågadhes honom ähn ytermehra, om han ahn widare will wara 
till frids medh thet contract och afftaal, som emelan honom och hans modher här i 
Consistorio giordes dhen 23 Februar, anni praesentis, sub Rectoratu M. Olai Laurelii? 
Till hwilket han iakadhe. Och slöts therföre mz samma formalib. som i bookstaffwen 
lydha, in actis pub. tunc temporis consignatis.

3. Förmante M. Jonas Wex. Qv®storem, mädhan H. W:het förnam, honom i sinnet 
haffwa nu här ifrå till bergslagen förreesa, att han sigh wäll föreseer om Börie preste- 
gårdh, att han hoos höghe öffwerheten, som och Senatum academicum wäll swara 
kan. Ty han motte wara förtänckt giöra räkenskap frå walborgmässo och till wal- 
borgmässo igen för alt ther falla kan.

4. Spordhe M. Boet. Qv®stor om Academi® spanmål, huru och på hwad ä t t  han 
henne förytra skule, föregiffwandes sigh sin obligation gierna wilia tillfyllest giöra, i 
thet han sine consensu Ven. Consist. och inspectorum Airarii spanmålen inthet sälia 
må, och medh henne effter sin tyckia, handla, medh frågan, om han medh seqventib. 
contrahera skall, welb. Crusbiörn, Pedher Hansson bergmästar, Hans Ersson borgare 
widh Kopparberget, Erich Erichsson tilförende en tulnär, Pedher Jönsson i Westeråås, 
Erich Pedhersson kiöpman widh Kopparberget. Och när thessa förskriffne wore ehr- 
kiändhe aff Dn. Profess, som tå tillstädes wore, spanmålen att behålla, skiötz i Qv®s- 
toris försiditighet och godha disposition denne spanmålens förytringh rådsamligen 
och wäll uthföra.

Dhen 5 Decemb.

wore kalladhe till Consistorium aff Rectore Magn. M. Joh. Staieno, Domini Profess, 
och komme tilstädes desse effterskreffne: M. Joh. Lenaeus, M. Johan. Frank, M. Sveno, 
M. Man. Gestrinius, M. Mart. Nycopensis, M. Israel Bring., M. Laur. Stigz., M. 
Laur. Forn., M. Ericus Brunninr. Och tå proponeradhes effterföliandhe saker:

1. Berättadhe Rector Magn. att secretarius Regius dicasterii Holmensis M. Laur. 
Petri Upsaliensis låter medh frågan Consistorio anhålla, om Domini Prof. H. 
Ähre:hetz s. Doctoris Wallii effterlåtne änkias saak, tanqvam competentes judices 
skiärskodha, och affdöma, eller skall han annat forum sökia? Och när detta propone- 
rat war, lästes up privilegia academica, hwilke tillåta bådhe in civilib. et criminalib. 
excepto crimine l®s® Maiestatis, Cons. academico causarum cognitionem et definitio
nem in personas academic® jurisdictioni subiectas. Och bordhe altså denne casus 
uthan widhare betänkiandhe strax för händer taghas att skiärskodhas. Men all dhen 
stund borgmästarne och rådhet i stadhen haffwa tilförendhe sigh i denna saak in- 
stält, och jungfru Anna Timans dotter aresterat, föregiffwandes sigh haffwa H. 
Nådbes h. Gabriels Göstaffsons Swärikes rijkes drotz ther på speciaal mandat och
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befalningh, bleff emelan D. Profess, om detta een långh discurs, et tandem per 
vota deciderat, som fölier:

Vota. M. Eric. Brunmi betänkiandhe war, att thet Academiens privilegier under sin 
complex författa, thet moste och Consistorium ehrkiänwa till thes forum lydandhe 
wara. Arestatio v. facta videtur esse fori violati.

M. Laur. Fornelior mente: Haffwer borgm. och rådhet befalningh aff H. Nådhe 
rijkzens drotz, så måghe the och cognoscere.

M. Laur. Stigz.: 1. Motte frågas om thet ähr speciale mandatum. 2. Kommer thet 
emelan, så må the och saken sigh företagha att skiärskodha och affdöma.

M. Israel Bring.: Man motte saken inthet för hastigt angrijpa, uthan 1. förhöra om 
H. N:de täckes in hoc casu extraordinario devolvera detta ifrå Consistorio rill curiam.
2. Om H. Herredöme haffwer thet befalat nomine Regiae Maies taris, eller elies per 
discursum.

M. Mart. Nycop.: Medh godh consideration motte detta angrijpas. Haffwa borgm. 
befalningh, så kan thet sin skiäll haffwa, att saken aff them cognosceras, elies moste 
the ändeligh åtspörias hwarföre the arestera then, som theras iurisdiction inthet ähr 
undergiffwen.

M. Mart. Gestrin.: Effter the haffwa sigh i saken inlåtit, så wele wij först för
nimma, om the ähre sinwadhe dhen fulfölia. Taghe the thet an, så wele wi) ther emoot 
excipera, att wåra privilegier icke nogot lijda moste.

M. Sven.: Synes rådsampt att borgm. åtspörias, hwarföre och huru widt the haffwa 
sigh inlåtit, ingalunda efftergiffwandes att saken kommer ifrå proprio till forum 
alienum.

M. Joh. Frank.: Hwadh arestationen anlangar, moste borgmest. bliffwa åtspordhe, 
hwarföre the haffwa sigh inlåtit i dhen saak, som ähr alieni fori. Om the tå före- 
giffwe cognitionem czusx sin wara, tå motte Consistorium detta medh een skrifft 
hoos H. N. anhålla.

M. Joh. Lenae.: Borgmästarne kwroa tilltalas, säia the sigh befalningh haffwa, så 
kunfta wij supplicando thet återkalla, ut studiose privilegia nostra, observentx

Conclusio: Qvare 1. Est haec causa, nostri fori. 2. Skall borgm. och rådet i stadhen 
spörias om arestatione et mandato. 3. Seqventi septimana skall saken till cognition 
komma här in Consistorio, om borgm. här emot inthet inspråk haffwa.

2. Spordhe Rector Magn. M. Joh. Frank, om icke honom behagadhe låta then no
menclaturam herbarum aff trycket uthgå, som han publice dicterat haffwer? Respondit: 
Thet fins så många authores öffwer then materien, att nu ähr aldeles fåfängdt aff nya 
nogot tryckia låta.

3. Qveritur Rector Magn. de protervia Olai Beckii, hwilken icke allenast haffwer 
på lechten i doomkyrkian under afftonsången om lögerdagen en student i håret 
dragit, therföre han inthet haff:r welat hans befalningh lydigh wara, att igenstängia 
een kyrkiedöör, när the in musica sigh exercera skule, uthan och coram i Rectoris 
M  hus dierffweligen föregiffwit, sigh Rectori Academiae litet wara undergiffwen. 
Men effter Bedrius inthet war tillstädes, kunde detta inthet cognosceras.

4. Begiärte Rector M. att Ven. Consist. wille höra twen#e Academiae bönders 
ödmiuka bön, Nils Ersson i Kippinge, i Nertuna sochn, och Hans Siffersson ibidem, 
att bekomma nogon tilgifft på närwarandhe åhrs uthlagor, nekandes sigh mechtiga 
wara them uthgiöra, effter ty mestedels theras rogh genom köldh och frost ähr aff- 
kommen, såsom theras witmesskrifft uthwijsar, hwilken när hon reciterat war, gaffs
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bönderne godt hopp, icke så myckit på tillgifft, som elies till an«at åhr, dilation: 
När 1. pastor eller sacellanus medh egen handh supplicazet underskriffwit haffwa, 
och medh egit sigillo bekräfftat, 2. och Qvaestor Acad. recognoscerat, om skadhan så 
högh ähr, som nu föregiffs.

5. Recitatur epÄr/ola M. Jonas Wex. qva qverelam de familiae suae infortunio in
stituit, rogatqoe ne gravet:r Ven. Consist. filii sui Magni Jonae capram cognoscere, et 
in eam ex proscripto legum et constitutionum animadvertere. Commisit 1. Magnus 
cum famula parentis stuprum, qva laesi iniuria parentes, relegatione privata eius petu
lantiam coercere caeperunt, eumq#& a suis oculis in exteras regiones concedere iusse- 
runt. Dni Profess, samptligh hadhe öffwer detta itt stort condolens, och wille gierna in 
favorem parends saken antagha, men effter qwinwones fadher, h. Lars, i Elffkarby 
kappelan, haffwer klagat Magnum haffwa averterat een frijares animum, som hen«e 
haffwer welat tili ächta begiära, elies weet man inthet huru födzlen affgåår, ey heller 
ähr Magnus tillstädes, hwilket likwäll högnödigt ähr. Concluderadhes therföre att medh 
cognitione causx  bliffwer dilation. 2. Rector Magn. juxta praxin honom citerar. 3. Och 
effter processen moste Magnus sigh ändeligen inställa och praesentera. Epw/olam repe
tiit Rector.

6. Framställer Rector Magn. en admonition tili Ven. Consist. att nogon wis för- 
ordineras, then gran acht håller om reditib. in Börie. Till hwilket eligerades M. Sve- 
no, och M. Boet. Qvaestor, hwilke skodha skole när thet tröskas och uthtages. Discurre- 
radhes ther hoos myckit om tertiaals tienden ther sammastädes. Men mädan denwa 
qvaestio ähr skutin tillförne tili Consist. ecclesiasticum, mente Domini Profess, att 
hon och ther sin ändskap win«a må.

7. Stälte Rector M. Ven. Consistorio att betänkia, om een hoop studenter, som ther 
och här kringh i landet sigh ställa, och aldrigh ähre widh Academien, qui t[ame]n 
eius privilegiis sese gaudere protendunt, unde ordo nostet male audit, despondebatur: 
Rector Magn. skall låta uthgåå itt trycht patent till alla praepositos och pastores, att 
hwar i sin sochn giffwer sådana tilkänwa, på thet the kunna uthskriffwas tili knechtar, 
när uthskriffningh bliffwer, om the sigh widh Academien inthet finna låta, och ther 
in exercitiis flitighe ähro.

8. Uplästes Anders Gabrielssons breff, fordom spijsmästares widh Communitetet, i 
hwilket han begiärar rådh, huru han skall sigh begåå, medh M. Erico Balingstadio, på 
thet han sin kostnat, på Communitetet lagdt, aff honom bekomma kan, effter han then 
tijdhen Academiae Qvaestor war. Ther til samptligen swaradhes, att om han förmenar 
sigh nogot aff honom bekomma, så sökie honom sielff. Ty han ähr inthet under wår 
jurisdiction. Breffwet togh Rector.

9. Consulteradhes om futuris stipendiariis. Blandh hwilka först, om Magno Jonae 
Upsal. Och effter honom inthet kunde längre tillåtas här widh Academien Regio 
frui stipendio, kom i hans rum Ericus Abrahami Filmerus. 2. Om Laurentio Gunwari. 
Hwilken ändoch han sin qvotam för den»e termine» per absentiam haffwer förwärkat, 
likwäll mädan dhen welborne herren h. Lars Sparre här lanshöffdingh, på thet högste 
för honom intercederar, moste han bliffwa thes mächtigh. 3. Om Olao Holmense, 
hwilken och bleff admitterat till stipendiatiorum album. 4. Om Henrico Henrici 
Holmens, et Joh. Israelis Westio, hwilka bliffwe och antagne.

10. Iniungeradhe Rector Magn. Notario, att han förmanar Bibliothecarium fahra 
fort medh inventario Bibliothecae. Domini Profess, loffwadhe alla samptligh wilia hiel- 
pa ther till, att thet kan gåå fort. The gamble hyllarna kun»a nu pro tempore brukas, 
tili thes man nogra brädher ther till kan fåå kiöpa.
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11. Refererar Rector Magn. att H. N. Greffwinnan, som på Communitetet skall 
begraffningh hålla, begiärar för een wis betalningh thet tännet, som till alumnorum 
communitatis behooff, tilförendhe brukadhes, att thet nyttia när begraffningen ther 
sammastädes angår. Hwilket Dom/ni Profess, inthet nekadhe, allenast att then 
thet uthtager /: erit illae probatae fidei :/ moste giffwa sin reversal sigh så myckit 
haffwa anammat, thet han åter igen restituera skall. Rector fide iussit.

12. Proponeradhe Rector Magn. Joh. Erici Cursoris ödmiuka begiäran att bekomma 
augment på sin löön, aff thet wachtknechterne ähr deputerat, mädan theras numerus 
effter ordinantzien inthet ähn nu ful ähr. Hwilket Domini Prof, nekadhe sigh giöra 
kunna, effter then inthet tillståås få ombyta lönen medh Academiae personerne.

12 Decemb.

convenerunt M. Joh. Staienus p.t. Rector, M. Jonas W., D. Dan. Sidenius, M. 
Martin. Stenius, M. Mart. Nycop., M. Eric. Emporag. och som fölier affhandladhe:

1. Effter dhen konungzl. Hoffrätz i Stockholm secretarius M. Lars Petri s. D. 
Wallii änkias saakz procurator, sin swarandhe inthet tillstädes bekom, [kunde] denna 
canra denna gångh inthet till skiärskodningh föras, uthan upskiötz till nästkommandhe 
lögherdagh och tå skall hon för händer tagin warda, och examineras för och effter 
middagen, om så behöffwes.

2. Frågadhe Rector Magn. effter räkenskaps boken, i hwilken saakööres penningar 
och andra saker plägar inskriffwas. Domini Profess, swaradhe, att antecessores hwar 
för sigh motte giöra räkenskap, för thet som fallit war uthi theras rectorater. Och 
sidan praesenti Dn. Rectori antwardhe skrijnet, uthi hwilket sådant ähr förwarat.

3. Offererar Rector Magn. Ven. Consistorio itt breff, aff w:t Oluff Jonsson i Gäff- 
le befalningsman skriffwit, i hwilket han begiärar att Domini Profess, wille paena 
digna animadvertere in Joh. Erici Gew. therföre han haffwer een diekne som i 
Giäffle schole freqventerar, 1. fixerat att sigh i borgen ställa hoos een skomakare för 
6 mk. them dieknen sädan betala moste. Och fick een skeedh i underpant, som war 
giordh aff wärre materia ähn paigment. Och när dieknen lätt Oluff Jonsson befaln. 
skedhen skodha, /: Ty han informeradhe hans barn :/ sågh han strax hon war elack, 
och honom lurat, therföre lätt han och förbiudha Joh. Erici kappa, then i byn hoos een 
borgare war, att i Johannis händer komma, till thes han haffwer betalat dieknen sina 
penningar. 2. Och för detta sökt tillfälle, att öffwerfalla dieknen medh hugg. Hwil
ken när Johannes på gatan ther i Gäffle en gångh funnit haffwer, öffwerföl han ho
nom, reeff i håret, sparkadhe, slogh kinpustar, och slogh i huffwudet itt holl medh 
een steen. Item sönderreeff hans kragha, hwilket sant wara witnadhe twenne ährlige 
hustrur, mz sin witnesskrifft, som sielffwa conflicten åskodhadhe. Inkalladhes så Joh. 
Erici, och tillspordhes om detta alt så i sanningh ähr afflupit. Johannes swaradhe sigh 
haffwa warit fixerat aff een bondhe medh samma skedh till förendhe. Elies och 
så myckit hugg upburit, som uthgiffwit, och för inthet annat haffwa slagit dieknen, 
ähn att han länge hadhe kappan borta, sädan han honom sina penningar igen be
talt hadhe. Bekiändhe ther hoos sigh haffwa hafft en steen i sin handh, för ähn han 
medh dieknen drabbadhe, och medh samma steen honom i huffwudet slagit. När nu 
detta så afflupit och ther om flitigt discurerat war, ehrkiändhe Consist. att Johannes
1. skall 6 mk godt mynt för pust böta, effter c. 12. Sårm. medh wil. St. L. 2. Ähn till 
tre skifftes therföre han slogh dieknen kötsår 12 mk. c. 9. Sårm. medh w il St. L. 3.
1 2 - 68x061 Sallander
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Biduum incarcereras. 4. Betala bardhskiärarlönen, och medh dieknen förlijkas. Bleff 
så Joh. inkallat, och samma sentens honom pronuncierat.

4. Refererar Rector Magn. att M. Ericus Gabrielis haffwer sigh beswärat öffwer 
en student, som i Torstuna sochn född ähr, Laurentius Benedicti benemdh, therföre 
1. att han haffwer h. Davidz söner i Hwittinge, och theras praeceptorem Andream 
Erici Wesm. högligen iniurierat. 2. Sigh twert och illa swarat, när han honom detta 
tilltalte. Begiärte therföre M. Ericus Gab. aff Ven. Consist. (All dhen stundh h. Davidh 
på honom sina sönwers och thes studiorum inspection deriverat haffwer) att Domini 
Profess, wille detta examinera. Tå bleff actoris klagan Andreae sc[ilicet] Wesm. i sin 
wederpartz närwara upläsin, lydandes huru Laurentia medh sin stalbrodher Nicolao 
Magni haffwer druken inkommit i theras herbergh, och medh slemma ordh begynt 
vexerat And. Wesman»um, straffandes honom, att han sina discipulos inthet rätt 
informerar, och att han inthet cornut giordt haffwer, och ther till kallat honom 
penaal. Frågar ther hoos om Andreas wäll siunger (Ty thet war emelan 12 och 1. tå 
han sina discipulos in musica informeradbe). Och sadhe, om tu haar godh röst, skall 
tu och idagh wäll siunga up, item, uth och kiöp tobaak, och ööl, och pläga oss, effter 
tu inthet cornut tilförne giordt haffwer. Ladhes och thet till, att Laur. wille slå Andream 
medh itt stoop, doch bleff thet förtagit. När nu detta så på den/za sijdan refererat 
war, swaradhe Laurentius, sigh medh ingen ondh intention till Andrea [/] herbergh gåt 
haffwa, uthan till att amice admonera honom om hans discipulo, hwilken giordhe stort 
stijm i Academie», praesentib. Rectore Magn. et Dominis Profess, tå coetus discentium 
redigerades till certas lectionum classes. Nekadhe och aldeles sigh haffwa eskat och 
krafft nogot cornut, honom scoptice tilltalat, eller nogot tobaak och ööl fordrat, kla- 
gadhe ther hoos Laurentius, att Andreas hwiskadhe h. Hans syslomans sonen i örat 
(hwilken och ther war att musicam exercera) then ther strax gick uth, och kalladhe 
sin fadher h. Hans, hwilken Laurentio nogra kinpustar giffwit haffwer, dragit i 
hååret, och kallat honom fyllehunder. Hisce relatis sporde Rector Magn. om nogra 
när wore, som detta såghe och hördhe. Respondit: Ingen som ähr opartijsk. Ty h. An
ders Cursor, och Marcus Helsingus war tillstädes, doch inthet aff begynwelsen, uthan 
tå h. Hans oeconomus kom, och således kundhe the allenast witna hwadh som passerat 
bleff emelan h. Hans och Laur. När parteme nu wore uthgångne, pondereradhe Dni 
Profess, ganska flitigt detta ärendet förandes sigh till min«es decreta academica, hwilka 
wilia att cornutz updrijffwandhe, skal medh paena relegationis straffat warda. Begiärar 
therföre Rector att D. Profess, wille per vota sigh här uthinwan förklara.

Vota: M. Laur. Fornelii. Effter ingen skiäll och witnen ähre, som öfirtyga Laur. 
kan man saken inthet högre drijffwa, ähn att han i prubban ligger.

M. Laur. Stigz. Den«a vexation synes inthet haffwa warit moot decretum Consis
torii, ty han haffwer honom agerat inthet ea intentione, att han wille updrijffwa cor- 
nutzööl, uthan att han honom in morib. et vita recte instituendam informera wille, 
må han therföre allenast i 4 dagar incarcereras.

M. Mart. Nycop. All dhen stundh inga witnen ähre, kan inthet högre straff på- 
läggias, ähn liggia i prubban, men att han haffwer illa swarat M. Erico Gab. moste 
han särskilt plichta före.

M. Sven. Effter actor inthet effter lagh kan medh witnen bewijsa, synes billigast, 
att han allenast sitter i prubban, och särskilt plichtar att han een Professori, som 
hans praeceptor ähr, illa swarat haffwer.

M. Mart. Sten. Wore saken klaar, och ther hoos godhe witnen, bliffwe straffet högdt,
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men nu synes nogh wara att han insattes i prubban, och propter audaciam procacem 
moot sin pneceptorem får wälligt ban»or.

D. Sidenii. Här motte bliffwa itt arbitraal straff, mädan inga witnen ähre. Migh 
synes att han skal i Academiae giömo förwaras 4 eller 5 dagar.

M. Jon. Wex. Effter Laur. ey aff enormi affectu detta giordt haffwer, ey heller 
ähre witnen klara, bliffwer relegatio för högdt straff. Qvare kan han i nogre dagar 
incarcereras.

När nu sålundha omröstat war, inkalladhes parterne och Rector Magn. sententien 
som fölier pronuncieradhe:

Wore bewijsligit, att i, Laurenti, haffwa gåt i theras herbergh medh thet upsåt, att i 
skole updrijffwa cornut, bliffwe thet högdt straff, men effter thet inthet klart ähr, 
ehrkiänwa Domini Profess, att i uthi prubban 4 dagar wara skole.

Här beswäradhe sigh Laur. att han aff h. Hans större orätt lijdit haffwer, till 
hwilket swaradhes, att honom effterlåtz sökio reconvention hoos Reverendiss. Dn. 
Archiep. m ädan actor moste seqvi forum rei. Medh flitigh förmaningh här effter sigh 
till wara tager, elies skall detta igen upkastat wardha. Laurentius badh ödmiukeligen 
M. Erich Gabrielis in pnesentia Consist. om förlåtelse. Hwilken loffwadhe sigh detta 
förgäta, sampt honom och hans studier gierna hielpa i hwadh motto honom kan 
bliffwa tilsagdt.

3. Refereradhe Rector Magn. huru twen«e soldater om en nat i denwa wekan 
haffwa öffwerfallit Academiens wachtknechter, och huggit tummelfingret aff then 
ena, doch bleff wachten soldaterne öffwermächtigh, och togo fast honom som skadhan 
giordhe, och fördhe honom up på slottet i fängelset. Begiära therföre wachtknechterne 
defensioa Domiai Profess, resolvera sigh här på sålundha, att wachtmästaren och 
Cursor skole nomine publico gåå till borgmästarena i stadhen, och förhöra om the 
wilia den«a saken sigh företaga, mädhan swaranden ähr een krigsman, wilia the tå 
medh sentens ey fulfölia, så moste the likwäll saken examinera, att Acad. kan samma 
cognition öffwersända till Hans Grefflige Nådhe feltherren.

6. Frågar Rector Magn. på H. N:des Greffwinwans wegne, huru stor Communitatis 
suppellex ähr, som Ven. Consist. H. N. till begraffningen loffwat haffwer. Responde
batur: Man moste sökia ther effter uthi inventarii register, hwilket M. Lars Tolf- 
stadius hoos sigh haffwer.

15 Decemb.
kommo tillstädes in consistorio hora octava matutina M. Joh. Staienus p.t. Rector, 

D. Daniel Sidenius, M. Joh. Frank, M. Laur. Stigz., M. Ericus Brunnius, M. Laur. For- 
nelius, M. Ericus Gab. Och begynte examinera dhen causam, som secreteraren M. Lars 
Petri på s. D. Wallii effterlåtne änkias wegna Ven. Consist. tillfören»e andragit haff
wer, och ther medh omginge som fölier:

1. Reciteradhes s. D. Wallii änkias inlagdhe postulater och beswär, som således 
ordh ifrå ordh i bookstaffwen lydde:

Näst all wälmogas lyckönskan, och tillbörligh tacksäielse för alt godt bewijst, sampt 
min flitige tienstz tilbiudelse. Kan iagh, edher Ehre:dhe wyr:dhe och w:dhe godhe 
herrar och män, som thet wyrdige Consistorium här i Upsale Acad. förestå, här medh 
klagheligen ey opåminte låta, om then otijdheliga misstanka, som för nogon tijdh 
sädan, och särdeles widh min s[alig] k[äre] mans sidsta siukdoom, här i stadhen, och 
ther effter, uthan twiffwel, fast widare, om migh, högbedröffwadhe warlöse qwinna
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migh aldeles oförmodeligen, och uthan all giffwen orsak, upkom och såledhes uth- 
spriddes, lijka som iagh icke skulle haffwa hållit min s. k. man then echtenskaps troo- 
heet, som migh bort att giöra. Och såsom iagh tå strax, när iagh thet wetta fick, satte 
migh fulkomligh i sinket, att låta ther om tilbörligen ransakas och förfahras för 
Iagh och rätta, ehuruledes som then Alsm. Gudhen täcktes min s. k. mans siukdoom 
förandra, antingen till lijffwet eller och, som nu effter Gudz behagelige wilie skedt 
ähr, till dödhen. Altså haffwer iagh widh min första lägenhet, för nogon tijdh sädan 
samma mitt höghe beswär och klagan, medh min behörlige tienstf. begiäran, ther 
hoos, låtit fördragas för dhen lofflige rådstuffwu rätten här i staden, men all dhen 
stundh att iagh haffwer sidan förnummit, att denna saken egentligen skall lydha under 
thet wyrdighe Consistorii rätt och iurisdiction, ähr iagh och nu förorsakat worden 
hoos edher samptligen och synnerligen tienstflitigast begiära, att i wele giöra wäll 
och wara obeswäradhe att låta, så myckit möieligit ähr, förfahra och uthspana om 
then som första uphoffwet och uhrsprunget haffwer warit till sådan klageligh oförrät, 
som migh i thetta fallet tilfogat ähr, på thet att iagh emoot then samma kundhe 
mitt högha beswär låta lagligen uthföras. Och i fallet, i tå then samma icke finna 
kunnen, effter som iagh och wist förmodar, att löngnennes andha och ächtenskapsens 
fiendhe, som honom i förstonne haffwer i thetta fallet uphissat, nu ey längre emoot 
alt förnufft och skiäll och klara sanningen, widare skal kunna förhärdha, 1 likwäll 
till min större säkerhet, och så wäll giöra, och förnimma, aff mina styffbarns måls
män, och hwilka flera, serdeles aff them, som i wåra hus warit haffwa, och edher kan 
synas rådigt, om och the på nogons wegna kunna haffwa migh nogot i thetta fallet 
skiäligen att tilltala, tilläggia eller beskylla. Jagh, för min person, haf:r aldrigh warit 
sinnat, migh medh tilbörligh swarandhe, för nogon i detta fallet att undraga, som 
migh på nogot sätt här uthinnan haffwer skiäligen kunnat nogot tiltala. Och hwadh 
i thenna saken effter edher noga öffwerwägandhe kan synas skiäligt och rätwist, I tå, 
uthan nogon migh beswärligh drögzmål, wele förmedelst edher skrifftelige sentens 
migh låta förnimma. Rättwijshetennes Gudh warder edher för sådan billigh och 
wällwilligh benägenhet wäll belönandes. Och iagh altijdh effter min ytersta förmågo, 
medh all möieligh tienst och tacksamhet hoos edher samptligen och synnerligen ihog- 
kommandes. Och befaller edher här medh och altijdh under Gudz gudoml. beskyd 
till all önskeligh wälgångh. Datum Upsale dhen 8 Decemb. åhr 1638.

Salige Doctor Lars Wallii 
högt bedröffwat änkia.

Kirstina Johansdotter Luth.

När detta upläsit war, framträdde för Ven. Consist. Secreteraren M. Lars Petri 
flitligen begiärandes att Ven. Consist. wele haffwa detta ärendet sigh befalat, och 
låta uthspana effter första authorem till sådana klagheliga beskylningar. Såsom och 
aff s. D. Wallii barns målsmän, och andra hans domesticis förnimma, om the henne 
kunna i thetta fallet nogot tilläggia eller beskylla.

Här komma för rätten tutores M. Laur. Stigz. och M. Laurent. Fornelins, och så
ledes sigh förklaradhe: Som wij förnimma wåra nampn finnas i postulateme, som 
nu inlagde och upläste ähre, altså wij och ther till swara. Wij haffwa hört effter barn
sens farfader, att hon illa haf:r uptagit oss wara här in Consistorio tutores satte, hwil
ka medh andra theras skyllaste fränder wij inthet wilia praeiudicera. Ähr för then
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skul i. tänckwärdigt, om wij skole swara som rätte målsmän, 2. skall diet tå ände- 
ligh skee, moste wij tå haffwa een affskrifft aff postulatis, som inlagde ähre, att wij 
till them thes bättre swara kunna.

Secret.: Hwadh thet inwändes att förwanterne ähre närmare till målzmansämbetet, 
haf:r ingen macht. Ty när thesse dativi constitueradhes, giordhe the andra, som legi
timi wore, sin enskyllan, förbärandes att the inthz tienlige wore och qvalificeradhe, 
antingen för högh ålder skul, heller för thet the här ifrå fiärran boendes ähre. Hwar- 
före som the haffwa sin rätt criterat och updragit, så moste the och som målsmanne 
wället de facto haffwa antagit, nu swara. Ad 2dum. N[emligen] att tutor, sadhe sigh 
wilia skriffteligh swara till postulaterne. Thet ähr disputerligit, om denna saken så kan 
drijffwas aff Wallii arffwingar, och thes förmyndare, såsom aff Doctoren sielff? Ty 
jus mariti ähr stort, uthan hwadh tutores på sina egna som och pupillorum wegne 
henne haffwa att skylla, kunna the för Ven. Consist. framdraga.

Tut.: Om oss inthet updrogs, på barsens wegne, nogon skiäligh rätt, så giörs inthet 
behooff, att wij tala.

Secret.: Wäll haffwa i rätt, men om edher medhgiffz så högdt saken drijffwa som 
s. D. Wallio, ähr disputerligit.

Tut.: Wij wele detta qwarleffwa Ven. Consist. Giör dhen loffliga rätten oss sökia, 
att wij them inthet praeiudicera, som effter lagh närmare tutore ähre wele wij och 
denna saken på barsens wegne uthföra.

Ven. Consist. påminte then treggiehandha tulelam wara, legitimam, dativam et testa
mentariam. Och som the dativi ähre, här in Consistorio tilförendhe constituti, elies 
och i allt annat sigh påtagit målsmenne ämbetet, så moste die och thetta haffwa sigh 
befalat.

Ähn repeterar secreteraren sitt förra, säiandes: Målsmännerna motte denna saken 
drijffwa, så widt som lagh säger. Ty thet dhen s. mannen kundhe impune giöra i 
thetta fallet, dllåtes them inthet.

Tut.: Therföre anholla wij och detta Ven. Consist. n[emligen] om wij denna saken 
antaga skole, att för rätta drijffwa, och sädan huru widt. Ty qvaestio ähr inthet om oss 
och wåra personer, uthan hwilken rätta orsaken till sådana beskylningar och praesump- 
tioner, som dhen s. mannen om sin hustru hadhe. Och må wij i sanningh bekiänna, 
att oss tycker ganska illa wara detta effter dhen s. mansens dödh åter igen wara up- 
rijffwit. Ty thet kan inthet affgåå, uthan beggie theras förkleningh, mannen ähr 
dödh, och haffwer sin skiäll inthet tillstädes, och kan således hans nampn illa bliffwa 
uthtydt.

Secret.: Jagh bekiänner illa wara att thet ähr uprijffwitt. Men effter hon hadhe, 
emädan s. Doct. leffde, öffwer detta högheligen qwit, och fulkomligen satt sigh i sin
net detta lagfora, på thet han lagligen henne tilläggia, och skiälen ther till framdraga 
skule, hwilka om the tå inthet kundhe finnas (thet iagh och wisserligh förmodt hadhe) 
skule han medh sådana misstankar sädan affstå. Och effter detta tå för hans fråfelle 
skul inthet kundhe andragas, kan ingen henne förtänkia, att hon myckit mehr nu 
sigh purgerar, och sin oskyldighet declarerar.

Tutor.: Dhen s. mannen haffwer och ährnat detta till rätta föra, säiandes sigh 
haffwa stora praesumptiones, som secreteraren och sielff wiste, men han ligger nu i 
mullen, och kan sielff inthet swara, ey heller haffwer oss medh befalan eller bön på- 
lagdt, ther effter ytermehra fråga, hwarföre ähre wij i detta fallet inga åklagare, helst 
effter wij inga documenta haffwa. Men icke thes mindre, effter wij förnimma, att
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thet inthet kan ändas, uthan medh sakens widare förklaringh och till rätta förandhe, 
kunna ey heller wij låta förbijgå, medh mindre och wij nogot ther om tala, wänflit- 
ligen begiärandes att Ven. Consist. wille denna libellum supplicem, på the omyndighe 
barns wegna skriffwin, höra, och theras tienstwilliga begiäran effterkomma. Hwilken 
bleff reciterat, och lydde såledhes ordh ifrå ordh:

Magn. D. Rector, nec non Rever. atque Excellentiss. Domini Profess, fautores et 
collegae debita observantia atque studio proseqventi.

Oansedt wij inthet annat hadhe förmodat, ähn att thet neeslige taalet, som uppå 
s. D. Wallii nu effterlåtne änkia, ähreborne och dygdesamma hustru Chirstin Luth, 
war nogot för hans dödlige frånfälle iblandh folket upkommet, skule effter hans dödh 
haffwa förswunnit, särdeles therföre, att hon ingen, så myckit oss witterligit ähr, dhet 
medh begiäran eller bön uppålegat haffwer, att hon ther om sidher mehra effterfråga 
skule. Såsom och therföre, att then s. mannen nu under iorden ligger, och icke kan 
nogon skiäl eller praesumptioner till sitt betänkiandhe framdraga, hwar aff till ewän- 
tyrs kan händar, att hans nampn igenom denna sakens uthförandhe, bliffwa illa uth- 
tydt och förklenat. Doch all dhen stundh dhen personen, som talet uppåkommit ähr, 
icke haffwer tyckt sigh kunna medh sakens widare förklarandhe och till rätta förandhe 
affstå, haffwa icke heller wij, såsom till dhen s. mansens, aff dhen förra hustrun, 
barns målsmän satte ähro, kunna förbijgå, för alt efftertaal skul, nogot uthi saken 
tala. Nempligen: AU dhen stundh wij medh förrne s. mansens effterleffwerska, icke 
nogot oährligit sielffwe haffwa funnit, wete och icke ther tiU rätta praesumptiones, 
såsom och icke haffwa förnummit, nogon annan wara, som sådant föregiffwer sigh 
wetta och bewijsa wilia, undantagandes hwadh sielffwe mannen uppå sin sotesängh, sä
dan han aff Hoffrätz secreteraren, welachtadhe och wäUärdhe M. Lars Petri, här om ril- 
talat war, för oss slät berättadhe. Hwarföre kunna wij i denna saken oss för åklagare 
icke uthgiffwa, uthan på barnens wegna heela handelens så ransakandhe, som aff- 
dömandhe, Magn. Dn. Rectori, et Senatui academico öffwergiffwa och heemstäUa, 
icke twijfflandes, att dhe aldeles dhet som lagligit och skiäUgit ähr, här uthinnan giö- 
randes wardhe. AUenast wele wij på dhe omyndige barnens wegne ödmiukeligen och 
tienstwilUgen haffwa Ven. Consist. ombidit, att effter dhet, theras s. faders nampn, 
kan i denna sakens uthförandhe, infalla, ingom må effterlåtit bliffwa hans betän
kiandhe och acter illa exaggerera, och tiU wärre mottan wrängia, synnerligen effter 
thet han nu sine orsaker som honom tiU sådant tilmäle bewecht haffwa, sielff icke up- 
täckia och förklara kan.

T[uae] M[a]g[nificen]tise 
nec non vestrarum claritatum cultores 

pro tempore 
liberorum VaUianorum tutores 

Laurentius Stigzelius 
Laurentius Fornelius.

Secret.: 1 denna inlagdha skrifft finner iagh, först directe wilia swarat tili änkiones 
postulata, i thet Domini tutores bekiänna sigh för sina personer inthet henne haffwa 
för nogot oährligit beskylla, ty nogon annan haffwa förnummit, som detta medh 
‘nogon skiäl kan bewijsa, sädan öffwer detta referera the sigh på D. Wallii släte be
rättelse om hans praesumptioner på sin sotesängh. Och ändoch man altijdh gierna om 
dhen s. mannen medh aU wyrdningh talar, likwäll tiü hennes plenariam innocentia
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defensionem, säger iagh att sådana hans suspicioner slätt ingen grundh haffwa, ehuru 
han elies thet berättat haffwer.

Tutor.: Att han inga rationes skule haffwa till sina praesumptioner ähr contra 
Qiristianam charitatem.

Secret.: Ähn tilfrågar secreteraren målsm. om the haffwa nogot att skylla hen«e 
före.

Tutor.: Thet ähr communis fama, therföre kun»a wij hen«e hwarken fella eller 
fri ja. Men hwadh wåra egna personer angår, så haffwa wij och ther på tilförendhe 
förklarat

Secret.: Effter nogot ähr i den#a skrifften infört, som synes wara änkian till praeiu- 
dicium, begiärar iagh aff Ven. Consist. migh wardha giffwin en copia ther aff, på 
thet iagh må ther till skriffteligh swara och hen«es oskyllighet förklara. Elies hwadh 
samtalet widhkommer, iagh medh D. Wallio på sin sotesängh hadhe, afflop thet 
sålundha. Hans hustru kom till migh först een gångh, och beswäradhe sigh, att then 
mistanka om hen«e war hoos sin man, och ther öffwer sorgheligen qwaldes. Tå 
öffwertalte iagh henwe, att hon motte till fridz wara, och låta tijdhen nogot betämia. 
Sädhan kom hon ähn an»an gången, och aff migh på thet flitigaste begiärthe att iagh 
skule tala medh D. Wallio om detta, effter han tå begynte mechta swagh bliffwa. 
När iagh hen«es tregne begiäran inthet kundhe uthslå, kom iagh till s. D. Wallium, 
och detta alt honom effter hans hustrus berättelser föredrogh. Och effter han be- 
kiändhe sigh haffwa misstankar, badh iagh honom haffwa fram sin skiäl till sådana 
sina praesumptioner. Såsom och sagesmannen, som till honom sådant fört haffwer, 
bådhe för hans egen skul, som och hans hustrus, hwilken födzlotijdhen tilstundar, 
ähnn owis ähr, antingen han till lijffwet eller dödhen wändes. D. Wallius swaradhe i 
förstonne, att på detta nu sigh resolvera ähr ingen tijdh, doch, mir iagh thet flitigt 
honom förehölt swaradhe han: 1. Hon haffwer inthet flitigt gåt i kyrkian, 2. Hon 
swär gierna, 3. Hon lääs offtare i kyrkiones historia ähn i Biblien, 4. Hon haff:r medh 
ondt folk i städherne omgiänge, 5. Enigheeten haar oss emelan inthet warit som dhen 
haffwer boort wara. När han detta så refererat haffwer, påminte iagh honom han[s] 
skiäl, och sadhe att han inthet uthan sin egen waanähra kan henwe för sådana or
saker beskylla. Och spordhe honom, hwem sådana rychte haffwer uthfört. Walli/tf 
swaradhe, hon haffwer sielff thet uthfört. Tå swaradhe iagh, om hon nogot klagar, ähr 
inthet så högt att undra på, ty i uthstängie henwe ifrå edhert omgiänge. Ähn frågar migh 
D. Wallitfj, om iagh medh eedh will honom loffwa, att iagh will för ingen säia, så 
will han för migh nogot bekiänwa. Hwilket iagh aldeles nekadhe och sadhe: Jagh 
heemställer alt detta i edhert egit försichtiga betänkiandhe. Ähr sådant edert upsåt 
aff gudh, så låter han edher wäll the medhel fin«a, att E. w:het kan thet rätteligen 
och wäl uthföra.

Tutor.: Secreteraren refererar nogot mitius. Ty s. D. Walli#j bekiändhe sädhan för 
migh, inquit Stig2elius, heela den«a discursen, och thet tilladhe: Jagh framdrogh M. 
Lars Petri inthet alla mina rationes. Tå spordhe iagh D. Wallium, om han hen«e 
haffwer barn åtagit, hwilket han nekadhe, doch sadhe sigh likwäll haffwa wissa prae
sumptiones.

Secret.: D. Wallius synes haffwa minus prudenter omgåt medh denwa saken, tå han 
uptäckte androm in privato, för ähn han henwe admoneradhe, hwilket likwäll han 
sågh sigh ländha till stoor waanähra.

Tutor.: Han bekiändhe för migh, inq«<t Stigz., att han haffwer hen«e frågat om
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hon war haffwandhe, och när hon thet nekadhe, bleff misstankan hoos honom ähn 
mehr förökat.

Secret. Här begiärte secrer. att Ven. Consist. wille witnen framhaffwa, icke som ac
tores, uthan testes, på thet the kun«a examineras om thet the sielff sedt och hört 
haffwa.

Rector Magn. inkallar Petrum Olai Wibyensem, och så tiltalar: Effter i haffwa wa- 
rit s. D. Wallio a secretis, skole i wara förmante, att i tydheliga bekiänna, för Ven. 
Cons. om i haffwa sedt nogot thet oährligit ähr medh doctorinnan, eller och haffwa 
hört nogon medh skiäl sådant haffwa förnummit, antingen på itt sätt eller an«at.

Petrus Wibyensis: Wist ähr thet, att iagh, som och andra studiosi medh s. Docto- 
ren och them andra ther i gården omgådt. Men hwadh denna saken widkommer, weet 
iagh aff henne plat inthet. För min persson weet iagh inthet medh dhen godha hustrun, 
ähn thet godt och ährligit ähr, ey heller haffwer iagh henne på mistänkta orter, i 
mörkret eller huru tå thet kan föregiffwas, förnummit, ey heller nogot tecken till 
okyskhet medh min ögon sedt. Så att iagh om henne inthet annat kan säia, ähn thet 
ährligit och höffligit ähr. Men thet s. Doctoren sielff för migh sadhe, ähr annat. 
Han beswäradhe sigh offta för migh och klagadhe att hans hustru går myckit i sta- 
dhen, och spasserar, doch sadhe han för migh aldrigh nogot, som kundhe angå hennes 
ähra och redhelighet. Och på detta alt tilsadhe sigh Petrus wilia sitt jurament deponera 
wilia.

Nicolaus Magni Nericius inkalladhes och sammaledhes tiltaltes. Mädhan itt säl- 
sampt rychte ähr s. D:ris Wallii hustru påkommit, som angår hennes godha nampn 
och existimation, och i hans domesticus och familiaris warit haffuer, moste i här om 
witna, thet i kunna swara för Gudh, edhert samwet, och för hwar Christen och rätt- 
sinnigh man.

Nicolaus deponit primo juramentum, och sädan sålundha bekiänner: Medh doc- 
torinnan wett iagh inthet annat ähn thet ährligit ähr. Ty inthz tecken ähr migh giffwit, 
hwarken i gården, eller uth om, i thet ena rummet, eller thet andra, till annat, ähn 
thet som godt och ährligit ähr. I trycket och annorstädes haffwer hon nogre gongor 
warit, ther iagh och många andra hafwa tillsammans warit, doch aldrigh orsak giff
wit til okyskhetz misstanka.

Ther näst inkallades Sveno Svenonis Neric. och sammalunda till att sanningen be- 
kiänna förmantes: Hwilken, sädhan han sitt jurament afflagdt hadhe, så sigh förkla
rar: Alt sädan doctorinnan kom till s. Doctoren, haf:r hon warit migh emoot. Ty till 
ewäntyrs mistänkte hon migh, iagh skule för s. Wallio allahanda klaghe, och therföre 
offta hotadhe migh medh en blodhigh skiorta. Om hwilket när iagh s. Wallio kun
nigen giordhe, förmante han henne, hon skule medh sådant affstå, ther till hon 
swaradhe: pedanten må wäll nogot lijdha. Rector spordhe honom hwadh han wet om 
hennes leffwerne referera? Sveno sadhe: Hwadh suspecte orter och andra teken an- 
langar, ähr wist att iagh offta sågh henne i trycker, doch aldrigh allena, uthan medh 
Anundh, hans poike, och flera. Simon Döpke war och ther understundom. En gångh, 
när doctorinnan och Simon woro i tryckeförstuffwun, och iagh kom gående, week hon 
sin koos undan, när hon migh bleff warse. Och effter hon altijdh hotadhe migh medh 
then blodiga skiortan skreff iagh i min almanach, dagen och tijman när doctorinnan 
war i trycket, hwilket när Simon förnam, kom han een gångh i min stuffwu qu<e 
consulto, och sadhe: Sveno, hwi haf:r tu så kalt, fölgh migh, ty hoos migh ähr warmt. 
Och när wij tijt komnzo, befalte han sin poike gå effter en kan na ööl, interea
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kom och en prästman h. Pedher benämdh ther in. Men en stundh ther effter gingo 
Simonis discipuli och h. Peer uth, och Simon slogh dören i låås, säiandes till migh, 
huru skal man procedera i hoffrätz processer? Om en talar medh ens ährligh mans 
hustru, men the ähre strax oährlige? Tu Sveno haar hållit en längd öffwer doctorin
nan och migh, nu skal tu få rätt för omaket. Och gick så åstadh och togh itt swärdh, 
satte thet på mitt bröst och sadhe: Haar tu nogot säia, så sägh snart och giff migh een 
eedh, att tu will migh låta bekomma then boken som tu haar sådhant noterat uthi. 
Hwilket när så affgick, wille han öffwertala migh att iagh medh detta skule tijgha, 
och ingom säia att han migh medh hugg wille öffwerfalla, och therföre bödh migh 
een rdr. Och när [jag] honom ingalundha taga wille, moste wij tilsamman dricka 
honom up på källaren. Och ändoch iagh doctorinnan ther på trycket haffwer mäst 
heela månan igenom hwar dagh sedt, likwäll haffwer iagh aldrigh hwarken ther eller 
annorstädes lätfärdiga affecter, i ordh eller gierningar, sedt och förståt. Så att iagh 
medh henne inthet annat ähn thet ährligit och godt ähr kan wetta att referera. S. 
Doctoren spordhe migh offta om sådant, och medh wredhe sadhe, pijgorna, och 
synnerligh Chirstin, berätta myckit för migh, och tu tijger medh sådant.

Secret.: Hwadh hootet widkommer, mente hon ther medh honom kunna affstyrkia, 
att allahandha till Wallium föra, helst effter Sveno haf:r tedt sigh moot henne 
swåra affwugh.

När detta så affpasserat war, begiärte Consistorium dimission, och M. Lars secret. 
flitigt aff Ven Consist. anmodhadhe, the wille effter måltijdh komma tillhopa igen, 
och the andra, som ähn nu tilbaka ähre examinera, hwilket och uthloffwat och effter- 
kommit bleff.

A meridie, eodem die,
convenerunt M. Joh. Stalennr, p.t. Rector, M. Jon. Wex., D. Daniel Sid., M. Joh. 

Frank, M. Mart. Steninr, M. Sveno, M. Mart. Gestrin., M. Laur. Stigz., M. Laur. Fornel., 
M. Eric. Brun., M. Eric. Emp.

1. Offererar Rector Magn. Notario jungfru Anna Timansdotter om detta talet, 
declaration, att recitera, i hwilken hon bekiänner sigh medh s. D:ris k. hustru, inthet 
annat hwarken wetta, ähn thet ährligit och godt ähr, eller och haffwa henne förwit 
(som rychtet kringh uthspridt war) för dhet skamliga talet henne ähr uppåfört. Och 
ther hoos aff Ven. Consist. begiärar en man, som hennes bådhe denna och andra saker 
för rätta andragha kan, hwilkens omaak, hon loffwar sigh wilia förskylla.

2. Inkalladhes Anundh tryckiaren, och åthspordes, hwadh han weet om detta, att 
berätta. Affladhe så först sitt iurament, och sädhan sadhe: Aldrigh haffwer iagh medh 
doctorinnan annat, ähn thet ährligit och godt ähr, förnummit, haffwer ey heller aff 
nogon annan, annat hört migh berätta. Wäll haffwer hon ofta warit i trycket, doch 
som en annan ährlig matrona i sitt hus, aldrigh allena, uthan medh många, under
stundom om dagen, och understundom om afftnama effter måltijdh strax när 7 slogh. 
D. Lars spordhe migh sielff om detta, och frågadhe om hans hustru medh Simon 
Döpke ther inne nogot omgänge plägar haffwa? Ther till iagh nekadhe, och sadhe 
migh aldrigh haffwa sedt nogot oährligit omgänge medh doctorinnan hwarken ther 
eller ther.

3. Pelle, tryckiarens drängh, inkom, och om samma åtspordhes. Han sadhe: Jagh 
haffwer doctorinnan aldrigh på nogot särskilt och mistänkt rum medh nogon sedt 
och förnummit. I trycket haffwer hon wäll offta warit, doch aldrigh allena, uthan 
medh många. Jagh plägar inne wara, Swän, Nicolaus, och andra studenter, thet och
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skee plägar mäst när 2 slår eff ter middagen, men aldrigh effter afftonmålti jdhen. Hwar- 
före kan iagh medh nogot skiäll om henne inthet annat säia, ähn thet ährligit och 
godt ähr. D. Lars frågadhe migh sielff om hon plägar i trycket nogot wistas, och medh 
Simon Döpke omgåå? Jagh bekiändhe att hon plägar gåå tijt understundom, odi til- 
lijka Simon, och ther under tijdhen tobaak dricka, doch aldrigh allena, uthan medh 
många tillijka. Doaoren spordhe ähn widare hwadh hon ther plägar giöra. Jagh sadhe, 
hon gåår aff och an en stundh, och sädan gåår sin koos. Jagh will och therföre fri] 
wara, att iagh skal hetas wara dhen första, som haffwer sådant för[t] till Doaoren. 
Ty han spordhe migh ther om sielff, han haffwer och frågat Chirstin om samma. 
Ähn frågas honom, om han henne haffwer bliffwit war se i tryckefärstun, eller och 
Döpkens förstuffwu. Han swaradhe, Jagh sågh doctorinnan aldrigh hwarken ther eller 
ther medh nogon allena. Och såledhes nekar migh aldeles haffwa kunnat fåt tilfälle 
till att sådant säia, och sådana mistankar haffwa.

4. Ähn inkallas Anundh trycki aren, och tilfrågas om Svenonis calendario, hwadh 
han om henne kan berätta? Respondit: Boken haffwer iagh sedt, och läsit thet i henne 
war skriffwit, men hwadh thet gick uth på weet iagh inthet, ther stodh, heela månan i 
trycket, C. L., gudh migh så hielpe, om thet icke ähr sant, hwilket war skriffwit nogra 
gångor.

Framkom pijghan Chirstin, affladhe sin eedh, och sädhan sigh så resolverar: Migh 
war om denna beskylningen aldeles okunnigt, till thes s. Doaoren hadhe legat siuk i 
14 dagar, tå sadhe han sielff för migh, ladhe och thessa ordh ther till, Gudh bättre 
migh dhen drängen (Simon Döpke) skule komma i mitt hus till gäst. Men aldrigh 
haffwer iagh för s. Doaoren om sådant sagdt, ey heller weet säia, thet oloffligit ähr. 
Ty iagh haffwer inthz sedt, hört, eller förnummit, aff henne, ähn thet ährligit ähr, 
ingen affgångh, eller tillgångh till Simons stuffwu, eller annat mistänckt rum, haffwer 
iagh medh henne förståt. Ey eller medh bodh eller breff them emelan nogra tien- 
der fört. I trycket haffwer hon nogra gongor warit, doch aldrigh allena. Hwarföre 
weet iagh inthet annat om doctorinnan säia, ähn thet godt och ährligit ähr.

Sädhan som alla thessa war examineradhe, framträdde tutores, föregiffwandes s. 
D. Wallii misstankar icke wara aff honom updichtadhe aff blotta ilwilia.

Seaet.: När iagh förer migh nu, medh detta, förer till minnes tutorum inlagda 
skrifft, finner iagh ther nogot mehr wara infört, ähn man fordrar, ty aff förmyndarna 
begiäras inthet att expliceras skall, antingen s. Wallius dhenna mistankan haffwa 
fattat aff nogon affect, eller och wissa skiäll och bewijs, uthan att author famae skall 
sökias, om han finnas kan. Såsom och, om tutores sielffwe på sina egne personer 
nogot haffwa henne att skylla före. Men nu synes nogot wara infört ther öffwer, att 
salvera s. D:ris rychte, så att moot henne stadfästes misstankan. Jagh will gierna ho
nom förskona, doch så att hon kan bliffwa frij declarerat, wille tutore framdraga 
Wallii berättelse, såsom dhen, hwilken grundadhe sigh på wisse skiäll, så tänkia the 
och moot henne misstankan bekräffta.

Tutor.: Hwarföre wij i wår skrifft begiärte, att s. Wallii nampn motte traaeras 
på thet warligaste, haffwer wäll sin skiäll. Men hwadh hans praesumptioner widkom- 
mer, haffwer han till them oss inga skiäll uppenbarat. Thet kan wara myckit han wiste, 
och ingen annan. Som han och ther på sigh refereradhe, när seaeteraren haffwer 
medh honom muntligh talt po doctorinnans wegne, säiandhes: Jagh sadhe M. Lars 
Petri nogot, doch inthet aldeles. Qvare när i wele hon skall aldeles bliffwa frij, seq- 
vitur att s. Doaoren ther aff nogpt lijdher.
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Secrec.: Ita quatit primum authorem, som för honom lupit haffwer medh sådant 
sqwaller, och såsom i inthet kunna detta ärendet movera, som D. Lars sielff, altså 
synes thet, att i haffwa g it öffwer thet som ähr begiärt. Hon begiärar 1. primum 
authorem, non Wallium 30 c. Rådhst. B. 2. Fins nu ingen, så begiärar hon, till sin 
större innocentia; declaration, att och tutores för sina personer, wille tillkänna giffwa, 
om the haffwa nogot oährligit henne att beskylla. Men detta ähr iu nova qvaestio, ther 
the säia: Undantagandes thet Wallinj sielff haffwer sagdt för oss, sädhan medh migh 
om detta talt haffwer.

Strijdandhe parterne wijko uth, och tutorum inlagda skrifft bleff ähn reciterat, för 
Consistorio. Och mädhan een part aff D. Profess, mente saken stå in dubio, om thessa 
ordhen (undantagandes hwadh sielffwe mannen på sin sotesängh slätt berättadhe) icke 
skule aff skrifften uthtagas, begiärte Rector Magn. att hwar för sigh wille sitt be
tänk iandhe giffwa, om thessa ordhen skole bliffwa qwar, eller och uthtagas.

Deliberationes: M. Erici Gabri.: När iagh confererar heela saken medh alla sina 
circumstantier, seer iagh hennes begiäran bliffwa tillfyllest giordt, när the bekänna 
hwadh the för sina personer medh henne wetta, wilia tutores saken högre drijffwa, 
kunna the likwäll thet medh ingen skiäll giöra. Hwarföre wore mitt betänkiandhe 
att för:dhe meningh, för widlyfftighet skul, uthtages.

M. Erici Brun.: 1. Migh synes them wara frit inläggia, hwadh theras part will fa- 
vera 2. Att tutor, handla och tala caute om s. Wallii existimation, säiandes sigh inthet 
annat wetta medh hans hustru, ähn thet the haffwa hört aff Wallio sielff, synes 
wara rätt och billigt. Ty stantib. illis kan och hon libereras, et sie utriqne parti satis
fieri.

M. Isra. Bring.: Migh synes inthet nödigt wara, att diet som ähr en gångh inlagdt, 
skall förandras. Ty man moste och ansee dhen s. mansens godha existimation, såsom 
och barnen, them tutores medh tijdhen, kan skee, swara skole, huru the medh denna 
saken handlat haffwa, hwarföre mädan inga motiver så höga kunna andragas, att ihet 
skal uthtagit warda, synes migh rådsampt, låta wara, som thet ähr, orört.

M. Mart. Gest.: Jagh haffwer samma meningh. N[emligen] 1. Att man inqvirerar 
in authorem, så myckit man kan. 2. Effter tutores klart explicera hwadh the sielffwa 
mena medh sina circumstantier, må thet orört bliffwa.

M. Sveno: Som hon gierna will bliffwa frij och qwit the swåra beskylningar, henne 
myckit gravera, altså haffwa och the loff begiära, att s. Wallii farna, så wäll som 
hennes kan bliffwa oskad, och sålundha må thet inthet uthslutit wardha, att the 
haffwa hört honom för sin dödh, nogot här om för them referera.

M  Mart. Sten.: Aldeles henne förfächta kan iagh inthet, ey heller honom ifrå all skul 
till sådant buller befrija. Migh tycker therföre, att tutores kunna enskylla sigh, att thet 
inthet så war ment, och altså wara stående orört.

M. Joh. Frank: Tutorum breff bliffwer lagd in tuto et Academiae secreto, effter 
thet ähr allenast en libellus supplex, och ingen exception till seereterarens inlagdha 
postulata, och altså kan thet inthet uthtagas.

D. Dan. Siden.: Jagh menar alt samma. Ty maritus haffwer stort ius i sitt hus, och 
kan wäll nogot moot sin hustru säia, och ähn tå aff henne inthet strax in ius vocari. 
Qvare manebit.

M. Jon. Wex.: När res ähr dubia, bör iudicem salvera hwar och een. Och altså 
mädan denna exceptiva giffwer ansam att illa om henne tänkia, och extrema morientis 
verba haffwa stoor fidem, synes migh rådhsampt wara att tutores detta uthtaga.
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M. Joh. Lens.: Effter stoor favor ähr pro coniugio, så att mannen medgiffs impune 
nogot säia moot sin hustru, men inthet thet samma hsredib., therföre synes migh li
kast wara, att detta bleffwe uthtagit, särdeles therföre, att om the begynna denna 
qvssdon disputera, så kommer myckit fram, som ingen thera ähr till stoor hedher.

Concluditur propterea hunc in modum: All dhen stundh inthet ähr nödigt gåå ifrå 
qvsstione capitali till en annan, må thet bliffwa orört, och M. Lars Petri öffwertalt 
att han ingen copiam aff tutor, inlagda skrifft begiärar, och moot henne exciperar, 
helst mädan tutores på sin sijdha inthet ähre sinnadhe moot hans postulater nogot 
swar inläggia.

Inkalladhes stridandhe parterne, och Rector them Consistorii meningh refererade 
fördragandes incommoda på begge parterne, om the ginge ifrå huffwudsaken och till 
en annan qvsstion, ty thet kan myckit framföres som dhen s. mannen, sampt och hans 
hustru kan lända mehr till waanähra ähn till hedher. Elies och warder tijdhen förhalat, 
och controversion widlyfftigh giordh medh jiaQSQyas.

Tutores: Hwadh thet inwändes, att wij synas i wårt scripto relinqvera rem in dubio, 
ähr thet inthet min meningh, som sielffwa formalia wäll witna, när the rätt uthtydhas 
och förs tåås. Ty wij motte iu referera Ven. Cons. hwadh wij sielffwa på wåra personer 
om henne haffwa förnummit, såsom och hwadh andra oss samma rychte berättat 
haffwa. Och mädan wij ingen annan haffwa, ähn s. Wallii egen relation, moste wij 
och oss in på henne referera.

Secret.: Att thet för godt ähr funnit aff Ven:do Consist. affskaffa widlyfftighet 
ehrkiänner iagh gierna. Haffwer och förmodat tilförendhe så wisserligh skee, synner- 
ligh effter ingen beskylningh ähr i hennes inlagdha skrifft infördh. Begiärar therföre 
att tutorum inlagha må ähn en gångh reciteras: qvo facto, sadhe secreteraren: Beslutet 
ähr lindrigare, ähn thet som för åt går. Jagh mente och detta scriptum wara en 
exception, thet iagh likwäll förnimmer tutores neka tilL Och sålunda som the begiära 
att s. Wallii nampn skall bliffwa här uthinnan förskonat, altså begiärar och iagh på 
hennes wegne att dhesse praesumptioner henne inthet nocera kunna.

Tutor.: M. Lars Stigz. frågar om Ven. Cons. dickes förnimma, thet s. D. Wallius 
för honom på sin sotesängh refererat haffwer? Respondebatur: Ladhe dhen s. mannen 
argumenta sufficientia ther hoos, så wele wij gierna höra, men blotta relationen och 
hans praesumptioner uthan skiäll oss referre, ähr inthet nödigt.

Tutor.: Huru the ähre, kan wij inthet säia, men han förmente sigh haffwa sufficient, 
rationes, doch mädan Ven. Consist. på detta inthet urgeradhe, att tutores them fram
draga skule, ginge och the samma förbij. Men secreteraren begiärte en copiam aff 
tutorum inlagda skrifft, doch öffwertalte honom Domini Profess, ther om inthet 
skiöta, på thet widlyfftighet kan undwijkas. Bleff altså Consist. dimitterat, sampt och 
affsagdt, att nästkommandhe onsdagh skule Professores kom ma tilstädes, och saken 
definire.

Circa exitum androgh M. Jonas Wex. Ven. Consistorio, huru såsom Reverendiss. D. 
Archiepiscopus aff honom haffwer, bådhe tå han honom i Visitationen fölgde, elies 
och didan, anmodat, att han concipera skule alla acta som praesentligen affpasseradhes 
när Consistoriales, och the aff stadhen wore hoos H. Ähre:het att begiära M. Joh. Le
naeum till sin pastorem, hwil[ket] han sadhe sigh haffwa effterkommit, och skriffwit 
thet han kundhe minnas och sädan försändt till H. Ähre:het Archiep. Men han haff
wer thet åter nogra gongor scolierar, och honom tillbaka sendt, begiärandes sina egna 
formalia, them M. Jonas föregaff sigh inthet komma ihogh. Men effter nogot synes
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wara ther uthi infört, mehr ähn tå bleff discurrerat, sadhe M. Jonas sigh inthet kunna 
underskriffwa, effter Archiepiscopi begiäran, för ähn Ven. Cons. ther på sigh will de- 
clarera. Doch bleff ther medh den gången inthet mehra tilgiordt. Uthan när M. Jonas 
offereradhe M. Laur. Stigzelio aeterne, wille han them inthet wedhertaga, hwarföre 
antwardades the Notario publico. Doch ther effter nogra dagar, leffreradhe han them 
frå sigh M. Stigzelio i händher.

19. Decemb.

komme tillstädes M. Joh. Staienus p.t. Rector, M. Joh. Lenaeus, D. Daniel Sid., D. 
Loccenius, M. Joh. Frank, M. Sveno, M. Mart. Gestrin., M. Mart. Nycop., M. Israel 
Bring., M. Ericus Brunnius, M. Ericus Gabrielis. Och föliandhe saker affhandladhe:

1. Begiärar Rector M aga Ven. Consist. betänkiandhe om fänsteren på Communi- 
tetz salen, som myckit sunder ähre. Antingen Greffwinnan sielff skall låta them byg- 
gias till begraffningen ther inne hållas skall, heller och Academien? Respondebatur; 
Rector tale medh nogon glasmästare som thet sundher ähr reparerar, och sädhan ho
nom betalningh tillställe, aff thet Greffwinnan Academien giffwer. Item Cursor skall 
tillsee huru många rutor borta ähre.

2. Berättar Rector Magn. att een studiosus, Laurentius Fabricius benemdh, haffwer 
lägermåål hafft medh s. Lars Hanssons effterlåtne änkias widh Dragarbroon tienste- 
pijgha, hwilken per libellum supplicem metrice scriptum sigh skylligen wara, be- 
kiänner, och ther hoos ödmiukeligen begiärar, att Ven. Consist. wille detta hans fall 
fadherligen och mildeligen tillsee. Rector Magn. offererar en zedhel, som borgmäs
taren Tornetz Larsson skriffwit haffwer, lydandes konan wara medh Laurentio förlikt.

Ven. Consist. wille gierna mitigera hans straff, för then skul synnerligh att Lauren
ti/« een lärdh och skickeligh persson war, doch propter legum et constitutionum 
observantiam, item aliorum exemplum, kundhe ingen annan definitio bliffwa, ähn 
dhenne som fölier, och Laurentio aff Rectore Magnifico pronuncierat:

Effter i haffwen förlijkt åklagaren, skole i Academien böta 10 dir godt mynt. Och 
sädhan wijka här ifrå wärt societet per biennium. Fins i wara paenitens, kunna i för 
restitueras, om i supplicando thet anmodha.

3. Andrager Rector Magn. Ven. Consistorio, huru itt rychte ähr, att een studiosus, 
Andreas Petri Rialensis, haffwer i Roslagen belägrat 2 eller 3 pijghor, och han likwäll 
här i stadhen ähr. Conduderadhes att Rector Magn. nappar i honom, och incarcererar, 
till thes man får förnimma, huru saken sigh haffwer.

4. Begiäradhe inspectores AErarii att theras antecessores wille them i händer leffrera, 
hwadh i förrådh wara kaa Respondebatur: Annat fins inthet ther wara, uthan en 
nyckel.

3. Bleff Margreta Timans dotter inkallat, och aff Rectore Magn. åtspordh, om thet 
rychtet, som upkommit war om s. D. Wallii hustru hwadh hon skiäligen ther om be
rätta kan. Och när hon sitt iurament haffwer afflagdt, sadhe hon: Inthet annat weet 
iagh medh doctorinnan, ähn thet ährligit och godt ähr, ey heller weet orsaken till 
sådant rychte. Ty om hon haffwer otrooligen handlat, så weet thz Gudh, iagh haffwer 
aldrigh nogot tekn förnummit till thet som skule wara lättfärdigt, ey heller hört nogon 
annan, som sådant sedt haf:r.

6. Framträder seereteraren M. Lars Petri, och näst flitigh tacksäielse till Ven. Consist. 
fördhe han Dominis Prof. till minnes Hwadh s. Wallii änkias postulata wore, n[emli-
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gen] i. Ate sielffwe author till sådant rychte skule igen sökias, och om han tå finnas 
kundhe, att han effter lagh motte straffas. 2. Till större säkerhet, att och målsmänner- 
na för sina egna personer, sampt och på barnsens wegne, sigh declarera wille, om 
the haffwa henne nogot skiäligen att beskylla. Och såsom nu alla ähre aff sin eedh 
förhördhe, som om detta nogon wättskap haffwa kunna, och ingen för sagesman stå 
will, altså ähr ähn ytermehra min flitige begiäran på hennes wegne, att Ven. Consist. 
wille detta ärendet till ändskap föra, och hennes oskyllighet medh skriffteligh sentens 
declarera. Elies mädan iagh finner i tutorum inlagdhe skrifft nogot wara författat, som 
giffwer nogot efftertänkiandhe, och henne synes wara till praeiudicium, haffwer migh 
rådhsampt syntz detta inläggia, och emoot theras inlagor swara. Reciteradhes therföre 
secretarii exception moot tutorum inlagda skrifft, hwilkens innehål näst denne ähr, 
att målsmännerne onödigt omröra, then berättelse, som s. D. Wallius, om sin hustru 
för them på sin sotesängh, giordhe. Ty 1. Till sådant omrörandhe ähr ingen orsaak 
giffwin i doctorinnans förestälte fråga, och först inlagde skrifft. 2. Haffwer och man
nen sielff, som rätte målseganden ähr, saken öffwergiffwit, och medh sin hustru 
ingåt en egenwilligh förlijkningh.

Tutor.: Man haffwer förmodat, att wij inthet skole wäxla nogot swar moot hwar 
andra skriffteligen, effter wårt förra afftaal här in Consistorio. Och som nu ähr aff 
wår wedherpart moot oss inlagdt, altså förmodha wij oss inthet nekat wardha, ther till 
skriffteligen swara. Wij tala om doctorinnan i wår libello supplici medh reverentia, 
men mädan hon postulerar, att och wij skole oss förklara, kundhe wij inthet låta aff- 
stå, medh mindre wij om s. D. Wallii berättelse i wår skrifft omröra skole. Ty wij 
haffwa ingen annan sagesman ähn honom sielff. Wår meningh om denna s. D. Wallii 
berättelse i wärt breff, war och inthet dhen, som seereteraren nu honom inwänder, 
wille wij criticera, kunna och wij wäll nogot finna i hans inlagor, som man kan 
skriffwa emoot. Hwarföre wij och strax i begynnelsen i wårt scripto oss förklara, att 
wij ey för åklagare oss här uthinnan uthgiffwa kunna. Och sålunda haffwa wij meent, 
thet ingalunda nödigt wara, detta effter dhen s. mansens dödh uprijffwa, helst effter 
thet bleff them emelan förlikt. Haffwer hon thz inthz uprijffwit, så haffwa ey heller 
wij ther om nogot rört. Och för then skul begiära wij, att och wij skriffteligen för
klara kunna.

Secret.: Jagh märker tut. taga beswärligen widh sigh, att iagh lijka som them be
skyller, att the haffwa orsaak giffwit, detta alt uprijffwa. Men migh synes nödigt 
wara att the inthet införa sådana parerga, uthan i sitt breff see på sielffwe statum 
qvaestionis, hwilken ähr om uphoffwet till sådant, icke emelan sielffwe mannen och 
hustrun, uthan them som till honom fört haffwa sådant löst taaL Elies hwadh thet 
widkommer, att målsmännerna i hennes postulatis införas, mente hon inthet ther 
medh, att the skule alt uprijffwa, helst effter ingen på hans sijdha aff honom sielff 
ähr fulmächtigh giordh, att ther på drijffwa.

Här will och seereteraren skylla tutores, att the moot een rätt process sneffwa, i thet 
the till hennes postulater swara, för ähn the ähre inlagdha. Men tutores explicera 
sigh sålundha, att dhenna theras skrifft skall inthet ansees för nogot swar till hennes 
puncta, uthan för een libello supplici till judices.

Ven. Consist. försökier saken componera, och så laga, att scripta inthet reciproce- 
ras skole, effter denna action medh mindre widlyfftighet synes kunna absolveras.

Secret.: All dhen stundh detta som infört ähr nocerar henne in recessu, kan thz 
inthet skee.
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Tutor.: Thet kan henne inthet skadha, propter sententiam, wij kunna och elies 
ther till införa, att s. D. Wallius bleff medh sin hustru för sigh [sie] dödh förlijkat.

Secret.: Wij motte wara parcissimi i sådant, som angåår ens godha nampn och 
rychte. Ty een ährerörligh beskylningh ähr mächta fahrligh.

Tutor.: Inthet underligit ähr thet, att wij s. D:ris Wallii berättelse omröra, ty wij 
moste haffwa rationes. Och såsom hon begiärar sin absolution, altså moste och hans 
nampn wäll defenderas. Och therföre begiära antingen skriffwa emoot seereterarens 
inlaga, eller och att dhen samma warder aldeles affskaffat.

När nu parterne wore uthgångne, discurreradhe Domini Profess, om rådsampt 
skule wara att the hwar annan skriffteligen swara skule.

Vota: M. Erici Gab.: Effter seereteraren haffwer inlagdt, moste ey heller tutorib. 
förnekat wardhe ther till swara.

M. Erici Brun.: Wij kunna inthet förwägra them inläggia moot hwar andra, effter 
processen thet fordrar.

M. Israel Bring., M. Mart. Nye, M. Mart. Gest., M. Sven., M. Joh. Frank: Thet war 
affsagdt tillförendhe, att ingen skule exeipera skriffteligen moot dien andra. Och 
therföre som seereteraren inlägger moot tutorum skrifft, altså kan ey heller them nekas 
replicera.

D. Loccen., D. Siden., M. Olai Laur.: Mädan parterne appellera till processen må 
the och then niuta, doch att thet kundhe skee kort.

M. Jon. Wex.: Effter secret. går ifrå huffwudsaken, och antager annat att drijffwa, 
ähn som nu fordras, synes wara rådsampt strax affskiära. Ty thet ähr inthet aff 
nödhen giöra beswär, ther inthet tränger. •

M. Joh. Len.: Wilia the låta sigh öffwertala, att medh detta affstå, wore thz tryg
gast. Men urgera the, kan them inthet nekas.

Parterne inkallades, och om Consistorii meningh underrättadhes: N[emligen]: 
Kundhe the låta saken medh mindre widlyfftighet componeras, wore diet Cons:rio 
behageligit, hwar och icke, moste the sin wilia haffwa.

Secret.: Thet ähr aldeles onyttigt och onödigt, haffwa ey heller tutores theri ful- 
machten, att om s. D. Wallii praesumptioner disputera, antingen the wore wissa eller 
ey. Hwarföre på thet doctorinnans saak ingen drögzmål för sådant skall lijdha, helst 
mädan hon citationen skaffat haffwer, begiärar iagh flitligen att Ven. Consist. wille 
sielffwe huffwudsaken slijta. Sädan kan wäll detta andra för händer tagas och skiär- 
skodhas.

Tutor.: Wij kunna inthet gierna see, att denna nu inlagda skrifft skall liggia i 
Consistorii förwaringh, och wij ther dll inthet swara skole. Wij wilia kortligen apices 
captare, wij sökia inthet disputats.

Ven. Consist kundhe inthet annars giöra, uthan tillåta parterne sin wilia, samptoch 
nekadhe definitionem principalis qvaestionis, till dies the hwar annan swarat haffwe. 
Och weko så parterne sin koos.

Ultimo fördhe Ven. Consist. sigh till minnes j. Anna Timans dotter haffwa begiärat 
een tutorem, eller procuratorem, som arff och giäldhsaker å rådhstuffwun och annor- 
städhes drijffwa kan. Respondebatur: Hon kan sielff nogon wis uthskodha ochnampn- 
giffwa, then hon kan wara benögd mz. Heela Consist:o bliffwer tutela tillägnat.
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convoceradhe Rector Magn. Dn. Professores, och medh them communiceradhe 
hwadh Illustrissimus Academiae Cancellarius D. Johan. Skytte, medh honom daghen 
tillförendhe discurrerat haffwer. Och kommo tillstädes, M. Joh. Lenaeus, D. Loccenius, 
D. Chirstenius, M. Johan. Frank, M. Martin. Sten., M. Sveno, M. Mart. Gest., M. 
Israel Bring., M. Mart. Nycop., M. Laur. Stigz., M. Ericus Brunnius.

1. Andragher Rector Illust. D. Cancellarii wilie, ther uthinnan, att H. N:dhe effter 
constitutionum tenoor, will, att hwar och een, som ähr tili gradum magisterii promo- 
verandhe, skall först sitt ingenii specimen et industriam docendo qvater publice, decla- 
rera: Ita ut prima vice certam Cic. epistolam grammatice, rhetorice, logice resolvat.
2. lectione industriae nervos in arithmeticis et geometricis consumat. 3. Astronomica 
et geographica metiatur 4ta, rerum physicarum viscera litet, et ultimo, itt scriptum 
recitera in praesentia D. Professorum. På hwilket Dni Profess, sigh så resolvera. Än- 
doch widh andra universiteter detta mestedeels owaanligit ähr, skule och elies b o r t 
tagas många dagar ifrå Professorum ordinarie lexor, likwäll effter Illust. D. Cancell. 
så äntligh fordrar, och constitutiones samma lydha, moste thet effterkommit wardha. 
Allenast kundhe dhet denna gången förbijgåå, sine hac proba, wore godt, att medh 
promotionen, som rätt nu förhandhen ähr, icke alt för myckit procrastinerat wardher.

2. Refererar Rector huru såsom 111. Cancell. inthet kan uthan commotion see then 
gambla Academien förfalla. Begiärar therföre H. Ntdhe att inspectores Airarii, wilie itt 
förslagh giffwa, hwadh thet kan kosta, taket ther på aff nyio upbyggia, på thet 
H. N. kan thes bättre hoos Regiam Maiestatem drijffwa, att R:a M:tes dien kostnan 
uthstå wilie. Ty skule taket så länge stå olagat, att Hennes K. M:t wår Allernådigaste 
uthkårat Drotningh skule låta heela huset aff grunden förfärdigha, som Illustrissimus 
Cancell. Regni sadhe skee skole, när H. N. senast här widh Academien war, så skule 
Professores inthet kunna ther uthi interea läsa, mädhan taket alt bleffwe förfallit. 
Dhenne H. N:des wällmente, moot Academiens godha tillståndh, betänkiandhe, agno- 
sceradhe "Domini Profess, tacknämpligen. Och sadhe sigh wilia seqventi die coram 
medh H. N. om detta medh flera ordh discurrera wilia, såsom och att bekomma een 
förslagen bygmästare. Men praecise detta förslaget nu strax giffwa, kan inthet lätligh 
skee. Ty man moste efftersee om sparlaget ähr aldeles förfallit, så att inthet ther aff 
dugse ähr, såsom och effterfråga hoos Qvaestorem Academiae, om the biälkar Aca
demiens böndher tilförendhe infört haffwa, och ähn här effter införa skole, hwadh 
the förslå kunna. Och all dhen stundh om detta alt, bleff åtskilligt disqvirerat, be- 
giärte Rector Magn. att Domini Profess, wilie hwar och een för sigh sin meningh 
låta förnimma, hwilket och skedde.

Vota: M. Eric. Brun.: Migh synes rådsampt wara, att man giör först itt förslagh 
på thet som infört ähr, och ähn införas kan, till Academiens bygningh, aff thes 
böndher, och sädhan detta postulatum 111. Domino Cancell. framställa. Elies moste 
Consist. flitigt ther på urgera, att h. Hans, syslomannen, skaffar Academien sina 
penningar igen, som han tagit haffwer att upbyggia prubban medh, effter dhet huset 
ähr aldeles ifrå Academien tagit.

M. Laur. Stigz.: Först moste ransakas 1. hwadh som re ipsa ähr infört, 2. hwart thet 
ähr kommit. 3. Att detta gamble huset repareras, till thes man kan see, huru medh 
thet nyia kan bliffwa uthfört.

M. Israel Bring.: Migh synes wara rådsampt så laga, at taket inthet faller neder. 
Elies weet wäll Qvaestor, hwadh tilförendhe ähr i förrådh.
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M. M artia Nycop.: Mädan thesse husen förfalla, cherföre moste the repareras, tili 
thes man förnimmer uthwägh, een ny bygningh låta förfärdigha.

M. Mart. Gest.: Wille I1L GincelL Acad. så myckit på Academiens wegne hoos 
höghe öffwerheten drijffwa, att oss bleffwe till en sådan bygningh, penningar tilstäl- 
te, wille wij gierna detta angrijpa. Eli es ähr rådsampt lagha up thet förra, så länge oss 
ther på wis resolution giffwin warder.

M. Sven.: Om thet skall skee förandringh medh bygningen, så ähr fåfängt reparera. 
Hwarföre synes migh godt wara, thet gambla laga, till thes wij fåå see om wij bekom
ma tili een ny bygningh penningar. Item M. Mart. Sten. et M. Joh. Frank.

D. Chirstenius: Frustra admovemus manum operi novo, nisi probe rationem sump
tuum noverimus, adsint proinde necessaria, et deinde machinemur.

D. Loccen., M. Joh. Len.: Godt synes thet wara, att nogon wis till Regiam Maiesta- 
tem skickadhes, som ther på flitigt pulserar, att wij få resolution, och interea laga om 
thet gambla huru wij kunna.

Votis ita in urnam collatis, begiärar Rector M. att M. Sveno som Aurarii inspector 
ähr, förskaffar itt förslagh hwadh denne tecti reparatio kan komma till att kosta, 
thet H. N:dhe eras hora 8tava will see. M. Sveno nekar sigh detta kunna till dhen 
tijdhen detta låta beställa, doch will han giöra sin flijt.

3. Fogar Rea. M. Ven:do Consistrrio att wetta, huru twenne aff borgarskapet, 
Adolff, och Tornetz Lårman, haffwa hoos honom föregiffwit, them H. N:des landz- 
herrens breff haffwa, att aff hwart hus 6 dir godt mynt fordra baakungzpenningar, 
medh begiäran att Domini Profess, wille här uthinnan sin meningh låta förnimma. 
Ven. Consist. swarar ther till sålundha. Mädhan ordinantzien om thesse penningar så 
lydher, att the som stora hushål haffwa, och ähre förmögne, skola giffwa 6 dir godt 
mynt, men the som mindre haffwa, allenast 6 mk. mynt, kunna wij mehra oss inthet 
påtaga, ähn tilförne warit haffwer. Och giffwe så hwar som han hushållet haffwer 
tilL Elies ähr inthz lijka medh en Professore här i stadhen, hwilken allenast penningar 
haffwa i sin löön, som medh en borgare, hwilken haffwer handel på nogra tusendhe 
daler, och kan nogot warffwa. Reaor åtspör om detta ärendet skal föras till 111. 
CancelL Acad? Domini Profess, neka wara nödigt H. N. ther om bemödha, helst 
effter thet ähr höghe öffwerhetennes egen saak, uthan höllo rådsampt, att hwar och 
een sigh håller widh ordinantzien, till thes borgarskapet klagar oss an, sädan kunna 
wij om detta hoos Maiestatem Regiam oss beswära. Reaor M. framdrager borgarnes 
ration, säiandes, huru Profess, haffwa bättre diskar och spijs näst thet andra 
medlet, och altså moste the och mehra uthgiffwa. M. Laur. Stigz. swarar och säger 
therföre them skola mehra contribuera, effter the kunna uthan sitt ståndz förkleningh 
och hälssos iaetur medh ringare spijs leffwa, högligen ther hoos sigh beswärandes, 
att han för nödh skul moste baakungn haffwa, n[emligen] therföre, att i stadhen fins 
ingen godh bagare, then godt brödh kan för penningar «ilia.

4. Andrager Rector M. Bibliotecarii ödmiuke begiäran, i thet han flitigt bedher 
att Ven. Consist. wille för honom hoos Illust. CancelL intercedera, att bekomma så
dan löön, ther medh han sigh i sitt ämbetet födha och försöria kan. despondebatur: 
Mädhan Academiae Staat nu ähr giordh och han inthet kan förandras, ähr fåfängdt 
ther om H. N:dhe bemöda.

Sädhan begiärte M. Lars Stigz. att nogon annan nu wille medh Bibliothecario böc
kerna på Bibliothecet ordinera, effter han nu en tijdh haff:r giordt hwadh tijdhen 
och tillfälle haffwa effterlåtit. M. Israel Bring, tilsäger först sin operam. Och ther 
näst M. M ut. Nycop. Item M. Joh. Frank, een weeka eller twenne hwar thera.
13 -6 8 1 0 6 1  Sallander
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5. Rector Magn. berättar ther näst Ven. Consist. hurulunda H. Nådhe CancelL 
Acad. dagligen bär åhoga ther om, och flitigt ther på arbetar, att the godz, som 
ähre ifrå Academien bytte, måge komma tilbaka igen, heller och att nöiachtigh we- 
dhergellningh i andra godz warda Academ. tillstälte. Hwilket Dni Profess, gratissimo 
animo agnosceradhe, mz flitigh önskan, att H. N. wälmente upsååt, kundhe fortgåå.

6. Spör och, i H. N:des Cancell. nampn, Rector Dommos Professores, om nogon 
haffwer nogra beswär om sine bönder, antingen i itt eller annat. Responsio. 
Domini Profess, swaradhe, och sadhe sigh inthet annat haffwa beswära sigh öffwer, 
ähn att slotz och landzfougtarna theras böndher inpas giöra medh saltpetterpenning- 
arna, och skiutzfardher. Om therföre H. N. wille them assistens här uthinnan bewijsa, 
bidra the tiänstligen.

7. Begiärar Rector Magn. sidst, att Domini Profess, wille crastina 8tava matutina 
först in Consistorio comparera, och sädan sigh samptligh till IIL D. Cancellarium i 
H. Nrdhes hus förfogha.

Den 8 Januar.
bleffwe aff Illustri et Magnifico Academiae Cancellario D. Johanne Skytte Reveren

diss. D. Archiepiscopus, Rector Magn. och samptligh Professores på H. N:des hus 
convoceradhe, ther effterföliandhe ärender bleffwe förrättade.

1. Gratuleradhe H. N. Dommis Professorib. sampt heela Coetui theras wälståndh, 
och ther hoos önskadhe, att Gudh wille bewara dhenna stadhen fra dhen fahrliga 
pestilentzien som höres sigh margestädes i wärt fäderneslandh inrita, att Societas 
academica icke therföre moste dissiperas, och landzens ungdom sålundha stoor skadha 
bekomma.

2. Begiärte 111. D. Cancell. att acta skule reciteras, som dagen tilförne effter H. 
N:des befalningh in Consistorio passeradhe. Och begynte strax H. N. discurrera om 
status academici augmento, säiandes thet wara för then orsak endeles tilkommit, att 
många godz effter primam fundationem ähre bortkomna. Och förmante ther hoos 
Professores hålle sig fast widh dhen Konungzlige donationen, H. K. M:t, gloorwyrdigh 
i åminnelse, giordt haff:r helst effter bona publica, ähre instar pupilli, et sic summa 
fide et diligentia conservanda. Aff hwilken discurs D. Professores finge tillfälle att 
referera, huru såsom h. Axel Baneer begiärar på h. Johan Baners wegne aff Academien 
itt hemman förbyta, Husby benemdh i Staby sochn, på thet Baneren kan sädan medh 
Nils Benchtsson på Lydinge byta för:dhe Husby i itt annat hemman, som i Tillinge 
sochn ligger. Tå förmante ähn ytermehra H. N. att Professores skule Hans K. M:tz 
donations breff pro scuto habere, hwilken donation in privilegiis Regiis funderat 
ähr. Ty elies skole innan fåå åhr alla Academiens godz wara borta och förbytta. Elies 
ähr och Academ. fördeelat medh thet bytet som allredha tilförendhe skedt ähr. Tagha 
therföre itt exemplar aff thet trychte donations breffwet, och Eter wijsa thz när no
gon kommer, som tilbiudher sådant byte, medh Acad. giöra.

3. Spör Illust. D. Cancell. medh huru stoor kostna tecti reparatio veteris audi
torii anställas kundhe, bådhe på sparlaget, medh teghel, och annat. Respondebatur: 
Skall man rijffwa heela taaket nedher, så bliffwer stoor kostna, hwilken Academien 
aff proprio inthet kan åstadh komma. Ty till bygningzpenmngar ähre allenast 200 dir 
kopparmynt deputeradhe, hwilka inthet myckit försE kunna. Och finge elies Raicus 
medicinas, som och Justinianus* iuris qvondam Professores, inwijsningh på samma

* Felskrivning för Johannes H in d u s?
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200 dir them tfae sädan behöllo, alt mädan the här widh Academien wore. Här till 
H. N. swaradhe, räkenskap moste iu giöras, hwar thessa 200 dir åhrligen kom m , på 
thet dhen drömen må borttagas, att Professores för sigh förrdhe penningar behålla.

4. Androgh Illust. Domino Cancell. Rector M. Professorum beswär in juridica, 
medica, et philosophica facultatib. öffwer then platz och twångh som slotz och landz- 
fougten theras bönder tilfogar, medh skiutzfärder och saltpetterpenmngar, medh öd- 
miuk begiäran, att H. N. wille medh sin intercession hoos landzhöffdingen h. Lars 
Sparre them bijfall giöra, att Academiens wälfångne privilegier kundhe handhaffwas. 
Tå spordhe H. N. om nogot generaal breff ther på kan finnas, att hwar Professor in 
praenominatis facultatib. skal een bondhe haffwa? Ther till Profess, swaradhe: Een- 
dels tillåter staten, then H. K. M:t högloffligh i åminnelse Academien aff Konungzligh 
gunst giffwit haffwer, eendeels står uthtryckeligen i hwars och eens särskilte breff, 
theras bondhe. Hwarföre admoneradhe H. N. att landzhöffdingen h. Lars Sparre sö- 
kias skulle, och elies underrättas, att thessa bönder inthet ähre förlänings, uthan säter- 
gårdzbönder, hwilka Professorib. in hisce facultatib. giffna ähre att niuta i lijka frij- 
het, som theologis sine pastorater.

5. Påminte H. N. Rector om promovendis. Till hwilket H. N. strax sadhe: Jagh 
håller migh fast widh constitutiones, att alla in omnib. facultatib. skola låta see sina 
specimina 4ter publice docendo, såsom och itt scriptum in praesentia Professorum 
recitera. Tå försökte medh stoor flijt Dni Profess, synwerligh in Facultate philo
sophica, att man detta den«a gången kunde förbijgåå, effter stoor skadha skule tå 
Decano hända, som alt haffwer nu beredt till giästebudet, om thet skule länge medh 
actu promotionis fördröias. På hwilken begiäran H. N. sigh sålundha resolveradhe: 
Partes mei muneris ähre, hålla handh ther öffwer, att constitutiones academicae bliffwe 
widh macht håldna, och kan icke tillåta latum ungvem ifrå them wijka, doch kun»a 
i denna gången detta exeqvera, så myckit thet skee kan, medh befalan att constitu- 
tionib. motte bliffwa satisfactum. Ty skole praemia rätt wardha distribueradhe, så 
moste inthet sordide och langvide medh sådant handlat wardha.

6. Wille och H. N. att magistrandi skole disputera a 7. matutina in undecimam, 
item 2 pomeridiana in 5 tam. Et ea qnkiem conditione, att wissa till opponenter inthet 
eligeras, mädhan the kunna argumentd. medh hwar andra communicera, uthan låta 
allom yppit wara opponera, moot thet in thesib. infattat ähr. Doch på thet inthet 
incommodum må wara aff defectu opponentium, kunna wissa constitueras, them 
man inviterar, sädhan the andra opponerat haffwa.

7. Begiärte H. N. numerum hac vice in philosophia promovendorum. Och ther 
hoos strax affsadhe, honores hos Academicos absentib. esse conferendos. Nampngoffwe 
therföre effterföliandhe personer: Daniel Kylander lector Lincopensis, Daniel Danie- 
lis lector Lincop., Andreas Neocleander lector Aboensis, Thomas Erici rector scholas 
Umensis, Joh. Andreae Liffmannus, Joh. Elai lector Arosiensis, Petrus Olai lector Aro- 
siensis, Andreas Tolfstadius Consistorii academici Notarius, Gunmundus Erlandi, Joh. 
Erici Arosiens., Samuel Hamarinus Holmens, in suburbio boreali comminister, Olaus 
Martini Stenius, Elias Unonis Gewal., Isaeus Istmenius, Nicolaus Theodori Ungius, 
Magnus Hoffmannus Smoland., Isaacus Molinus Holmensis, Zacharias Klingius, Mag
nus Cirraeus Ostrogot. Men all dhen stundh H. N. ingalundha wille att absentes 
skule promovera, uthslutes seqventes: Daniel Danielis, And. Neocleander, Thomas 
Eric., Joh. Andreae, Gunmundus Erlandi. Och när dhet så aff lupit war, hadhe Facultas 
philosophica itt inspråk först moot Isaacum Molinum, förebärandes honom haffwa 
warit ifrå Depositura twå gångor, för sin oskickelighet skul, item aff H. Ähre:het
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Archiepiscopen ifrå Notariatu Consist. theologici removerat. Elies och inthet så godh 
progres haffwa giordt i sina studier, som the andra, hwilka hans competitorer ähre. 
Sädhan moot Zacharium [sic\ Klingium, först therföre, att han ingen function beklä- 
dher, 2. Att han ahn behöffwer wara under disciplin, ty M. Laur. Fornelius refereradhe 
honom haffwa en crassum errorem committerat, in examine, när han bleff präst. 
Hwilket H. Ähre:het Archiep. nekadhe, och sadhe honom wara een lärdh studiosum, 
syn«erligh in disciplinis mathematicis, såsom och wilia medh thet första fogha sigh tili 
fremmandhe landh att widare studera. Till hwilket Profess, swaradhe, att mathesis 
honom ringa hielpa kan, mädhan han ähr präst bleffwen. H. N:dhe förmente, att 
Domini Profess, wille sigh accommodera, och H. Ähre:hetz intercession ansee, mädhan 
och andra biskopars promotorials skriffter pläga respecteradhe warda.

8. Spordhe H. N. om stipendiaterne, huru medh them hållit wardher? Och nekadhe 
H. N. them hoc stipendio regio gaudere, som rijka föräldrar haffwa. Men om nogon 
haffwer många söner widh Academien, som godha ingenia haffwa, och wilia flitigt 
studera, kan en aff them Stipendium giffwas. Förmante ther hoos H. N. att penning
arna i tijdh them tillräknadhe wardha. Aff detta tillfälle begiärte Profess. H. N. betän- 
kiandhe om nobilium praeceptorib. n[emligen] om och the skule stipendium haffwa? 
H. N. swaradhe: Om nogon ähr till album stipendiariorum kommen, för ähn han 
sådan paedagogiam bekommer, kan han thet niuta, till thes hans qvota uthtagin 
warder. Elies moste ingen aff sådana personer ther till admitteras.

9. Frågar H. N. huru medh examinib. hebdomadariis practiceras? Item hwem 
observerar, om Professores sina lectiones försumma? despondebatur, att hwar och 
een för sigh låter detta wara sigh befalat, och detta medh all möieligh flijt effter- 
kommer. Men hwadh then widkommer, som achtar huru flitigt hwar och en sitt om
betrodde kall föreståår, ähr ingen annan, uthan Rector per Cursores.

10. Förmante och H. N. att then ledhe larva in ritu depositionis affläggias, och 
then slemme vexationen och stora huggen förtagas motte.

11. Refereradhe H .N. sigh haffwa till Elzevir bibliopolam i Hollandh skriffwit, och 
ther hoos begiärat, att han hijt will skaffa godha böcker, och här een booklådha hålla.

12. Tilltalte H. N. Facultatem philosophicam, och spordhe hwij the haffwa uthslutit 
H. N. eloqventiae Professorem ifrå sitt collegio? Profess, swaradhe: Wij haffwa honom 
inthet uthslutit, uthan räckes honom tilsrädes wara i the saker som wårt facultett 
i synnerhet angår, see wij gierna att han sigh medh oss coniungerar.

13. H. N. offererar Ven. Consist. een apotekares ordningh, hwilken M. Joh. Frank 
componerat haffwer, huru itt wälstält apoteck bör wara, och sädhan till H. N. 
förskickat. Sammaledhes och praesenterar H. N. een Apotekare ordningh aff Simon 
apotekare här i stadhen skriffwin. Och all dhen stundh Simon apotec. haffwer i sin 
skrifft M. Johan. Frank nogot tangerat, therföre aff H. N. tienstflitligen begiärte M. 
Joh. att honom tillåtit worde, för sådant tillmäle sigh frija, likwäl förtogh H. N. al- 
deles all iniuriarum action i detta fallet. Och i then act och meningh Rectori beggie 
skriffterne offereradhe, att ingen widare widlyfftighet ther om komma skule, uthan 
Facultas skal samptligh consultera om samma ordningar, hwadh ther till skall adderas, 
och hwadh elies bör detraheras.

Ultimo förmante H. N. Facultatem philosophicam, att förhielpa H. Ährewyrdighet 
Archiepiscopum medh examinib. ordinandorum. Hwilket alla samptligh uthloffwa- 
dhe, säiandhes sigh redhebogna finnas, att H. Ähre: het här uthinwan bij fall giöra, när 
H. Ähre:het them om sådant anmodhar.
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Och när nu alt detta så afflupit war, befalte Illust. Dominus Cancell. H. Ähre: het 
Archiep. Rectorem Magn. att heela Senatum academ. i Gudz mildhe protection och 
beskydd.

11. Januar.
convenerunt M. Joh. Stålen#;, p. temp. Rector, M. Joh. Lenae., M. Jon. Wex., M. 

Sveno, M. Israel Bring., M. Laur. Stigz., M. Laur. Fomelius, M. Ericus Bnmnius, M. 
Boeth. Qvaestor; föliandhe ärender för händher hadhe.

1. Spordhe Rector Magn. om icke rådhsampt war nogon fulmächtigh giöra, på 
Academiens wegne, som drijffwer ther på, att then penwingesumman H. M:t saligh 
Drotningh Chirstina hijt till Upsale Academie testamenterat haffwer, kunde hijt 
komma? Hwiiket Ven. Q>nsist. för godt gilladhe, och Qvaestor em uthwaldhe, att han 
ther på fordra skal nu i Westeråås, doch skall man och medh begiäran hoos Procan- 
cellarium Rever. Dn. Archiepiscopum anholla, att H. Åhre:het wille Qvaestori assi
stens göra, och denna saak hoos Regiam Maiestatem på bästa sättet uthföra, fram- 
dragandes blandh andra thesse skiäll, att Academiens hus falla, och inga penningar 
finnas i förrådh, att them restituera och upbyggia igen.

2. Frågar Rector Mag. om icke Senatus Academ. skall een libellum supplicem an- 
draga H. K. M:t och the Nådiga Herrar, Swärikes Rijkes Regieringh, på nogra 
postulater, som fölier: 1. Att itt breff bliffwa giffwit Academien, i hwiiket Hennes 
K. M:t wille förbiudha, ingom tillåtit wardha, understå sigh wilia nogra godz medh 
Academien byta. Mädhan för:dhe godz ähre Hans K. M:tz högloffligh i åminnelse, 
konungslige testamente. 2. Att och the som allredha bydt haffwa, bleffwe aff H:nes 
K. M:t admoneradhe, nogon wedhergelningh Academien tillställa, mädhan Acad. 
ther medh fördeelt ähr. 3. Effter Illust. Dn. Cancell. Acad. loffwadhe, när H. N. i 
thessa dagar här i stadhen war, sigh wilia hoos H:nes K. M:t och dhen konungzlige 
Regieringen fordra, att nogra penmngar kunna giffwas till thet gambla Academiens 
tackz reparation, skall Qvaestor förfahra, om, och när wij them bekomma kunna, på 
thet wij oss ther effter rätta må. 3 [ = 4  Skall och rundelen aff Regia Maiestate 
begiäras, som widh konungsstalle ähr, och ther een prubba giöra.

3. Begiäradhe Rector Magn. på Qvaestoris wegne aff Ven. Consist. en promotoriaals 
skrifft, till H:nes K. M:t och the Nådighe Herrar Regieringen, att bekomma aff 
Chronan itt hemman, ther han affwel födha och försöria kan, på thet han sitt kall 
och ämbetet, hwiiket beswärligit ähr, thes bättre och flitigare förestå kan.

4. Refererar Qvaestor att aff honom fordras itt inventarium aff Camera Regia, 
när han giör räkenskap, på alla saker här widh Academien ähro, antingen thet ähr hus, 
fenster, dörar, husgerådh, böcker på Bibliothecet, och annat, hwadh helst thet wara 
kan. Begiärar för then skul, att itt register på sådant honom offererat warder, men 
effter Bibliotheca inthet ähr ähn nu all registrerat, uthan ther på arbetas nu dagligen, 
kan detta den«a gången inthet bliffwa effterkommit.

5. Rådfrågadhe Qvaestor Ven. Consist. om tullen widh Ulffwa qwarn, mädhan 
mölnaren nekar sigh plichtigh wara honom aff rummet föra, föregiffwandes qvarnen 
wara tilförendhe arenderat, för ähn hon till Academien kom. Tå spordhe Domini 
Profess, huru thet ähr i the förra åhren ther medh affpasserat. Qvaestor sadhe arenda- 
toren haffwa fört sompt hijt och sompt tijt. Tå swaradhe Domini Profess, såsom han 
tilförendhe giordt haf:r så moste han och i detta åhret giöra.

6. Anhöl Rector Magn. M. Lars Carlostadii ödmiuka bön och begiäran, att åt sigh, 
och sin son stipendium Regium bekomma. Respondebatur: Honom sielff stipendium
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giffwa, står inthet i wår macht och disposition, mädan thetta beneficium ähr studiosis 
giffwit, som widh Academien studiorum gratia ähre, och wilia i sina studier fort 
fahra. Men han ähr gamwal, och kan inthet in exercitiis sigh presentera, och så- 
lundha intentioni Regiae swara. Hans son hwadh widkomwer, kan wij ey heller honom 
ther tili admittera, effter han alt för liten och abecedarius ähr, så att om han qvotam 
skule i 6 åhr uthtaga, wore han ähn tå barn, och kundhe inthet stå till swars för sitt 
rum. Doch kan han framdeles nogot proficere skal honom thet inthet förwägras, uthan 
för hans stora fattigdoom skul, synnerligen effterlåtas.

7. Refererar Rector Magn. att Illustriss. Regni Cancellarius, et reliqvi magnates 
haffwa hijt budh skickat, till Profess, att the prudenter skule omgåås medh gårdarna, 
ther pestis inne ähr. Medh frågan om icke rådsampt wore wacht för portarna ställa, 
att the icke finge vagera aff och an, som the wille? Respondebatur: Est qvam maxime 
consultum. Och ther hos bodhe Rectorem Domini Profess, han wille admonera 
consules i stadhen, the wille sådant haffwa sigh befalat.

Discurreradhes och om theras uppehälle, som ähre hac lue infecti, huru the skule 
bliffwa victu necessario försörgdhe. Tå berättadhe M. Joh. Lenaeus att borgarskapet 
haffwa godt funnit, en wis man ther till förordinera, som skule kringh om stadhen 
sökia hoos godt folk, anmodandes att the wille här till nogot contribuera, hwilket och 
Domini Professores loffwadhe sigh wilia gierna effterkomnza, hwar effter sin rådh 
och lägenhet, antingen medh penningar eller fetaliepertzeler, på thet att them kan 
bliffwa meddelt, thet the sigh kunna uppehålla medh, och inthet nödgas för trångs- 
mål skul uthgå, och siukdomen på andra föra.

8. Proponerar Rector Magn. wachtmästarens begiäran och [0:0m] flere wacht- 
knechter. Respondebatur: Han motte wara content medh the twenne han haffwer, 
till thes man får see, huru medh peste will affgåå. Ty begynnar siukdomen grazera, 
så bliffwer och nor/ra societas dissiperat. Men them som nu i höst framledhen tiänt 
haffwa, tilsadhes Qvaestor nogra penningar giffwa. Elies och bardizaner ändheligh 
förskaffa.

9. Förmantes Qvaestor att låta mehra wärket, bielker, och grååsteen till prubbans 
upbygningh införa, såsom och tillsäia them som tilförende till läns aff Acad. tagit 
haffwa, att the tijdheligen igen restituera, och sådant som tiänligit ähr, att lånet inthet 
bliffwer stympat.

Affsadhes ther hoos, att then platzen på kyrkiegården widh skolan, emelan Aca- 
demiens gaffwel och steenhuset, skule medh plankwärke affsyndras och öffwertäckias, 
på thet man kan ther inne allahandha haffwa förwarat.

16 Januarij
komnzo tilstädes M. Joh. Stalennr p.t. Rector, M. Joh. Len., M. Jon. Wex., D. 

Loccen., M. Joh. Frank, M. Mart. Steninr, M. Sven, M. Mart. Gest., M. Israel Bring., 
M. Laur. Stigz., M. Laur. Fornel., M. Ericus Brunnius. Och föliandhe ärendher förrät- 
tadhe:

1. Förer Rector Magn. Ven. Consist. till minnes. Illust. D. Cancell. Acad. [wilia] 
wara, att omnib. bliffwer integrum in disputationib. publicis opponera, och sädhan 
frågar om detta här effter passera skall? Respondebatur: Preses kan först aff cathedra, 
hwem som lust haffwer denne provincien offerera. Om tå ingen annan framkonwner, 
moste han fly till sina designeradhe opponenter, och them invitera.

2. Refererar Rector Magn. ähn ytermehra Illust. D. Cancell. Acad. behagh ther uth-
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inwan, att hwar Professor skall hwart åhr en disputationem publice haffwa. Men 
hwar Adiunctus skall fyra gångor qvot anwis publice disputera. Sädhan och att stipen
diariorum inspectores moste hwar weka för stipendiaterne disputera. Elies och medh 
flijt ther på urgera, att oratoria exercitia hwar weka för händer haffwes.

3. Berättar Rector Magn. att nobilium praeceptores haffwa sigh hoos honom be- 
swärat öffwer bänkerum i kyrkian, och oansedt om detta inthet bleff aldeles slutit, 
likwäll mente een stoor deel aff Dominis Prof, bäst wara, att them tilldeelas en bänk, 
antingen på lechterne, öffwer Professorum pegmate, eller och nedhre, then bänken, 
som Adiuncti tilförendhe hadhe, njemligen] näst baakföre then nobilium stool, som 
ähr twert öffwer gången moot Professorum stolar.

4. Framdragher Rector Magn. Notarii ödmiuke begiäran, att bekomma the 20 
tunwor spanmål, som hans antecessores för honom hafft haffwa, mädhan han itt 
mödhosampt arbetet haffwer, så att han genom inthz anwat medhel, antingen medh 
paedagogier, eller elies, sigh necessaria förskaffa kan. Ven. Consist. war ther inthet 
emoot, att han them niuta motte, uthan gierna önskadhe, att han bådhe aff Regia 
Maiestate, som Illust. Domino Acad. Cancellario ther på confirmation hadhe.

5. Togz för händer s. D. Wallii änkias saak, som secreteraren M. Lars Petri drijff- 
wer, hwilken när han inkom, förmantes han tillijka medh sigh [o:sin] wedherpart, att 
affskaffa parerga, som hindra definitionem causx priwcipalis.

Secret.: Jagh tackar Ven. Consist. som låter sigh wårda, bådhe ther om, att sakew 
må änskap winwa, såsom och att all widlyfftighet affskaffas, medh önskan att thet 
skee motte, och huffwudsaken bleffwe slitin.

Tutor.: Thet bleff iu nästförledne Consistorii dagh, när detta för händer hades aff- 
sagdt, att wij moot secreterarens andra inlagho swara skole. Och såsom secret. önskar 
jtaQEQya wara sin koos, så önska och wi) gierna thet samma. Men effter han skriffte- 
ligen till wår libellum supplicem swarat haffwer, antingen ther aff, att han dhes 
meningh inthet rätt fattat haffwer, eller och att han wille dhen på anwat sätt uth- 
tydha, ähn wij ther sielffwa mena, kunwa wij inthet låta förbijgå, medh mindre, wij 
nogot tili för:dhe exception swara motte. Offerera så tutores Ven. Consist. sin repli- 
cation, hwilkens inwehåll ähr detta: 1. Talas ther om, att the inthet för åklagare sigh 
inthet uthgiffwit haffwa. 2. Bewijsas, s. D. Wallii berättelses omrörandhe på sin sote- 
sängh, then han slätt h.e. obiter et absque circumstantiis giordhe, wara nödigh, och 
ändheligh giöras behoof. Rationes: 1. Tå haffwa the talt moot sielffwe sanwingen och 
sitt egit samwet, sädan the haffwa sagdt sigh ingen anwan haffwa hört, som sådant 
weet, och bewijsa wil, mädhan the iu wiste sielffwa manwen haffwa sagdt sigh wissa 
och gilla praesumptioner haffwa. 2. Ty doctorinwan frågar, om målsmänwerna haffwa 
henwe nogot på barnens wegne skiäligen tilltala. Om the mena sigh lagligen actoris 
ställe i saken kunwa antaga? Hwilket the neka först therföre att the ipsum factum, 
icke befunwit haffwa, sädaw wetta ey heller rätta praesumptiones, haffwa icke heller 
hört nogon anwan, undantagandes hwadh sielffwe manwen för dhem på sin sootesängh 
slätt berättadhe. 3. Ähr dhetta omrörandhe nödhigh therföre, att man kan see låta, 
att frågan ähr dhen, som henwe framställa, till fördeel, trängre infördh, ähn saken 
kräffwer. 4. Att giffwa Rectori M. et ampl. iudicib. itt tijdigt efftertänkiandhe om 
een lagligh proces till sakens uthförandhe. Ad 2dum in exceptione secretarii, ther 
secret. inwändher sielffwa manwen haffwa saken öffwergiffwit, och ingåt medh sin 
hustru een egenwilligh förlijkningh, swaras, dhen förlijkningh ingick s. Doctoren, 
inthet widhare ähn till eenskilt haat och wredhe, så widt han, som en godh Christen
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kundhe. Men saken lemnadhe han wärdzligh rätt öpen, och hwadh ther på kundhe 
fölgha. Ey heller giordhe han thet egenwilligt. Ty han bleff aff sina wänner, som när 
war, ther till öffwertalter och nödgadher. Ultimo begiära tutores att all förträtligh wij- 
telse till dhen dödhe mansens hedher, hoos een och annan aldeles förekommen warder.

Secret.: Jagh begiärar tiänstligen aff Ven. Consist. att saken inthet bliffwer alt 
för myckit aff sådant upskutin.

Tutor.: Lijka som secreterarens inlago inthet bleff hindrat, altså förmodha wij att 
och oss inthet hindher skeer.

Secret.: Hwadh thet widkommer, att tutores i sin nu inlagdha skrifft röra om proces 
till dhenna sakz uthförandhe, synes thet wara onödigt. Ty detta ähr iudicum och inthet 
parternes. Sädhan menar iagh och nogh swarat wara, medh ia och ney, och thes 
skiäll, uthan denna, i theras skrifft, lån[ga] commemorationem Elies förwitningen an- 
gåendhe, synes dhet inthet lyda till dhenna saken, ty the haffwa inthet tillståndh 
tanqvam actores dhen drijffwa, thet the och sielffwa bekiänna. Ähre ther hoos cite- 
radhe icke som actores, uthan swarandhe. Ty sådana actiones komma inthet till haere
des, helst effter en förlijkningh them emelan skedh ähr, ehuru tå thet ähr tillkommit. 
Hwarföre taga tutores ens annans mans talan till sin, uthan som lagh tilsigia, moot 
thet 14. c. Kong. B. St. L. Item 29. c. LL. hwilket inthet skee bordhe, särdeles i 
dhenna saken, therföre att många verba iniuriosa föras ther igenom till acta publica. 
Begiärar så secret. att huffwudsaken affdömas motte, och sädan honom tillåtit warder 
moot detta andra excipera.

Tutor.: Till thet secreteraren nu widlyfftigt swarar wår inlagdha skrifft, wille wij i 
summawijs uprepetera. 1. Andraga wij iudicib. ingen proces. Ty wij ladhe rationem 
till, n[emligen] att wij actoris ställe inthet haffwa kunna. 2. Att wij henne beskylla 
ähr och inthet, ty s. D:ris berättelse, ähr oss inthet angelägen, ey heller haffwa wij 
ment mz thes omrörandhe, henne nogot prseiudicera. 3. Att wij taga annans mans 
talan till oss, ähr och inthet. Ty haffwer hon sielff, som detta angår, oss inthet provo
cerat, haffwa och wij tegat stilla. Men effter saken nu ähr framkommen compromittera 
wij iudicib. heela sakens affdömandhe. W ij på wår sijdha, haffwa medh henne inthet 
annat, ähn thet godt och ährligit ähr.

Secret.: Ehuru wäll iagh hadhe thet iagh kundhe swara, särdeles till thet the före- 
giffwa sigh inthet i sitt scripto henne prseiudicera, likwäll på thet all drögzmåål må 
bliffwa affskaffat, will iagh migh låta accomdera. Flitigt begiärandes att inthet må 
bliffwa infört i domen, som henne praeiudicerar. Ty hwadh och thet, blandh annat, 
anlangar, att tutores säia henne haffwa bidit om wänskap, hoppas iagh att hon thz 
giordhe, icke som dhen, hwilken skylligh war.

Tutor.: W ij begiära thet samma. N[emligen] att hwadh som till denna saakz ått- 
skilnat aff Ven. Consist. affsagdt bliffwer, motte och så all förträtligh witelse, till 
dhen s. mansens hedher, förekommen wardher. Elies ähr wår meningh inthet, att hon 
skule bidia, som dhen, hwilken skylligh war, uthan hon giordhe thet aff wårt rådh 
och flitige förmaningh, som tilstädhes war.

Här frågar Ven. Consist. om parterne ähn ähre sinnadhe hwar andra widhare skriff- 
teligh swara, eller om the wilia nu till fridz wara medh Consistorii betänkiandhe?

Secret.: Jagh haffwer önskat, att denna nu närwarandhe inlaga haf:r inthet bliffwit 
till Ven. Consist. infördh.

Tutor.: W ij önskadhe thet samma, om thet förra, men effter wij ähre tiltalte, moste 
wij och swara.
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Parterne accommodera sigh, och säia sigh nöia medh Consistorii doom, ganska 
flitligen på beggie sijdhor bidiandhes, att Ven. Consist. wille effter bästa samwete sina 
dhenna saken döma, och henne till ändhe föra. The loffwadhe sigh Ven. Senatui 
wara förobligeradhe, i hwadh fall them kan wardha tilsagdt.

6. Februarij.
höltz Consistorium, praesentib. M. Joh. Staieno, p.t. Rectore, M. Joh. Lenaeo, M. 

Olao Laurei, M. Svenone, M. Mart. Gestrinio, M. Laur. Stigz., M. Laur. Fornelio, M. 
Erico Brunnio. Och hadhes för händher effterföliandhe saker:

1. Berättar Rector M. att klockaren haffwer aff sigh begiärat inwijsningh till 
Qvsestorem på 6 rdr. therföre han klockan steller, effter Consistorii beslut, och lyffte, 
om hans löön. Respondebatur: Om han tilförne inthet haf:r uptagit för omflutne åhr, 
kan han bliffwa sin begiäran mächtigh. Elies ähr inthet waanligit denna tijdhen löön 
begiära, för diet som komma skall.

2. Inkomnzer Gunmundus Krokius SmoL och M. Sven. tilltalar, förmenandes ho
nom haffwa till sigh tagit ifrå Johan Olsson widh galret, Historiam ecclesiasticam, 
hwilken för 5 dir ther tilförendhe uthsatt war, för ähn Gunmundus ähn ther till 4 dir 
länte sielffwa egaren Olao Benedicti på samma book, hwilken bleff dödh i Svenonis 
gårdh. Medh begiäran att M. Sven wille honom en zedhel giffwa, att Gunmundus 
sielffwa boken ähr mächtigh wordhen, på thet han hoos then dödhes arffwingar thes 
bättre samma giäl upkräffia kan. M. Sven nekar sigh haffwa nogon sin dhenna boken 
sed t, myckit mindre häffdat, undantagandes thet han sigh henne wara på itt register 
noterat, när dhen dödas arfftagares fulmächtigh här i stadhen uptogh, hwadh Olaus 
för sin dödh i stadhen uthsat haffwer. Elies tillsadhe M. Sven sigh wilia Gunmundo 
samma zedhel meddela. Ven. Consist. informeradhe för:dhe Krok. huruledhes han 
Johan Olsson tiltala kan, mädhan boken hoos honom nomine depositi insatt war, 
såsom och aff Krokio förbudin boken uthslippa, för ähn han sina penningar tillijka 
bekomma kundhe.

3. Reciteradhes Petri Carolini libellus supplex, om libero reditu tili Academien 
igen, effter han ther ifrå een tijdh haffwer warit affsagd, therföre han Nils skomaka
res d. i fierdingen besuffwit haffwer, som acta 11 April. An. 1638. §. 5. uthwijsa. 
Domini Profess, samptligh wore gierna bewågna honom restituera, therföre synnerligh, 
att han haffwer låtit finna sigh bootfärdigh, och sina praeceptorer lydigh, haffwer 
och wäll förlijkat sin wederpart, som hans witnesskrifft uthwiste. Likwäll propter 
reverentiam legum, et exemplum, moste honom ähn een stundh inthz tillåtas hijt 
igen sigh förfoga. Omsidher bleff doch affslutit att honom nu nästkommandhe pinges- 
helgh skall frijt bliffwa att han hijt komma kan, att sina studier ähn widare conti- 
nuera.

4. Berättar Rector M. haffwa på källaren drukit dhen 21. Jan. Anni praesentis, 
och sädhan på gatan grazerat, nogra studenter, ut: Edvardum Holm, Ericum Prytz, 
Benedictum Gustavi, Ericum Moretum, Johan. Moretum, och ther hoos een ryttare. 
Och i medlertijdh haffwa them Acad. wachtmästare på gatan funnit. Tå inkalladhes 
wachtm. och studenterne samptligh, och tilfrågadhes wachtm. hwadh [han] haffwer 
om detta till att referera. Wachtm. sadhe: När iagh them på gatan först mötte, rändhe 
Benedictus Gust. migh i bröstet, knepte åt migh, och sadhe sigh inthet achta migh. 
Sädhan kom ryttaren, och mante migh att fächta medh sigh. Doch när han thet 
inthet rådsampt hoos sigh sielff befan, och öffwergaff detta upsåtet, kom Ericus
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Prytz, och rychte aff ryttaren swärdet, och wille medh migh ändheligh fächta, wille 
och ther hoos giffwa migh een pust, doch kundhe thet inthet skee. Och när iagh tå ifrå 
them skildh war, ropte ähn Ericus Prytz, och mante migh till slags, men likwäl bleff 
thet inthet mehr tilgiordt. Ericus medh the andhra sina participanter wille sigh uthi 
detta förklara, doch kundhe the thz inthet förläggia.

Spordhe ähn Rector M. Benedictum Gust. hwarföre han Cursorem Joh. Erici i sitt 
hus öffwerfalla wille, när Johan, sitt salarium fordradhe? Benedictus nekadhe för 
sigh, therföre inkallades Cursor, hwilken bewijste Benedictum haffwa sigh medh ordh 
öffwerijlat.

Ther hoos fogadhe Rector M. Ven. Cons. att wetta, huru denna Ericus Moretus 
haffwer öffwerfallit en student Andream Marci Grub, nogra dagar för julehelgen. 
Inkalladhes therföre Andreas, hwilken refereradhe Ericum haffwa på gatan sprungit 
bak på hästen medh sigh, när han en annan karl skule genom stadhen fölia. Och när 
han kom nogot fram på gatan, sadhe Andreas sin stegbögel wara förlorat, och therföre 
redh tilbaka. Strax fölgde Ericus effter, och när han tilbaka kom åt porten ther Andre
as giäste, slogh han åt honom, och drogh honom i håret. Detta tilbödh Ericus wilia 
diluera, men han bleff öffwertygat.

Yterst tiltalar och Rector för:dhe Ericum Moretum, hwarföre han medh ingen 
annan honoris titulo hälssar Magnum Samuelis, ähn koofoot?

När nu detta alt så war berättat, consulteradhe Domini Professores de qvaestione 
iuris, och hwadh straff, the på thessa billigast läggia kundhe. Och mädhan the myckit 
unga wore, som litet kundhe wetta hwadh lagh och rätt hadhe innebära, dies och 
haffwa godha föräldrar, kundhe the inthet pennmgzböte på them läggia, uthan 
conduderadhe, att the skole 1. incarcereras i 12 rundha dagar, ifrå denna närwarandhe 
tijma, doch så, att the som mindre brutit haffwa, kunna nogot för libereras. 2. Medh 
strängh och skarp förmaningh ahnhollas, att the medh sådant alt affstå. Eli es, komma 
the annan gången igen medh sådant, skole the bliffwa medh ignominia ifrå academ. 
societate bortwiste. 3. Admoneras att ingen aff them här effter, eller nogon annan, 
dierffs nogot röra widh wachtemäst, iuxta tenorem c. 14. Rådst. B. St. L  Item 32. c. 
Konungz B. LL. Bleffwe therföre offwanbemälte 3 studenter inkalladhe, hwilkom 
Rector M. Consistorii doom affsadhe. Låtandhes see them haffwa förtiänt een relega- 
tion, men för theras ungdom och godha föräldrarz skul, will Ven. Consist. denna 
gången mitig[e]ra saken, hac tn. lege, fins nogon komma igen medh sådant, skal han 
strax uthan nådher, bliffwa ifrå Academien lijka som membrum putidum affsöndrat.

5. Begiärar Rector M. på M. Lars Petri secret. wegne definitivam suae causae 
sententiam. Såsom the andra Dommi Profess, som här uthinnan domare war, sadhe 
saken wara aff nogot wärdhe, och therföre böra alla Consistoriales samptligh tillstä- 
dhes wara, när sententzen affsägs. Altså begiärte domini tutores medgiffwit wardha 
impune tillbaka gåå, till förre aeterne, när seereteraren sigh anställer att sökia på them 
reconvention, om then iniuriarum actione, han senast här sadhe emoot them ställa 
wilia, sädhan sielffwa huffwudsaken ähr affdömdh.

Tå inkalladhes seereteraren, och berättades, Consistorii önskan wara och meningh, 
detta hans ärendhe till ändskap föra, doch illa cautione, att seereteraren wille till 
fridz wara medh Consistorii sentens, och widhare ingen reconvention söker moot 
tutores.

Secret.: Jagh tackar storligen Ven. Consist. therföre the wårdne haffwa att föra till 
ändskap mitt infördha ärendhe, som och åhoga ther om, att widlyfftighet warder
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undwijken. Men thet iagh förnimmer om tutores wilia detta iuris beneficium, att 
reconvention sökia, migh förtagha, synes wara minus aeqvum. Ty som thet brukligit 
ähr in iudiciis, tillåta parterne i andra saker reconvention sökia, altså moste thet syn
nerligen medgiffwit wara in restitutione famae. Begiärar therföre att honom iu 
ändeligh tillåtit wardher, sädhan huffwudsaken ähr affdömdh, moot tutor, een action 
ställa, therföre i theras inlaga ähr nogot infört, som synes wara doctorinnan pr^eiudi- 
cerligit.

Tutor.: Att wij medh förordh haffwa iudicib. anhollit, hela saken wardha medh 
definitione principalis causx slitin, haffwer sin skiäll. Ty secreteraren sadhe sielff 
här praesentligen in Consistorio han wille haffwa moot oss en särskilt action, sädhan 
sententien om huffwudsaken ähr fallen. Och all dhen stundh wij förnimma wår de- 
fension hängia sama« medh huffwudsaken, så att dhen andra action ingalunda kan 
wardha rätteliga uthfördh, om wij icke få tillbaka gå till the förra aeterne. Och be- 
giära ähn widare, att antingen detta först uthfört warder, eller och oss tiktås uthan 
böte och wij te uprijffwa thet som medh denna sententien kan bliffwa nedherlagdt, 
och elies nödigt ähr till wår defension. Synes ther hoos onödigt wara i detta fallet 
moot oss reconvention sökia. Ty wilia wij criticera och tillfälle sökia, kunwa och wij 
wäll få orsaak sådant att giöra. Wij provocerades att bekiänwa thet wij sielffwa 
haffwa sedt, såsom och hwadh wij aff androm hört haffwa. Likwäll står secreteraren 
ther hårt uppå, att ingen anwan kan å detta tala, uthan mannen sielff, doch låta wij 
sådant för widlyfftighet skul alt fahra.

Secret.: Att domini tutores understå sigh kunna ther på een action moot migh 
fundera, att iagh altijdh urgerar ingom androm tilstås här om nogot högdt tala ähn 
sielffwa mannen, synes wara ringa. Ty thet ius kan inthet nogon relinqveras som 
sielffwe mannen hadhe, mädan ingen kan hustrun för hoor wijta uthan mannen 
sielff. Thet och min wedherpart föregiffwer så sakerne sammanhängia, att huffwud- 
ärendet inthet kan slijtas, för ähn then andra skiärskodhas, heemställer iagh Ven. 
Consist. att betänkia, hekt förty thet ähr in usitatum huffwudsaken suspendera, till 
thes then andra slites, q«ia sunt quaestiones distinctae. Och kan sålunda inthet dragas 
ifrå then ena till thens andras declaration nogot, uthan impertinenter.

Tutor.: Ther emoot protestera wij medh alffwar, att secret. menar oss therföre wilia 
att medh definitione principali dröias skal, att wij ähre nobis conscii haffwa honom 
nogra iniurier påfört. Till hwilket wij aldeles neka, och ähre för dhenwa reconvention 
inthet skrächte, allenast wij uthan straff och reprehension må kunwa draga ifrå dhen 
förra q^^estione, thet till wår defension kan tiäna.

Secret.: Såsom thet ähr freqventissimum in omni foro, att parterne haffwa actionem 
iniuriarum sigh förbehållin, effter principalis negotii affslut och sentens, altså, effter 
nogot befins wara infört dll acta publica, som s. D. Wallii änkia ähr pr^eiudicerligit, 
(ändoch iagh på min person inthet ähr sinnadher nogon widlyfftighet sökia, uthan 
then gierna undwijker och undflyr) kan iagh inthet troo att migh detta iurk bene
ficium nekat warder. Hwarföre mädan i inthet ähre befalte röra om s. D. Wallii 
pr^sumptionib. tiktås och edher inthet nogot till aeta låta före, som hen«e kan i 
detta fallet pr^iudicera.

Tutor.: Sant ähr thet, att wij inthet ähre ombudna ther om nogot röra. Likwäll mä- 
dhan wij ähre hans qwarleffda barns tutores, biudher oss all Iagh, att wij hans famam, 
qvantum in nobis, defendera. Thet kundhe giffwa månge» orsak om honom illa tän- 
kia, såsom dhen, hwilken aff inthet sådana mistankar om sin hustru fattat haffwer,



204 1639: 6 febru ari-13 februari

om wij plat inthet om hans berättelse på sin sotesängh omröra skule. Doch ähr thet 
achtandes, att thet ähr aldeles annat säia, s. D. Wallius haffwer skylt sin hustru för thet 
som ähr oährligit, annat sädhan ähr och thet, att han henne haffwer mistänkt, och till 
sin mistanka, wissa praesumptiones.

Secret.: All dhen stundh, iagh haffwer allenast emoot edhra egna personer detta 
att i haffwa infört nogot i edhra inlagor, thet edher inthet bordhe, synes inthet wara 
nödigt medh qv^stione principali upskiuta, till thes denna bliffwer cognoscerat och 
affdömdh.

Tutor.: W ij bliffwa först provoceradhe, men sädhan wij framkomma, nekas oss, 
annat säia ähn ia och ney, mädan ingen må hustrun för hoor wij ta, uthan mannen! 
Wij mena barnen och thes målsmän tilståås för iudicio referera, som alla andra i 
stadhen säia, n[emligen] att s. Wallinr hadhe hen«e mistänkt.

Ven. Consistorium frågar secreteraren hwadh han intenderar, och på hwadh han 
will dhenna sin action iniuriarum mäst fundera.

Secret.: Ther på ähr iagh sinnadher min action fundera, att the inthet simpliciter 
haffwa sigh förklarat, uthan enunciatione exponibili (undantagandes hwadh sielffwe 
mannen) hwilket in actis förwaras henne till pr^iudicium, thet doch icke till thet 
ringaste länder till hennes begiäran och huffwudsaken.

Tutor.: Att säia s. D:rem haffwa hafft henne mistänkt, kunna wij ingalundha för- 
bijgå, effter wij ähre provoceradhe att säia thet wij om detta wetta.

Secret.: Migh synes detta som infört ähr, mehra ländha s. D. Wallio till waanähra 
ähn henne. Ty får nogon thet see, sädan sententia absolutoria ähr henne handgiff- 
win, kan han strax om Wallio tänckia, att han inconsiderate haffwa sådant om sin 
hustru låtit androm säias.

Ven. Consist. sadhe: Effter tutores bleffwe aff henne provoceradhe, moste the iu 
säia, hwadh the om postulato wiste. Ladhe och detta ther till, att wilia parterne låta 
sigh nöia medh Consistorii här uthinnan betänkiandhe, will man efftertänkia huru 
alt sammans detta kan uthan widare och större widlyfftighet componerat wardha. 
Hwilket parterne beiakadhe, och ther mz weko sin koos.

6. Berättadhe Rector Magn. att h. Jon pestilentzie presten här i stadhen haffwer 
sigh hoos honom beswärat, att han haffwer i händer antwardat sin wärdh itt sänge- 
bolster, när han een gångh uthur stadhen reste, och honom högligen förbudit, att han 
sin contubernali Andreas Lapp thet inthet skule leffrera, om han thet fordrar. Likwäl 
haffwer Andreas thet bekommit, och sädan hoos en annan borgare uthsat för 7 dir 
penningar, hwilken inthet will denna panten ifrå sigh låta, för ähn han sin betalningh 
bekommer. Men h. Jon will genast taga sitt bolster igen, effter thet så ähr uthkommit. 
Ven. Consist. befan detta inthet hijt spectera, uthan rådstuffwun, effter actor moste 
seqvi forum rei.

Dhen 15. Februarij
kalladhe Rector Magn- till sigh Notarium, och honom befalte M. Svenoni och the 

twenne s. M. Isaaci Lundii arffwingar Matz Mårtensson och Daniel Nilsson (hwilka 
tå i stadhen wore att uthfordra the penningar M. Sveno inne hoos sigh hadhe, effter 
s. M  Isaac) detta andragha:

1. Att oansedt för:dhe penningar, them, som arffwingarne ähre, inthet kunna 
ytermehra förwägras, effter dhen Konungzlige Hoffrätz äntelige doom i Stockholm 
dhen 9 Julij åhr 1638 affsagd. Likwäll, all dhen stundh, M. Sveno berättar, att
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haeredes samptligh på s. Lundii wegne, wara nogot honom skyllige, moste the wara 
förtänckte, qwarleffwa så många penningar, att samma skul betalas kan.

2. Att och M. Sveno ingalundha låter penningarna ifrå sin wårdna komina, för ähn 
the praesentera sine cohaeredum skriffwelse eller bewijs, sigh fulmächtiga wara aff 
them förrdhe penningar anamma, på thet alt efftertaal undwijkas må. 3. Skole och s. 
M. Lundii böcker, som hoos M. Lars Tolfstadium ähre, wara i arest, till thes Consisto
rium samptligh haffwa consulterat om dhen 10 penningen, Academien gierna fordra 
wil. 4. Moste och parlamenti doom Rectori M. offereras, för ähn the sigh medh samma 
penningar inlåta.

Notarius finner föridhe Matz Mårtensson och Daniel Nilsson up i Fierdingen i M. 
Laur. Tolfstadii gårdh och dhem alt dhetta refereradhe. Till hwilket the sadhe 1. Sigh 
gierna wilia M. Sven. contentera, så frampt han wille sigh beqwemma till thet som 
billigt ähr. Elies nödgas the fly til iudices att the them emelan läggia. 2. Mädhan wij 
skriffteligh fulmacht ifrå wår modher och wår swåger h. Erich inthet haffwa, 
wille wij ähn tijt budh förskicka, och i thessa dagar ther ifrå beskedh haffwa. 3. 
Dhen tiondhe penningen förwägra, kunna wij inthet. 4. Domen hwadh widkommer, 
ähr nu sielffwa originalet inthet i wåra händer, uthan een copia ther aff, then wij 
gierna, hwem ther på fordrar, presentera wilia, inthz troendes att nogon dubiterar så 
affpasserat wara, som samma zedhel lydher.

20 Februarij
höltz ordinarium Consist. praesentib. M. Joh. Laurentio Staieno p.t. Rectore, M. 

Joh. Lenaeo, M. Olao Laur., D. Dan. Sid., D. Loccenio, M. Svenone, M. Mart. Gest., 
M. Israele Bring., M. Laur. Stigz., M. Laur. Fornelio. Och effterföliandhe ärender 
för händer hadhes:

1. Refererar Rector M. att M. Lars Carlostadius haffwer hoos sigh warit, och be- 
giärat, att han publica authoritate, wille aff s. D:ris Chesnecopheri arffwingar låta 
uthtaga een book, then han s. Chesnecophero säger sigh länt haffwa. Men all dhen 
stundh arffwingarna neka honom nogon book egha i sins fadhers bibliotheca, begiärar 
Rector M. att Ven. Cons. wille causam hanc uptaga, och examinera. Hwarföre in- 
kalladhes Carlostadius, och åtspordhes medh hwadh documenter och skiäll han kan 
bewijsa ther nogon book wara, som honom tilhörer? "Respondit och sadhe: 1. Henne 
wara een herbarium in folio, illuminerat, hwijt på bladhen, och medh pergament. 2. 
Oansedt iagh kan fallera på thes authoris nampn, mädan hon inthet war länge i mine 
händer, ty then ena dagen fick iagh henne, och then andra länte iagh s. D:ri Ches
necophero, likwäll menar iagh wara Lonicerium, på tyska, hwilken icke ähr aldeles 
ny, ey heller aldeles gammal. Jagh taalte muntligh medh s. Chesnecophero om samma 
book, nogot för hans dödh, och begiärte han skule migh henne restituera. Tå loff- 
wadhe han migh thet, doch bleff thet inthet effterkommit. M. Martin»! Gest. nekar 
dhen authorem på tyska ther finnas, som böckerna tillijka medh andra aff D. Profess, 
registrerat haffwer. Carlostadius bekiänner ähn, att han inthet wäll kan komma ihogh, 
antingen thet ähr Lonicerius, eller nogon annan, doch står fast ther på, att ther inne 
een book ähr, som honom medh rätta tilhörer. Och all dhen stundh hans wedherpart 
inthet war tilstädes, elies och inthet kundhe fulkomligen wetta, hwadh author thet ähr, 
bleff honom aff Ven. Consist. pålagdt, att han medh M. Johan Frank talar, hwilken be
rätta kan, om hon ther fins eller icke, mädhan han heela bibliothecam wärdherat, och 
registrerat haffwer.
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Elies förmeente Carlostadius D:rem Chesnecopherum wara sigh ähn mehra skylligh, 
för nogot arff, som war fallit för 16 eller 17 åhr tilförne, effter een sin moorbrodher, 
Anders Larsson benemdh. Till hwilket Ven. Consist. sadhe, att detta kommer til anwat 
forum, och therföre ther medh inthet sigh inlåta wille.

2. Fogar Rector Mag. Ven. Consist. att wetta, att s. M. Isaaci Lundii arffwingar 
nu här i stadhen ähre, att uthfordra the pennmgar, som them, aff dhen Konungzl. 
Hoffrätz doom tildömdhe ähre, vid. sup. 15 Feb. an. huius. Begiärar therföre Ven. 
Consistorii betänkiandhe om then 10 penningen, hwem dhen medh rätta tilkommer, 
antingen Academien eller stadhen? Berättas ther hoos s. Lundii arffwingar haffwa 
loffwat sigh wilia giffwa, in perpetuam Lundii memoriam, tili Academiens Biblio
thecam, een anseendhe hoop böcker aff hans bibliotheca. Om hwilket alt Ven. Con
sist. länge discurreradhe, och omsijdher sålundha omröstadhe:

Vota. M. Laur. Forn. 1. Stadhen synes ingen rätt haffwa lä r  dhen 10 penningen 
fordra, mädan detta peculium castrense medh ingen borgare näringh wärffwat ähr. 2. 
Neka dhet samma Acad. privilegier. 3. Må ey heller Academien samma 10 pen- 
ningh fordra, effter s. Lundii modher en fattigh och siukligh prästeänkia ähr, sam- 
maledhes och hennes barn, somliga siukliga och sombliga elies fattiga, uthan loffwa 
theras discretion att giffwa aff böckerne till Academiens Biblioth. hwadh the wilia.

M. Laur. Stigz. Migh synes 1. Wara rådsampt tijdheligen förekomma, att icke 
stadhen kan instijga i wåra privilegier, när nogon Professor, student, eller annan 
Acad. person döör. 2. Herasdes må giffwa hwadh och huru myckit the wilia. 3. Får 
stadhen speciale privilegium, aff Regia Maiestate, så ähre böckerna tilstädes, och 
förwaradhe.

M. Israel Bring. Wij moste wäll inthet tillåta nogot, som kan wåra privilegier 
praeiudicera. Likwäll effter Hans N:de h. Gabriel Oxenstierna Swäriges Rijkes drotz, 
haffwer syntz theras part favera, när borgmästarna detta samma H. N:dhe androghe, 
ähr considerandum, hwadh man i detta fallet angrijper.

M. Mart. Gest All dhen stundh haeredes haffwa sielffkräffiandes offererat sigh wilia 
giffwa böcker till Academien, måge the penningarna behålla, och sädhan them 
theras discretion qwarleffwas, att giffwa huru mykit them synes. 2. Får borgarskapet 
speciaal privilegium, så ähre böckerna i godh förwahringh.

M. Sveno item.
D. Loccenius. 1. Såsom s. Lundius haffwer warit under Academiens iurisdiction, 

altså synes och dhen 10 penningen Academ. tilkomma. 2. Mädhan the aff een godh 
wilia ähre sinnadhe Academ. böcker giffwa, må och them heemstält bliffwa, att ther 
till deputera, huru myckit them synes.

D. Sidenius. Om thet inthet ähr i Academiens privilegier författat om then 10 
penningen, så gåår thet secundum legem communem. Doch må ther medh practice- 
ras, som Domini collegas tillförendhe voterat haffwa.

M. Olaus Laur. 1. Migh synes rådsampt, arffwingarna inthet i nogon måtto hindra. 
Ty när wij om testamentet tilförne dömdhe, grundadhe wij wår doom, blandh andra, 
och på dhen skiäll, att han een fattigh och siuk modher haffwer, then han, till ewen- 
tyrs, sitt godha gierna unte, therföre wilia wij nu effter rigorem legis uthtaga dhen 
10 penningen, synes wij lijkasom wilia kulslå wår förra doom. 2. Wilia the nogot, aff 
sin egen godha wilia till Academ. giffwa, kan thet hoos them bliffwa. 3. Kommer 
sädan stadhen mz fulmachten ifrå Regia Maiestate, så kunna the samma thet be
komma, som hijt deputerat och inlagdt ähr.
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Lenaeus item cum LaureL
Concluderadhes therföre 1. Att Ven. Consist. förmente dhen 10 penningen Aca* 

demien och inthet stadhen tillkomma. 2. Thet man likwäll aff arffwingarna i detta 
fallet inthet fordra will.

Bleff och discurrerat om thet hemmanet s. M. Isaacus Lundius hafft haffwer, sädhan 
han extraordinariam Professionem poéseos deponeradhe, och ther aff alla uthlagor, 
mädan han adiunctus war, anammadhe. Doch mädhan detta hemmanet inthet så godt 
haffwer warit, ey heller högdt rantat, må ther om nu inthet efftertalas, uthan hemställa 
arffwingarna, att betänkia Academien igen medh thet som them kan synas att giffwa.

Här hoos gaff Ven. Consist. bådhe M. Sven. och arffwingarna thet consilium och 
förslaget, om then giäldh M. Sven. förmenar sigh rättighet haffwa aff them på Lun- 
dii wegne, att fordra, n[emligen] att the skole först tagha arbitros een eller twen»e 
på hwar sijdha, och försökia sigh emelan per amicabilem compositionem, komma 
öffwerens, för ähn the sigh för rätta till iudicem ställa, på thet all widlyfftighet och 
beswär undwijkas kan.

3. Inkalladhes secreteraren M. Lars Petri, och tilsadhes bekomma på sine inlagda 
postulater en ändskap, så frampt han medh all widlyfftighet, om nogon reconvention, 
i detta fallet, affstå w ill

Secret.: Såsom iagh tacksamligen ehrkiän«er Ven. Consist. meningh, om den twist 
emelan d. tutores och migh upkommen ähr, altså ährmigh ganska okiärt sådant tilfälle, 
aff theras inlagda skrifft, wara giffwit, att reconvention sökia, och all dhen stundh d. 
tutores uthi sin första skrifft synas per exceptivam undantaga, hwadh s. D. Wallius 
på sin sotesängh slät (som the skriffwa) berättadhe, therföre, oansedt the tilförendhe 
haffwa sigh förklarat till henwes oskyllighet i gemeen, likwäll begiärar iagh, att the 
i synwerhet sigh directe, till effterföliandhe frågor, förklara, hwilka aff theras egen 
skrifft ähro förorsakadhe. N[emligen] 1. Om the haffwa sielffwa nogon tijdh förnum
mit nogot oährligit medh s. D. Wallii hustru, som the synas säia s. D. Wallium haffwa 
för them berättat. Respondebatur: Ändoch wij inthet ähre förplichtadhe att swara 
till alla interrogatoria, uthan relinqvera iudici sådant att effterfråga, likwäll mädan 
sådan declaration aff oss sökies, kan man och ther wäl giffwa, säiandes wår förre 
förklaringh i gemeen wara sine exceptione föreståendes. Nam qvi negat genus, negat 
et speciem.

Secret.: 2. Om Dommi tut. wätta the rätta praesumptiones till thessa mistankar, som 
s. Wallius skall haffwa in eorum praesentia omrört?

Tutor.: Wisserligh haffwer s. Doctoren för oss talat om praesumptionib. Men aldrigh 
haffwe wij hört aff honom, eller nogon an»an, them man för wissa och rätta skiäl 
hålla kan.

Secret.: 3. Dommi tutores haffwa hört s. D. Wallium nogon an»an nämpna, som 
sådant skule om hans hustru wetta eller be wij sa wilia?

Tutor.: Ingen an«an wetta wij i detta fallet att nämpna, ähn honom sielff, ey heller 
haffwa wij ment eller welat, att den«a exceptiva skule widare förståås, ähn om tertio 
membro responsionis, om sielffwe manwen, och ingen an»an.

Secret.: Mädan iagh sådan declaration aff d. tutorib. förnummit haf:r will iagh 
migh accomodera effter Ven. Consist. rådh, och på min person här om inthet widare 
reconvention sökia, doch aldeles dhet förbehållandes, att detta iuris beneficium inthet 
wardher hen»e affskurit, om nogon an#an kan wara, som dhen sökia will.

Tutor.: Såsom wij för den«a reconventionen inthet rädas, altså begiära wij oss
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effterlåtit warder uthan wijte och straff, uprijffwa aff thet som nu passerat ähr, thet 
till wår defension wara kan.

När nu alt detta så afflupit war, begiärte parterne på bådha sijdor att i doomen och 
sententien om huffwudsaken inthet warder nogot infört, som nogons godha nampn och 
existimation kan praeiudicera. Synnerligen förkla[ra]dhe sigh domini tutores, att 
dhe i thenna sakz uthförandhe inthet haffwa hafft vicem actoris, elies thet, att plenariae 
och the rätta praesumptiones, och inthet secundariae, et minus efficaces, ähre här 
förståendes. Och ther medh weeko dessa strijdandhe parter ifrå rätten.

Ven. Consist. medh nogha och flitigt betänkiandhe åsågh acta et probata. Och be- 
fan ingen annan doom och sentens om detta ärende bliffwa kunna ähn denna, som 
först i parternes närwara pronuncierades, och sädan skriffteligh s. D. Wallii änkias 
procuratori, sectet. M. Lars Petri antwardades, hwilken lydher ordh ifrå ordh så
ledes:

Anno 1638 dhen 12 Decembris, tå Rector och Senatus Consistorii Academici å 
rättan Consistorii dagh och ställe, tillsamman wore, kom för rätten ähreborne och 
hedherlige hustrus h. Chirstins Johans d. Luths, s. D. Wallii effterlåtne änkias, skriff- 
telige klagan och höghe beswär, öffwer then mistanka, och uthflugna taal, som till 
hennes nampns forkleningh, iblandh folket war hijt och tijt, litet för s. D. Wallii 
siukdoom och dödhelige affal, kringspridt, medh ödmiuk begiäran, att Ven. Consist 
wille wara obeswärat, så myckit möieligit ähr, förfahra och uthspana, om thet första 
uphoffwet, rätta praesumptioner, och skiälen till sådant. Och till hennes större säkerhet, 
särdeles aff them förnimma, som hoos s. D. Wallium, dageligen haffwa wistas, och 
omgänge hafft, och andra som Consistorio kundhe synas rådsampt, om och the på 
nogons wägne kundhe haffwa henne i detta fallet nogot skiäligen att tilltala, tilläggia 
eller beskylla. Bleff therföre hennes klagelige begiäran uptagen, och ther effter then ena 
effter then andra edheligen, elies och genom nogha ransakandhe särskilt förhördhe, 
hwadh the om thetta berätta kundhe. Och all dhen stundh, hwar för sigh haffwer 
enhälleligen betygat, att the aldrigh haffwa sedt eller förnummit, medh be:te s. D. 
Wallii effterlåtne änkia nogot annat, ähn thet ährligit ähr, så att man icke nogon haff
wer förnummit, hwilken haffwer sigh underståt, antingen på hennes styffbarns, eller 
nogon annans wägne, i detta fallet, nogot henne att förwijta, beskylla, eller hwadhan 
sådant aldra först kommit war, berätta. Dherföre ehrkiändhe Consist. förrdhe s. D. W. 
effterlåtne änkia, ähr:ne och dygdesamma hustru, h. Chirstin Johans d. Luth, för 
detta uthflugna talet, oskylligh, och aldeles frij. Sampt heela denne handelen, såsom 
then, ther aff inthet wärdhe ähr, aldeles dödh och nedherlagd. Och therföre then 
här effter sådant tilmäle henne wijter, skall wara skylligh till then plicht och straff, 
som lagh förmår. Actum dhen 20 Februar. An. 1639.

4. Framdrogh ähn ytermehra Ven. Consist. på s. D. Wallii änkias wegne secreteraren 
M. Lars Petri nogra postulata, såsom 1. Att effter hennes salige man haffwer warit aff 
ordine academico, haffwer hon ödmiukeligen begiärat aff dhet Wyrd. Consist. att no
gon wis man bleffwe förordnat, som hennes lille sons förmynderskap på sigh taga 
wille, helst effter hon barnsens deel ifrå sin, gierna strax affwitra will, och thet barnet 
tillfalla kan, om sine händer inthet haffwa. Till hwilket Ven. Consist. strax swaradhe, 
att ähndoch denna begiäran i sigh sielff billigh ähr, likwäll synes nogh tijdh wara ått 
sin son tutores begiära, när hon till annat gifftermål trädha will. Doch om hon ändhe- 
ligh ther på fordrar, synes wara rådheligast en man tagha aff wårt, och en aff stadsens 
medhel, som detta sigh påtaga, mädhan dhen s. mannen pastor i heela församblingen
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warit haffwer. 2. Att all dhen stundh nogra saker wore fundne, när s. D. Lars bleff 
dödh, som nu borta ähro, iblandh hwilka ähr een räkenskaps book, ther uthi s. 
D:ren alla sina saker haffwer co[n]signerat och uptäcknat, och ]. Anna Timans dotter 
hadhe nyckelen ått bookkammaren, ther boken lågh förwarat, om icke hon skule medh 
eedh bewijsa sigh aff sådant inthet wetta? Till hwilket Ven. Consist. inthet swa- 
radhe, ty tijdhen kundhe dhet denna, gången inthet tillåta. 3. Att tutores sampt och j. 
Anna motte effter giordan eedh frambära hwadh the wätta in bonis wara effter s. 
D. Wallium, betygandes sigh inthet undanstuckit haffwa. Synnerligh mädhan s. Wallii 
hustru ringa wättskap haffwer, hwadh gårdar dhen s. mannen i Närike och annorstä
des åtte, såsom och annat, thet nu tijdhen inthet tillåter framdragha. På detta resol- 
veradhe Domini Profess, ey heller sigh på, uthan upskuto till en lägligare tijdh.

5. Berättar Rector Magn. att en änkia på Toffwan haffwer sigh hoos honom be- 
swärat öffwer Laurentium Hofmannum Gewaliensem, therföre han henne belägrat 
hadhe, och sädhan ifrå stadhen henne owitterligit och oförlickt bortdragit. Till hwilket 
bleff swarat, att han sub rectoratu M. Martini Gestrinii nu näst förgångne relegerat 
bleff, och må hon således honom sökia widh itt annat forum.

6. Sidst beswäradhe sigh högheligen s. D. Wallii barns aff then förra hustrun, tu
tores, M. Lauf. Stigz. och M. Laur. Fornelinr, öffwer the förhinder och mödha them 
ex hac tutela påkommen ähr, bådhe medh öff:rlop om giäldh, och andra saker, såsom 
och medh dhen äldre sonen Olao Wallio, hwilken nogha och flitigh inspection behöff- 
wer, så frampt han i sine studier skal fort komma. Begiärar therföre M. Laur. Forne- 
lius att Ven. Consist. wille nogon annan i sitt rum inställa, som M. Laur. Stigz. medh 
andra saker bijfal giöra kan, på thet han till sin musaeum kan anamma Olaum 
Wallium, och hans studier thes bättre gangna. Elies om Ven. Consist. inthet fins be- 
hageligit (inquk) nogon här till deputera, aff ordine academico, nödgas jagh aff 
borgm. och rådet i stadhen detta begiära. Domini Profess, swara, att ingen kan medh 
alla saker sådan kunskap haffwa, såsom the, hwilka tilförendhe ther medh omgåt 
haffwa, kan therföre inthet annat skee, uthan M. Laur. Stigz. och M. Laur. Forn. moste 
alt detta uthföra, wist troendes att M. Forneliar wäl kan haffwa Olaum under sin 
disciplin, och ähn tå tilfyllest giöra sitt målsmanne ämbete. Et sic dimittitor Con
sistor.

25 Februar i j
hora prima pomeridiana, voceradhe Rector Magn. till sigh Notarium, och gick sädan 

medh honom, och s. M. Isaaci Lundii arffwingar, till M. Svenonem Westrog. att för
nimma, huru the penningar, som arffwingarna, effter dhen Konungzlige Hoffrätz 
doom, tilkommandhes, thet och för:dhe arffwingar aff Reet, begiärat haffwa. Och 
afflop detta således:

1. Först betygadhe the arffwingar tillstädes wore, n[emligen] h. Erich, Matz Mår
tensson, och Daniel Nilsson, sigh wara fulmächtigha aff sina modher och the andra 
cohaeredib. alt arff, som ähr här i stadhen, effter s. Lundium, wara kan, att uthfordra.

2. Affkunnar them Rector Magn. Consist. meningh om then 10 penningen, n[emli- 
gen] att ehuru godh rätt Academien hadhe till att uthfordra för:dhe 10 penningh, lik- 
wäll, besynnerligh för theras fattighe modher skul, will Consist. sådant inthz sökia, 
uthan om arffwingarna sinnadhe ähre, nogra böcker Academien förähra, effter dhen 
s. mannen, qvarleffwe Domini Profess, dhet theras diseretion.

3. Påminner Rector Magn. arffwingarna, om then giäldh M. Sveno aff them ford-

14-681061 Sallander
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rar, på s. Lundii wegne, och nomine publico rådher them, att the till wänligh föreningh 
benägne wara skule, hwilket om them emelan inthet skee kundhe, the tå wele tagha 
arbitros, twå eller tree på hwar sijdha, på thet widlyfftigheet kan undwijkas. M. Sveno 
bekiändhe sigh gierna wilia tå strax till ändskap medh detta komma, begiärandes att 
arffwingarna wille strax denna skuldh affläggia, n[emligen] 200 rijkzdr, bådhe för 
kosten s. Lundius hoos honom i halff fierdhe åhrs tijdh hafft haffwer, sädan och för 
begraffningskostnadhen, och annat, som uthlagdt ähr. Och att s. Lundius honom myc- 
kit skylligh war, bewijste M. Sveno aff s. Lundii egen bekiännelse, then han giordhe 
wäll andra gångor, doch synnerligh på sin sotesängh, som witnen thet betygha, hwilka 
thet aff s. Lundii egen mun hört haffwa. Elies och bewijsar thet samma s. Lundii 
egit breff, för 14 åhrs tijdh sädhan skriffwit, i hwilket han tå alredha bekiänner sigh 
myckit wara M. Sven. skylligh. Arffwingarna önska och att thet kundhe komma till 
en ändskap, seerdeles för the många beswär, och stora omkostnat, som the och ther 
för detta skee moste. Doch nekadhe the sigh kunna, i the andras sina cohseredum från- 
wara, och them oåtsport, för then kosten M. Sveno fordrar, så högdt betala. Men för 
begraffningskostnadhen, och annat omak, tillsadhe the sigh wilia gierna M. Sven. be- 
talningh tilställa.

4. Och all dhen stundh the inthet kimdhe komma öffwer ens, sadhe Rector Magn. 
att M. Sveno inne hoos sigh behålla skule, så myckit han medh skiäll fordrar, till thes 
iudices them emelan dömdt haffwer, och thet andra arffwingarna i händer antwardha. 
Medh hwilket utraqve pars war till fridz. Och therföre leffreradhe them M. Sveno in 
specie 307 och een halff rijkzdr, sädan och handskriffter, n[emligen] Thometz Lår
mans, och h. Erichs egen, på thet som resteradhe till för:dhe 400 rdr. Så att arff
wingarna den gången 400 rdr anammadhe. Sädhan leffreradhes them och in spede 
22 dr swänska, silffwermynt, item g. Konungh Göstaffz twåmarkstycke 1. g. Kon. 
Göstaffz markst. 5. Drotningh Chirstinas markst 8 gambla twåörstycker 2 dr, gambla 
markst 81/2 .

Dagen ther effter leffreradhe ähn M. Sveno per Notarium Acad. them 13 rdr in 
specie, förmenandes sigh rätt haffwa att fordra aff arffwingarna, på s. M. Isaaci Lun
dii wegne, thet han åter inne hoos sigh hadhe.

5. Frågar Rector Magn. hwadh arffwingarna wille swara Johanni Tunensi, som 
förebär s. M. Lundium haffwa honom giffwit een gulringh? Arffwingarna nekadhe 
thet, och sadhe Lundium haffwfc tagit ringen aff sitt finger en gångh, när han lågh 
på sin sotesängh, och fåt Johanni att förwaran. Men strax ther effter spordhe s. 
Lundius effter thet han på sin handh bruka plägar, och tå antwardadhe Johannes 
ringen ifrå sigh Lundio i händer.

6. Ähn föreställer Rector Magn. s. Lundii arffwingar, Siffridh Nilssons begiäran, 
then som föregiffwer sigh haffwa contraherat medh s. Lundio om sins sons informa
tione annua för 25 rdr. Och all dhen stundh s. M. Isaac haffwer inthet nåt thet 
effterkomnza, will han betalningh, för thet som resterar, åter haffwa? Respondebatur: 
Siffridh moste först bewijsa sigh haffwa leffrerat the 25 rdr. 2:do. På hwadh tijdh 
hans son haffwer komnzit undher s. Lundii information. 3:0. Mente the att Siffridh 
Finne ähn wore mehr skylligh s. Lundio. Ty i s. M. Isaaci register fins wara up- 
skriffne 20 dr, som för:dhe Siffridh honom skylligh war. Elies och haffwer Siffridh 
tagit aff h. Oluff, pastor i Lenna sochn, på s. Lundii wegne 100 dr, kopparmynt, men 
på hwadh sätt, och för hwadh, sadhe the sigh inthet wetta. Will therföre Siffridh nogot 
fordra, så moste han wara förtänckt först på alt detta sigh förklara.
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6 Martij,
Tå Rector Magn. M. Joh. Stålen«!, och Senatus academici assessores M. Joh. Lenas

us, M. Jonas Wex., M. Joh. Frank, M. Sveno, M. Mart. Gestrinius, M. Mart. Nycop., 
M. Israel Bring., M. Laur. Stigz., M. Ericus Brun«ius, M. Ericus Empor., item M. 
Boethius Academ. Qvasstor, å rättan Consistorii dagh och suille tillsammans wore, 
komme effterföliandhe ärendher för rätten:

1. Offereradhe Rector Magn. Ven. Consistorio itt register på nogra böcker, som 
s. M. Isaaci Lundii arffwingar, in perpetuam eius memoriam, till Academiens Biblio- 
teck giffwit haffwa, hwilka och ähre tillijka infördha till indicem Bibliothecae, så
som
Syntagma theologiae Christianae Amandi Polani.
Homeri qvae extant omnia, cum Latina versione, atq«e Commentariis Io. Spondani 
in Iliada et Odysseam.
In Archimedis circuli dimensionem analysis, et Apologia pro Archimede ad Scali- 
gerum, author, Adriano Romano.
Erasmi Osvaldi Schreckenfuchsii commentaria in novas Theoricas planetarum G. Pur- 
bachii. Cum tabb. in Purbachii Theoricas.
Nicolai Copernici Astronomia instaurata, et notis illustrata å Nie. Mulerio: Item Phil. 
Lansbergii progymnasmatum Astronrae restitutae lib. 1. cum appendice de novis 
stellis et cometis.
Phil. Lansbergii tabb. motuum coelestium perpetuae. Item, novae motuum coelest. 
Theorica, et Astronomicarum observationum thesaurus.
Ben. Ursini Trigonometria, cum magno Logarithmorum Canone, Item Dibvadii in 
Geom. Euclidis lib. 6 priores Demonstratio linealis.
Tabulae Frisicae Lunae-solares 4druplices Mulieri cum Isagoge. Item Christiani Rein
hard tabb. praxin usumq«e universae Astronomiae tum Sphaericae tum Theoricae 
comprehendentes.
P. Rami Arithmetica et Geometria, atque Scholia Mathematica.
Tychonis Brahe lib. 2. de novis Stellis et Cometis.
Jacob. Zabarellae Logica et Physicalia.
Jac. Zabarellae commentarii in IV lib. Physic. Am/otelis, Item in lib. de Gener, et 
Corrupt., in Meteora, de augment etc.
Petri Crescentiensis de omnibus Agriculturae partib. et de Planetarum, animalium 
n&tura. etc.

Thesse böcker haffwer Bibliothecarius M. Laur. Tolfstadius anammat, och i Biblio- 
theket infört.

2. Qveritur Rector Magn. först öffwer Mauritium Spelman, att han i stadhen 
mångestädes ungdomen medh drickandhe och an«at otijdigt förförer, hwilken här en 
långh rijdh uthan tiänst rabellerat haffwer, then och sägs scabiose tala om wårt krigz- 
folck, som nu uth om landet stadde ähre, men om Caesarianis wäll, drickandes kei- 
sarens skål. 2:do öffwer en an«an tysk, som säger sigh wara en studiosum, doch frå 
ingen testimonium haf:r om sin vita, hwilken dagligen sigh i dryckenskap sölar, 
then och ungdomen lätteligh förföra kan. Frågar therföre Rect. Magn. hwadh man 
medh them och andra sådana giöra skal? Domini Profess, funwe rådsampt huius farinae 
homines hoos befalningsmanwen och borgmästarne i stadhen angiffwa, att the på 
höghe öffwerhetenwes wegne them tiltala, effter hwadh the här i stadhen gåå oeb 
wräka.



212 iÖ39* 6 m m

3. Proponeradhe Rector Magn. h. Erichs, qvondam oeconomi Communitatis duo postu
lata: 1. Att han begiärar betalningh för tui och axijs, han uthgaff, mädhan han spijsmäs- 
tare war. 2. FÖr bryggehuset han föregif:r sigh på Academiens wegne haffwa widh 
Communitetet upbygdt. Ven. Consist. resolveradhe sigh så på dhet förra: All dhen 
stundh spijsmästaren haffwer hafft sin stora löön, och för then spijsningh han uppe
höll communitisterne medh, sin redhe och godhe betalningh, synes Academien inthet 
kun«a honom sådant tilstå, och hans begiäran effterkomma. Till thet andra swa- 
radhes, att mädhan acta, som then tij den passeradhe, inthet för handen ähre, kan thet 
först slåås effter i protocollet, om han sumptu Acad. et iussu Consist. thet upbyggia 
skule, eller han aff egit förslagh, thet upbygdt haf:r. Sädan kan man ther effter ther 
om sluta och döma.

4. Framträdde Staffan Andersson tulskriffware, och klaghadhe att h. Erichs son i 
Swartebäcken, Petrus benämdh, haffwer en byssa i tulstugun, mädan han uthe war, 
bortagit, aff thet tillfälle, att Petrus Ruth, en annan poike, haf:r skutit medh dhenna 
Petro Erici om hwars sins byssa. Och när sielffwe certamen skule angåå, badh Ruten, 
mädhan han sielff närsynter war, att tulskriffwaren för hans skul skiuta skule, thet 
han och bekiändhe sigh giordt haffwa, och want aff Petro Erici ther medh, för:dhe 
Petrus Ruth, hans byssa, hwilken byssa tulskriffwaren aff Ruten sädan kiöpte för 
5 dr, kopparmynt, och sädan såldhe henne ått fiskiarna för 3 fierdingar strömmingh. 
Nogra dagar ther effter haffwer Petrus Erici, som sin byssa tilförendhe mist haffwer, 
kommit i tulstugun, och ått tulskriffwarens stalbrodher sagdt, sigh befalningh haffwa 
aff Staffan Andersson, att hans bössa uthtaga, och till honom bärer, antwardadhe ther- 
före drängen, som inne war, för:dhe Petro tulskriffwarens byssa i händher, hwilken 
han nu klagar effter. Petri Erici praeceptor, een Smolandus (hwilka stodhe bådha för 
rätten) refererar Ven. Consist. sigh haffwa förwarat skriffwaren, att han inthet byssan 
bortsälia skule, then han på sådant ä t t  bekommit haffwer. Ty denne studiosus för- 
meente skriffwaren haffwa conspirerat medh Ruten, och fixerat medh lockandhe denna 
Petrum Erici, på then loffwen att han winna skule, att så om beggie byssorne certera. 
Elies och sadhe han sigh haffwa skriffwaren underrättat, att Petri byssa kom honom 
inthet till, uthan hans fadher, undher hwilkens potestate han ähn ähr.

När detta factum aff närwarandhe parter så refererat war, (Petrus Ruth war inthet 
tillstädes, ty han ähr förrester till Noorlandhen) affsadhes strax, att the twenne bys- 
soma wore effter legem expressam förwärkadhe, och Academien tilhördhe, som 
poikama haffwa skutit medh, mädhan the iurisdictioni academicae ähre subieai. Men 
hwarest then tridie byssan, hwilken Petrus Erici aff skriffwaren i tulstugun tagit 
haf:r, skule aresterat wardha, och till hwadh forum thet komma skule, antingen till 
Consist. eller rådstugun, bleff myckit discurrerat. Och omsidher per vota såledhes 
afflupit:

Vota. M. Erici Gab. Mit betänkiandhe ähr, att den«a bössan moste på rådstugun 
aresterat wardha, ty skriffwaren ähr wår iurisdiction inthet undergiffwen, som dhen 
bössan mist haffwer.

M. Erici Brun. Ändoch skriffwaren inthet skule haffwa bortsålt poikens bössa, lik- 
wäll mädhan för:dhe poike inthet haffwer aldeles bono titulo then andra och be
kommit ifrå tulstugun, och skriffwaren ähr oss inthet undergiffwen, synes migh, att 
then bössan på rådstugun, tanqvam in foro proprio, aresteras skall.

M. Laur. Stigz. Ehuru nogon praesumption kan wara, att skriffwaren haffwer medh 
Ruten moot denwe Petrum conspirerat, likwäll likasom skriffwaren moste gåå hijt till
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Consist. och accusare Petrum, för thet han togh bössan uthur tulstugun. Och om Pet
rus sädan will sökia reconvention, så går han till curiam. Altså moste och denna 
bössan aresteras på rådstugun.

M. Israe. Bring. All dhen stundh skriffwaren haffwer anammat betalningh, för 
then ena bössan, som poikarna haffwa skutit medh, synes billigdt wara, att denna 
hans byssa bliffwer här under wår iurisdiction aresterat, på thet att denna Petrus kan 
komma till sitt igen. Elies fast poiken haffwer henne olagligen fångit, så moste hon 
likwäll lagligen återgånga. E[rgo], såsom hon här in nostro foro ähr angiffwen, så 
moste hon och till widare ransakningh qwarbliffwa.

M. Martin. Nycopens. Mädan bössan inthet stulin ähr, uthan handfångin, och dhen 
henne haffwer ähr en studiosus, wore likmätigt, att bössan bleffwe hoos Acad. Rec
torem, på thet skriffwaren kan skaffa then andra till rätta igen, som han såldt haff
wer.

M. Mart. Gest., M. Sveno, M. Joh. Frank, M. Jon. Wex., M. Joh. Len. mente 
samptligh, att bössan moste wara hoos Rectorem Acad. till widare ransakningh.

Inkalladhes åter parterne, och bekommo sådan sentens: All dhen stund Staffan 
Andersson tulskriffwaren haffwer sigh medh poiken inlåtit, som inthet ähr sui iuris, 
uthan sub patriae potestate, moste dhen bössan hoos Rectorem Acad. i arest bliffwa, 
som i tulstugun tagin ähr, till thes att Staffan förskaffar henne till rätta igen, som han 
sålt haffwer. Sidst förmantes Petrus Erici fliteligen, och medh många ordh, att aff- 
stå medh sådant skiutandhe, och annat otijdigt. Påmintes och om andra åtskilliga 
odygder, för hwilka han loffwadhe sigh här effter flitigt achta wilia.

4. Andragher Rect. Magnific. wachtknechternes begiäran, hwilka åstundha aldeles 
öffwergiffwa tiänsten widh doomkyrkian, then the här till, hafft haffwa, och Aca- 
demiens snickare här effter bliffwa doch så att the tillijka wachtknechte ämbete 
behålla kunna. Respondebatur I. Skall (Economus templi åtspörias, huru medh theras 
tiänst widh doomkyrkian ähr beskaffat. 2. The moste en tiänst allenast förestå, och 
twänne inthet haffwa. 3. The kunna antagas, och hoos them som aff nostro ordine 
ähre, arbeta, antingen medh snickandhe, timbrandhe, eller och annat, doch för sin 
betalningh.

Ex hac conditione förmante Rector M. Qvaestorem, att han drijffwer på snickaren 
som lechten i doomkyrkian skal förfärdiga, att han medh flijt thet effterkommer. Ty 
borgarskapet beswära sigh, att studenterne inträngia sigh swåra i theras biänkier.

5. Begiärte Rector Magn. D. Professorum betänkiandhe om Börie prästegårdh, huru 
han i tijdh kan försörgd wardha, att häffdas, brukas och skiötas, till thes 4tus theolo
gus i thet, nu vacerandhe rummet, kommandes warder. Respondebatur Domini Profess, 
discurreradhe wäll här om ganska flitigt, huru och på hwadh sätt thetta bäst skee 
skule, doch kundhe inthet annat bättre medhel giffwas, effter en långh sententiarum 
collation, ähn att thet till halffparten i nogons händer skule giffwit warda. Tå inföl 
denna instantia; dhen som i dhet rummet, aff Regia Maiestate, nu, kan skee, medh 
dhet första bliffwer insätter, ähn han nekar sigh kunna, eller wilia, detta wårt be
tänkiandhe bestå? Respondebatur: Han moste. Ty skule man ther effter wänta, att 
nogon warder hijt förskickat, medh åkerbruket, giärdzgårdar och annat, hwilket nu 
medh dhet första fordrar sin rätta skötelse, så kundhe myckit förfalla, och Consistor, 
fåå tilltaal therföre aff Höghe öffwerheten. Tilfrågas therföre Qvaestor om icke ho
nom behageligit ähr medh sådan condition detta widtaga? M. Boéthius begiärar rum 
att betänkia sigh på otto dagars tijdh, och tå will han här till swara. Bleff therföre här
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om inthet mehr slutit, uthan att Reverendiss. D a  Archiepiscopus moste om detta 
och rådfrågas.

5. Framställer Rector Magn. M. Erici Gabrielis Empor, flitighe och wänlige be- 
giäran till Ven. Consist. att bekomma aff jErario en summa penwingar widh pas 
160 dr kopparmynt, öffwer dhet waanlige deputat till sin Profession, mädhan hans 
creditorer nu i påska tijdhen aff honom sin betalningh fordra, och hans stipendium 
elies inthet kan tillräckia? Ven. Consist. förklaradhe sigh således, att thet wore billigt 
den»a begiäran effterkomma, allenast Qvaestor hadhe penningar i förrådh. Ty Airarii 
inspectores förmana Qvaestorem, att han sigh inthet blottar, uthan penningar haffwer 
till denne närwarandhe påske termin att distribuera iblandh stipendiaterne. M. Boe
thius loffwar sigh penningar i förrådh haffwa till dhen tijdhen, the uthdeelas skole. 
Och ther hoos tilsäger M. Erico Gab. sigh wilia antingen medh redhe penningar ho
nom här i stadhen bijfall giöra, eller nogon wis man i Stockholm tilskriffwa, som så 
många penningar honom tilställa skall.

6. Anhåller Rector Magn. Erici Magni, (som nu i förledne sommar bleff till präst 
ordinerat) ödmiuke begiäran, att behålla för omslutne Michaelis termijn sitt stipen
dium. Respondebatur: All dhen stundh thet i sanningh befinnes, att han här långt på 
terminen in exercitiis haf:r tillstädes warit, och elies ingen annan ähr ähn nu i hans 
rum antagen, måå han thet och behålla.

7. Refererar R. M. att Bibliothecarius M  Laur. Tolfstad. beswärar sigh inthet kom
ma fort medh ordinatione librorum, mädhan honom inthet bliffwer inventerat, ey 
heller nyckelen till Bibliothecet i händer antwardat. Tå tillsadhe M. Israel Bringius 
sigh wilia nu på nogra dagar honom inventera i händer, hwadh han kan hindha.

8. Framträdde M. Lars Carlostadius och samma indicia framdrogh, på then book han 
aff s. D:ris Chesnecopheri barn fordrar, som han 20. Februar, wijste. Ladhe och ther till 
1. Att hans nampn fins i för:de book inthet inskriffwit. 2. Att hon wist ähr på tyska.
3. På bladhen spreklot. 4. En foliant. Swarandhen, (som war s. Chesnecopheri eldste 
son) sadhe sigh inthet wetta nogon book i sins s. faders bibliotech wara, som M. 
Lars skule tilkomma, ey heller haffwa ther aff förnummit, mädan hans s. fadher leff- 
de. Carlostadius sadhe sigh och haffwa tilförendhe skriffwit Josua Laurentii till, 
(hwilken s. D:rens barn tå informeradhe) nempligh, tå han förnam s. Chesnecopherum 
dödh wara, att han, på sin wegne, effter samma book, fråga skule. Ven. Consist. loff
war sigh wilia ransaka om samma herbarius, medh the notis, som Carlostadius henwe 
beskriffwit haffwer, i s. D:ris Chesnecopheri bibliotech kan finwas. All dhen stundh 
M. Joh. Frank berättadhe samma den»a book wara förwarat i en kista, som ähr igen- 
spijkat, och inthet i then andra kistan, som M. Israel Bringius haffwer leffrerat Da
niel Andersson, w. Jacob Forbetz fougdhe, nyckelen ått.

15. Martij,
som war en fredagh, finitis precib. taladhe Rector Magn. M. Joh. Staienus medh 

thesse Professorib. n[emligen] M. Jona Wex., M. Olao Laur., D. Loccenio, M. Joh. 
Frank, M. Svenon., M. Martino Gest., M. Laur. Stigz., M. Erico Brun»io, M. Laur. 
Fornelio, M. Erico Gab.

Och them förestälte M. Jonae Wex. begiäran, att nogra wissa Professores aff Con
sistorio academico förskickas skule till Börie prästegårdh, att ther hålla hussyn, och 
andra saker ther öffwersee, mädan M. Jon. nu ther ifrå trädher, och Qvaestor, till thes 
ordinarius 4tus Professor s. theolog. constituerat warder, thet anammar, att bruka. M.
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Olaus Laurelius mente rådheligast wara, att M. Jonas eligerar eher till hwem honom 
synes, och thet så ifrå sigh antwardar, att han successori, och elies andra, swara kan. M. 
Jonas säger ther tili, att han sin successori inthet swara will, och medh honom inthet 
haffwa om detta att beskaffa, uthan will haffwa bonos viros, qvorum arbitrio succes
sor moste till frids wara. The andra "Domini Profess, discurreradhe här om åttskilligdt. 
Doch bleff inthet conduderat, uthan alla samptligh weeko uth aff kyrkian.

20 Martij,
tå närwarandes woro, M. Joh. Staienus, p.t. Rector, M. Joh. Lenaeus, M. Olaus Laur., 

M. Joh. Frank, M. Sven., M. Israel Bring., M. Ericus Brunnius, M. Ericus Gab., M. 
Boethius Qvaestor (men M. Laur. Stigz. och M. Laur. Fora, ginge uth, att nogot för
rätta medh s. D:ris Wallii bonorum distributione) komme effterföliandhe ärender för 
Consistorii sittiandhe rätt:

1. Framträdde w:t Tornetz Larsson borgmästaren, och refereradhe huru Jon Olsson, 
dien andra borgm. haffwer genom itt perlament, som på stadzkällaren aff tree stu
denter dhen 18 Martij skedt ähr, så illa fallit, att han sielff inthet kan tilstädes kom
ma, uthan sigh ombudit, Ven:do Consistio denna saken, om omrördhe slagsmål, an- 
dragha. Begiärte för then skul flitigt aff Ven. Consist. att Domini Profess, wille saken 
till thes begynnelse och ändha cognoscera och skiärskodha, och sädan döma. Sädhan 
offererar Tornetz Larsson, Jon Olssons berättelse skrifft om samma slagsmål, hwilken 
lydher, att trenne studenter, n[emligen] Johannes Birgeri, Sveno Jonas och Daniel 
Laur. Smolandi haffwa föridhe dito medh wildt och beråt modhe gåt på stadzkällaren. 
och öffirfallit och hårt källarswännen (therföre han inthet wille låta them bekomma 
ööl aff källaren till sitt herbergh för pant. Sädhan och therföre att källarswännen 
hadhe på sitt huffwudh en liten myssa, hwilken then ena aff them haffwer tilförne 
ther pantsat) att han moste nödgas rända effter sin husbondhe Jon Olsson tili defen- 
sion, hwilken när han tijt kom, fan han att studenterne ähn tå källarswännen slogho, 
begynte therföre bådhe them åtskilia, och elies medh en liten staaff studenterne corri- 
gera, och medh thet samma uth för trapporna oförwart fallit, och sigh så illa stöt, att 
han nu moste sängen hålla, såsom sielffwe skrifften widlyfftigt omförmäler.

Till denna upreciteradhe skrifft, swaradhe Sveno Jonae, och Daniel Laurentii (ty 
Johan, kundhe inthet komma tilstädes, effter han så illa war aff borgmästaren slagen 
att han litet förmådde), nekandes sigh medh sådant sinne och modh tijt haffwa kom
mit, hwilket the bewijste 1. ther aff, att the medh wänligt ordh hälsadhe, och begiärte 
ööl, thet the och uthan gienräielse bekomme. 2. Boro the ey heller nogon wäria 
medh sigh, som borgmäst, skrifft säger, uthan Sveno sadhe sin poike haffwa tijt kom
mit medh sitt swärdh nogot effter, på thet han skule thet källarswännen i pant sättia, 
om han elies inthet kundhe ööl bekomma. Men nogon pistool medh sigh haffwa 
hafft, nekadhe han aldeles. Berättadhe ther hoos perlamentet ther aff wara förorsakat, 
att källarswännen skule på sitt huffwud haffwa sin pant, och honom nöta, hwilken 
han tilförendhe nogra gångor sadhe sigh haffwa welat igenlöst, men källarsw. haffwer 
thet nekat och föregiffwit att han war förstånden. Haffwer therföre Sveno tagit 
myssan aff källarswännens huffwudh, doch strax ther effter lagdt henne ifrå sigh på 
bordet, ther aff källarsw. bleff yffrigh och sprangh i dören medh en knijff, och högg 
effter Svenonem 3 slagh, nekandes honom uthgå, mädan poiken effter husbonden hans 
Jon Olsson gåå skule. Men när Sveno honom uth genom dören rendt hadhe, och Joh. i 
förstugun nogot medh honom haffwer tilsammans warit, kom Jon Olsson borgm. och
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medh en staff illa slogh Joh. Birgeri, men the andra twå, haffwa tå strax giffwit sigh 
uth aff källaren på gatan.

Matthias källarswännen swarar Svenoni, och hela handelen uprepar äffwen som 
hon i Jon Olssons skrifft författat ähr. Doch thetta tillägger, att Sveno haffwer wäll 
sändt till sigh penningar, att myssan igenlösa, men inthet tilfyllest, och therföre ho
nom nekat sin myssa igen bekomma. Sadhe och att Sveno slogh mächta myckit i bor
det, och leet illa öffwer sin myssa.

Sädan bleff en poike Jacobus Joh. benemdh framhaffd, hwilken aff begynnelsen war 
på källaren tilstädes. Then ther berättadhe att källarsw. satt widh bordzändan widh 
spijsen och skule giöra up eeldh, och the andra twenne på bänken, och sädan Sveno- 
nem haffwa gåt till källarswännen och sagdt, Iagh skal haffwa min myssa igen, till 
hwilket källarsw. swaradhe: När iagh får mina penningar, och medh thet samma sendt 
sin poike effter borgmästaren. Denna poiken nekadhe källarsw. haffwa warit i dören 
medh nogon knijff, ey eller haffwa ther inne nogot swärd förnummit, och sedt. Men 
thet uthe i förstugun skedde, sadhe han och sigh icke heller haffwa sedt, uthan att 
källarswännens brodher haffwer fåt ått borgmästaren en liten påk, then han togh inne 
i kammaren.

Ähn förhördes en annan poike, Nils Olsson benemdh, then ther sadhe, att källarsw. 
gick genom dören baaklenges, och hadhe en telghknijff i handen, doch kastat honom 
sädan i byxorna, och slagit Johannem Birgeri under sigh, till hwilkens hielp the andra 
twå aff källaren sädan komme. Sadhe och att en pistool kom fram, doch wiste inthet 
hwem honom hafft haf:r, ty han lågh för sigh sielff på golffwet.

När detta så afflupit war, bleff rådsampt funnit aff Ven. Consist. till en annan 
Consistorii dagh, medh huius canrae definitione förtöffwa, till dies Jon Olsson sielff, 
såsom och Johannes Birgeri kunna tilstädes komma.

2. Refererar Rector Magn. Qvaestoris M. Boéthii betänkiandhe och swar om Börie 
prästegårdh, hwilket Ven. Consist. aff honom begiärte til 6. Martij, n[emligen] att han 
thet widtaga will, så frampt han kundhe bekomma halffparten så aff qwicke och 
sädhes tiondhen, och annat som pastori aff sochnen tilkommer, som af sielffwe 
prästebordet. Hwar och icke, haffwer M. Boethius nekat sigh wilia sådant stort beswär 
och mödha påtaga. Ven. Consist betänckte detta medh noga flijt, och befan många 
beswär wara bådhe cappelan att löna, som och leghofolk, och annat mehra som sådant 
hushåldh fordrar. Och therföre tilsadhe Qvaestori aff alla intradher, som ther wara 
kunna, een halffpart, doch så att och M. Boethius fogar detta Procancellario Reveren
diss. Domino Archiepiscopo att wetta, såsom och H. Ähre:hetz betänkiandhe här om 
begiära.

Rector M. förmante och Qvaestorem giöra Academien räkenskap för dhen sädh, 
som i förledhne åhr i Börie fallen ähr. Qvaestor swaradhe och sadhe, att 80 tunnor 
ähre ther i förwahringh, hwilka ähre och alleredha bortloffwadhe.

Bleff och ther hoos om uthsädhe widh Börie prästegårdh nogot discurrerat, doch 
ther om inthet wist affsagdt och conduderat.

3. Kom för rätten Hans glaasmästare och unge Lars Jonsson, och moot twenne 
studenter Petrum Theod. och Henricum Joh. inladhe en klagheskrifft, som lydher 
för:dhe studiosos haffwa mött Hans glaasm. och Lars Jönsson strax widh doom- 
trappan dhen 6 Martij widh klockan 8 om afftonen, när the haffwa om dagen til- 
förne upkrafft penningar till contributionen, effter borgmästarens befalningh. Och 
Petrum haffwa ränt Hans glaasm. i bröstet medh sin wänstra axel, att han flögh långdt
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tilbaka, och strax ther effter fasnat Lars Jönsson i halssen, och slitit hans kraghe sun
der. Och medh thet samma haffwer Henricus kommit, och Lars Jönsson en pust giff- 
wit, och hans iacka sunderrijffwit. Sädhan formales i offwanrte skrifft att Petrus haff
wer fattat i Hans glaasmästare, slagit honom i marken, och wendt up nedh på honom, 
och honom sädan illa medh fotterna haffwa sparkat. Men interea bleff Henricus Lars 
Jönss. öffwermächtigh, och therföre drogh för:dhe Lars J. uth sin knijff, hwilket när 
Henricus förnam, gaff han sigh till flychten, och Lars alt fort effter, menandes Henri- 
cum sin hat och kragha medh sigh sin koos haffwa tagit. Elies och fölgdhe han ther
före, att han skule förnimma, hwarest thesse studiosi sitt herbergh haffwa skule.

Studiosi nekadhe alt detta så afflupit wara. Ty Petrus sadhe, att Lars Jönsson stötte 
först honom, och frågadhe hwadh han war för en, sädhan slagit honom widh örat, 
lupit effter honom, och fasnat honom i armen, och hållit honom fast, till thes Hans 
glaasmästare haffwer sagdt till Lars Jönss. lä t t  honom gåå, wij ähra druckna, och die 
ähra drukna. När nu parterne war affwikne, bleff detta medh noga flijt ventilerat, 
och sädan per vota således slidt:

Vota. M. Erici Gabriel. 1. Att the på gatan haffwa drukne gångi t, moste the i 
prubban sittia, 2. För pustar och stötar böte hwar thera, effter 12 c. Sårm. medh wil. 
St. L  kopparmynt 6 dr. 3. Hwadh huffwudorsaken till detta perlamentet widkom- 
mer, och elies annat som här infalla kan, kan man inthet myckit omsäia. Ty inga testes 
woro tilstädes, uthan uterqve litigantium haffwer nudam relationem.

M. Erici Brun. 1. För 2 pustar moste hwar thera böta 6 dr kopparmynt. 2. Ändoch 
anklaganden föregiffwer sigh wara aff fogeten och borgmestare nämpder um staden 
gånge effter stadsens ärender, likwäll mir man relata medh consideration betänker, 
kan thet ringa wara. Qvare 3. Måå studenterne sittia 3 dagar, therföre och annat i 
prubban.

M. IsraL Bring. Ther haffwa wankat pustar, ergo hwar thera 2 pust, h.e. tillhopa 
6 dr. hwit mynt. Och sädan sittia i prubban.

M. Sven. Att the skole penningar böta, synes wara för hårt. All dhen stundh the 
haffwa på beggie sijdorne bådhe upburit och uthgiffwit, elies och ähr ingen skadha 
skedd, hwarföre ähr mit betänkiandhe att the allenast incarcereras.

M. Joh. Frank. Mädan inga witnen wore på nogon thera sijdhan, synes wara att the 
allenast i prubban insättias.

D. Sidenii. Effter ingen skadha ähr skedd, ey heller ähr legaliter aff actore bewijst, 
moste man ius strictum här uthinnan inthet påsee, uthan migh synes så wara, att the 
allenast nogra dagar incarcereras in recognitionem importunitatis, och inga penningar 
böta.

M. Olavi Laurel. 1. Att the på källarna dricka, och sädhan gå uth på gatan, moot 
leges, moste the i prubban förwaras 5 dagar. 2. All dhen stundh thesse borgare haffwa 
i alla sina dagar warit roolige och stilla män, ähr troolige att the inthet haffwa först 
rendt på thesse unga sellar, uthan contra. Hwarföre kunna wij wäll och them påläggia 
en multam arbitrariam, för alt tilhopa njemligen] 6 dr. hwit mynt, och hwarken pust 
eller annat nempna.

M. Joh. Lenaei. Detta factum rätt mäta ähr swårt, effter beggie parterne byggia 
på sin blotta relation, hwarföre ähr mitt betänkiandhe, att the paena arbitraria multe- 
ras, (hwilket och constitutiones Acad. Senatui relinqvera) nempligh, att the 1. per 
carcerem straffas. 2. Medh penningar 6 dr. hwit mynt

Inkalladhes altså parterne, och Rector Magn. affsadhe studenterne 1. sittia i prub-
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ban för sitt fyllerij och gatugångh skul. 2. Att öffwerfalna ähre, skole the 6 dr godt 
mynt bådha tilhopa böta. 3. Klädherna hwadh widkommer, kan hwar för sigh, sina 
egna låta laga, mädhan the på bådha sijdhor ähre illa medhfahrna.

25 Martij
finitis precibus fogar Rector Magn. Dominis Professorib. att wetta, hurusåsom 

Andreas Olai, hwilken aff peste haffwer warit befängd i thesse dagar förskickadhe till 
sigh twen«e studiosos, att sigh beswära öffwer nödh honom öffwergår, i thet han 
inthet haffwer att födha sigh medh, och moste likwäll wara innelycht och inslutin. 
Hwilken therföre ödmiukeligen begiärar, att Ven. Consist. wille hans stora nödh och 
trångmål tilsee, och honom här uthirozan nogon undsättningh giöra. Respondebatur: 
Först skall förhöras om inthet ähr igen aff thet som tilförne ähr confererat til theras 
uppehälle, som i dhen siukdomen komne ähre, fins inthet i förrådh, så moste en ny 
collecta bliffwa aff hwars och ens proprio, effter thes rådh och tilfälle, som hwar 
för sigh kan haffwa, på thet han som i nödhen ähr, kan hulpin bliffwa.

3. Aprilis
convenerunt M. Joh. Staienus p.t. Rector, D. Sidenius, M. Sveno, M. Israel Bring., 

M. Mart. Nycopensis, M. Ericus Brunnius, M. Ericus Gabrielis, och föiiandhe ären- 
dher för händer hadhe:

1. Refereradhe Rector Magn. Bibliothecarium haffwa sigh beswärat öffwer dhen 
drögzmål som ähr medh Bibliothecas inventario. Begiärte therföre, att the som til- 
förendhe haffwa uthloffwat sigh wilia ther medh fort fahra, att the sine mora wille 
continuera, på thet Qvaestor Academ. kan registret medh sigh bekomm, och ther in 
camera regia, effter dhen Konungzlige Regieringens befalningh, praesentera, när 
Qvaestor thet äskar och begiärar. M. Israel Bring, tillsadhe thet bliffwa medh thet 
första bestält, när hyilarna kunzza färdigha bliffwa, på hwilka böckerna sättias skole. 
Ty them på golffwet kasta, synes inthet rådsampt wara.

2. Discurreradhe och praesentes Domini Profess, om stipendiaterne. Och all dhen 
stundh stipendiar, inspector M. Mart. Nycop. berättadhe trenne rum vacera för om- 
slutne höste termijn, antoges thessa effterskreffne: 1. Ericus Petri Smolandus, 2. Ericus 
Petri Waltunensis, 3. Johannes Simonis Enecopensis, hwilka praeciam ingenia, och 
elies wacker progres giordt haffwa. Ähro och ther hoos myckit fattiga.

Bleff och medh dhet sam m  Hennes K. M:tz breff upläsit, som tili Illust. D. Cancel
larium Acad. skriffwit war, att Jonas Christophori Böös örebroensis tili numerum sti
pendiariorum coopteras skule. Thet och H. N:des Cancell. Acad. commendation, om 
sam m  Jona Christoph, lydde. Respondebatur: För påske terminen skall Jonas be
kom m , all dhen stundh han nu först hijt kommen ähr, och ähn nu ingestädes haff
wer sigh in exercitiis praesenterat. Loffwadhe och praesentes Domini Profess. Magno 
Palumbo Ostrogotho, att och han stipendium bekom m  skule för påske terminen 
nästföliandhe, om nogot rum tå kundhe tompt wardha. Discurreradhes och om M. 
Gislone Smolando, doch bleff om honom inthet wist slutit, antingen han skule be
komma heller inthet

3. Andrager Rector Magn. Dominis Professorib. M. Lars Carlostadium haffwa be- 
giärat en zedhel till M. Johanzzem Frank, som s. D:ris Chesnecopheri böcker registre
rat haffwer, att han nomine publico uthtager dhen herbarium som Carlost. förmenar 
sigh tilkomm, i s. Doctorens bibliothec, medh frågan hwadh honom swaras skall?
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Till hwilket bleff inthec directe swarat, uthan M. Israel Bringius sadhe honom ingen 
book medh rätta tillkomma, i dhen s. mansens bibliotheca, all dhen stundh han wäll 
haffwer tilförne långo sädan hen«e fordrat, mädhan s. Chesnecoph. leffdhe, hadhe 
han wetat sigh nogon rätt haffwa hafft, att dhen eska och begiära.

4. Begiärar Rector Magn. Dn. Profess, betänkiandhe om Haqvino then ther be- 
giärar komma, i h. Anders rum till officium cursoratus. På hwilket praesentes Domini 
Profess, sigh inthet resolvera wille, all dhen stundh så många wore borta. Allenast 
M. Ericus Brunwius nekadhe sigh haffwa nogon sin giffwit Haqvino sitt votum, eller 
och här effter wilia giffwa, så att för:dhe M. Ericus Brunmus sadhe sigh inthet kun«a 
rectoratum widtaga, om dhen till honom devolverat wardher, mädhan Haqvinus 
cursor wore, ratione, qvia histrio.

5. Inkommer Anders Benchtsson, och på Jon Olssons borgmästarens wegne begiä
rar, att Ven. Consist. wille sigh ähn företaga och condudera, om dhet slagsmål, som 
bleff inlagdt dhen 20 Martij §. 1. emelan källarswännen, och the trenne studenter, 
som ther nämpnas. Doch effter fåå tilstädhes wore aff assessorib. Consistorii, aff 
wichtiga förfall och hinder, begiärte Domini Profess, att han wille till en annan 
Consistorii dagh fördragh haffwa, mädhan saken synes wara aff nogot importans. 
Elies tychte Domini Profess, rådsampt wara, att Jon Olsson sielff sigh praesenterar, 
när dhenna casus examen för händer tages, på thet han kan thes bättre swara sin we- 
dherpart, och honom öffwertygha, inthet twifflandes att thesse för.dhe studenter iu 
skole sitt tilbörligit straff bekomma, i alt thet som bewisligit fins, them brotzliga 
wara.

6. Refererar Rector Magn. huru Carolus Rosingius sigh haffwer beswärat öffwer 
dhen twistiga saak, han moot Ericum Danielis Acrelium länge och offta tilförne här 
i Consistorio drijffwit haffwer, och sädan begiärat att saken kan komma till en end- 
skap, 2. Att honom hans inlagor i sielffwe originalet bleffwe igen leffreradhe. Om 
hwilket Domini Profess, mente, att all dhen stundh saken ähr här uptagen, postulata 
actoris inlagda, elies och blandh anwat, så långh tijdh drögzmåål skedd ähr. Och Eri
cus, som swaranden ähr, så offta tilförne hijt citerat ähr, doch haffwer han altijdh 
contumaciter tergiverserat, kan man nu manu praetoria tagha honom genom Academ. 
wachtmästare ifrå bygden, ther han nu så långh tijdh här in på stadhen, n[emligen] i 
Danmark sochn i Cumbla, legat haffwer, och hijt in föran, att sin wederpart swara, 
will han ähn tå nogot föregiffwa att undkomma, kan man på saken döma, och sädhan 
relegera honom, som inthet lydha will. Inkallades therföre Carolus, och honom detta 
gaffz tilkänna, hwilken Ven. Consist. offereradhe en libellum supplicem, i hwilken 
han begiärar 1. examen et definitionem suas caorae, 2. Testimonium vitae anteactae. 
Ven. Consist. loffwadhe honom beggie delarna.

4. Aprilis
kalladhe Rector Magn. M. Joh. Staienus Dominos Prof. att widare Caroli Rosingii 

och Erici Danielis saak skodha. Och komme tilstädes thesse: M. Joh. Lenaeus, M. Jo
nas Wex., M. Olaus Laur., D. Sidenius, D. Loccenius, M. Joh. Frank, M. Sveno, M. 
Martin. Nycop., M. Israel Bring., M. Laur. Stigz., M. Laurentius Forn., M. Ericus 
Gabrielis.

1. Inkallas partes litigantes, och åtspordes om the wille sigh per amicabilem com
positionem medh hwar andra förlijka, heller och saken iudicialiter uthföra låta? Caro
lus swarar, All den stundh iagh haffwer förnummit, att Ericus i alla saker migh ähr



220 i6ßp: 4 a p ril-21 april

under ögonen, och elies migh stora iniurier tilfogat, kan iagh inthet låta, causae 
bonitate fretus, medh mindre iagh saken drijffwa skall, och på hen»e doom och 
ändskap fordra. Men Ericus sadhe sigh gierna wilia medh sin wedherpart föreena. Och 
ther hoos berättadhe Carolum haffwa förlijkat sigh medh honom för itt åhr sädhan på 
welb. junker Sitthons gård i Danmark sochn, hwilket när Carolus nekadhe, inkallar 
Ericus j. David Sitton, och Nicolaum Ingelberti, hwilka witnadhe sant wara, att han 
ther i för:dhe tijdh warit haffwer. Tå bekiändhe Carolus att thet war åhr 1637 nogot 
för julehelgen. Och när Ven. Consist. förmante Carolum, att han öffwerwäger, om 
thet icke wore rådhsamligare saken amice componera, ähn legaliter uthföra, helst 
effter litium exitius ähr incertus, kastadhe han i rätten een inspråkz penningh, n äm 
ligen] en halff rijkzdaler, att låta see den#a förlijkningh sigh inthet behaga, thet doch 
honom inthet bleff iniungerat, eller iustitien denegerat. Och såsom Ven. Consist. 
ganska illa uptogh denwa och andra Caroli otijdhigheter, altså wille och "Domini Pro
fess. sädan huffwudsaken ändat ähr, medh Carolo förfahra, hwadh han medh den«a 
sin inkastat pen»ingh menar, helst effter thet synes wara in iudicii contemptum 
giordt.

2. Inkalladhes ähn parterne, och åtspordes om the nogra flera accusationer och 
beskylningar moot hwar andra haffwa, them the för den»a Consistorii rätt den«a 
gången achta drijffwa. Till hwilket utraq«e litigantium pars nekadhe.

3. Discurreradhe Domini Professores om nödigt skule wara antingen Ericum i 
prubban sättia, eller och caution och borgen taga, then ther loffwar honom nästkom
mande Consistorii dagh comparera, och sädan till saken, som hon tå uthfördh war- 
der, swarar? M. Ericus Gab., M. Eric. Brun., M. Laur. Stigz., M. Mart. Nycop., M. 
Israelis Bring, super hac qyeesüone meningh war denne, att Ericus antingen incarce- 
reras interea, eller och för sigh fulkomligh borgen ställer, hwar thet icke skeer, och 
han sädhan undkommer, tå wille the ther uthin«an aldeles wara skuldfrij. Och när 
Rector Magn. honom tilspordhe hwem han meente sigh wilia till löfftesman begiära, 
nempdhe Eric»r M. Thomam Michaelis, och Thomas Lårman, befaltes therföre wacht- 
mästaren, att han Ericum tijt fölia skule, att förnimma, om för:dhe M. Thomas och 
Thomas Lårman wille sigh till Rectorem förfoga och för honom hand räckia, hwar 
thet tå inthet ske kundhe, skule Ericus genast föras i prubban.

4. Loffwadhe D. Daniel Sidenius och D. Loccenius sigh wilia aeterna och beggie 
parternes inlagor sigh företaga, och rationes utriusq#e noga öffwersee, och them till 
wissa capita föra, och sädhan medh heela Consistorio sigh betänkiandhe communi- 
cera.

5. Offererar M. Ericus Gabrielis Notario i händher the documenter och skrifftelige 
skiäll, som Carolus Rosingius och Ericus Danielis tilförne inlagdt haffwa, mädhan 
M. Ericus Gab. notariatus officium beklädde, i een knippa sammanbundna.

21 Aprilis

vespertinis precib. finitis, consulteradhe M. Johan. Staienus, p.t. Rector, M. Joh. 
Lenaeus, M. Jonas Wex., M. Mart. Gest. sampt och borgmästarne i stadhen Thomes 
Larsson och Joen Olsson, om dhen nykomne organistens salario, hwilken frå Wester- 
åås ähr. Och omsidher conduderadhe att Rector Academiae, een aff borgmästarne, 
och kyrkiowärdarne skola handla medh honom muntligh, på hwadh rått han denwa 
tiänst antaga will, och medh hwadh löön han sigh will contentera låta.
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24. Aprilis

convenerunt å rättan Consistorii dagh och stalle M. Joh. Staienus p.t. Rector, D. 
Dan. Sidenius, D. Loccenius, M. Martin#; Gestrini#;, M. Martinus Nycopensis, M. Is
rael Bringius, M. Laurenti#; Stigzelius, M  Laur. Fornelius, M. Ericus Brunni#;, och 
föliandhe ärender för händher hadhe:

1. När Johan#es Simonis Enecopensis å käranden, sampt hans wedherpart Amundh 
booktryckiaren, war för rätten framträdde, begynte Johan strax referera om sin läre
mål sålundha: När iagh för nogra dagar sädan, skule gåå up i Fierdingen, ther iagh 
min disk haff:r till måltijdz, stodh Amundh booktryckiaren för migh på gatan och 
sågh på soldaterne ommarcera. Tå spordhe han migh och sadhe, hwi haffwer tu migh 
förtalt, och sagdt att iagh kastar uth penningar på skrep? Och medh thet samma slogh 
han migh widh kinbenet så att blodhen mächta tingh aff näsan uthran, item att 
heela mit öga bleff bortblånat. Hadhe migh omkul, icke allenast en gångh, uthan twen* 
ne gånger, drogh i håret, och ähn mehra slogh, doch medh inthet annat ähn medh 
händerne, folgde och theslikes migh alt medh slagh ifrå Comnmnitetz porten in på 
backan, ther en pijgha togh honom migh ifrå, och ther medh rendhe han bort, odi 
skildes widh migh. Berättar ther hoos Johannes att Amundh och sålundha iättadhe 
och sadhe, thet skal inthet wara giordt här medh, thet skal nu först wara begynt. Item, 
att Amundh nu här i Consistorii förstughu sadhe: Hodie hic cras alibi.

Amundh booktryckiaren swarar: Jagh wart kalladher, för en tijdh sädan, medh nogre 
flera, sampt och Johanne aff en fougdehustru till s. D:ris Wallii gårdh, och när ther 
en stundh hadhe warit, och bliffwit wäll plägadhe, togh iagh fram pungh, och medh 
thet samma, fölle penningarna, moot min wilia, nidh på golffwen, aff hwilket Johan, 
haffwer tilfälle tagit att migh förtala, och säija att iagh går till doctorinnans gårdh på 
frijerij, och sk[r]epper medh mina penningar, thet iagh för stor waanähra håller, och 
ondt förtaal. Och när Anundus åtspordes hwem honom haffwer underrättat om detta, 
sadhe han, att Olaus Nicolai Borstillensis haffwer thet sagdt. Bekiänner altså sigh 
haffwa i twenne resor Johannem kulslagit, och medh händerne pustat, doch alt (som 
han menar) medh rätta.

Johannes Simonis äger sigh haffwa sagdt detta för Olao Nicolai sin contubernaal, 
när han heemkom till sitt herbergh medh sådana formalier, Amundh togh uth pung
en, och penningarna föllo nedher kan skee han giordhe på skrep.

Post litem sic contestatam, gingo parterne sin koos, sampt och M. Mart. Gestrinius, 
och M. Martinus Nycopensis, mädhan the på actoris sijdha wore interesseradhe. Och 
the andra Domini Professores discurreradhe om detta facto mångfalligdt, säiandes ho
nom uthan saak haffwa Johannem in via publica, ubi securitas est data, medh ondha 
slagh öffwerfallit, och therföre billigdt wara, att han för blånadhen 12 mkr hwit mynt, 
och blodhwijte 12 mkr hwit mynt effter c. 9. Sårm. medh wilia St. L. Item för pust 
6 mkr hwit mynt, och hårdragh 6 mkr h. m. effter c. 12 titulo eodem böta skule. Doch* 
så att och the andra D omini Profess, om detta skule sina vota och betänkiande giffwa, 
all dhen stundh tå wore få tilsädes. Men interea skule Amundh incarcereras. Inkal
lades therföre parterne, och i theras närwara sådan doom affsades:

Sententia. 1. Skall Amundh gåå i prubban. 2. Böta effter Iagh. 3. Wara in aresto, 
till thes saken ähr aldeles klaar giordh. 3. Bleff och konungzfridh lyster öffwer Jo
hannem, therföre hans wedherdeleman ondt iättat haffwer.
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2. Framkom Acad. wachtmästare och klagadhe, att Johannes Arvidi* och Beniamin 
Wesmannus, item Ericus Prytz haffwa honom öffwerijlat nu £redagz afftonen näst- 
förlidhen, klockan widh pas 9. Ty när Joh. Arvidi* itt roop widh Oluff Sifferssons port 
ropadhe, sadhe till honom wachtmästaren, I ähra lustiga? ther till han swaradhe, 
Hwi icke, iagh kan inthet troo, att nogon ther öffwer förargas? Kan man icke få gåå 
lustigh? Och medh thet samma stegh för:dhe Joh. till wachtm. och wille slå honom en 
örfijl, och mante honom att slotz medh sigh, om han wore bättre ähn dhen eller dhen. 
Sädan sadhe wachtm. att Beniamin stälte och sigh medh thet samma till honom, och 
fördhe honom skamliga ordh uppå, kallandes honom lappare, belghund, cuion, fick 
och ther hoos i honom och sadhe, thet wore wäll giordt giffwa tigh en örfijl, och 
medh thet samma satte Beniamin wachtmestaren medh macht nedh på itt gatebodz 
lock. Ther näst haffwer Ericus Prytz kommit och sagdt, när tu går sielff fämpte, så 
slår tu små poikar, men nu wore wäll giordt tigh alt om kringh igen för sådant wäll 
banka.

Johan. Birgeri [0: Arvidi?] excuseradhe sigh, och sadhe, iagh ropadhe sachta, doch 
skreck iagh inthet, ey rördhe iagh min handh widh honom, men thet iagh honom 
kalladhe war sådant, som ingen macht påligger, thet kom till aff stoor hastighet. 
Beniamin bekiändhe sigh haffwa slagit honom i gatbodhlocket, doch inthet mehra 
giordt åt honom. Men Ericus Prytz nekadhe sigh hwarken haffwa tagit i honom 
denna gången, eller nogra skälsordh honom påfördt.

Tå påminte M. Martinus Gestrinius Beniamin, dhen loffwen han giordhe i höst 
förledhin, när han tå för Consistorio war, att swara för sådana sina otijdigheter och 
slagsmål, säiandes bättre wara bliffwa nampnkunnigh genom sin flijt i sina studier, 
ähn för sådant hoos sina praeceptores. Och ther hoos honom åtspör huru han the bötes- 
penningar affläggia kan, som honom pådömdes yterst i sin rectorat, all dhen stundh 
han sin loffwen, som han tå giordhe, inthet skiöter att hålla? Tå mente Beniamin 
detta inthet så högdt wara. Men att Ven. Consist. wille skonligen aff honom the förra 
bötespenningarna exeqvera, badh han ödmiukeligen och ganska flitligen. Till hwilket 
'Domim Profess, sadhe: Finner man edher wara frugi studiosum, så kan man ther 
medh omgåå så widt som man seer edher nå och räckia, men elies moste man stricto 
iure medh edher handla.

När nu detta så afflupit war begiärte Rector Magn. hwars och ens särskilta be- 
tänkiandhe om denna wachtmästarens käremål, till hwilket swarades som fölier:

Vota: M. Erici Brun. Oansedt the för oqwädens ordh skule böta effter c. 32. Rådst. 
B. S.L., likwäll mädan actor inthet kan aldeles them wäll öffwertygha, ähr mitt be- 
tänkiandhe att the sittia i prubban i 4 dagar, och sädan flitigt förwaras, att om the 
wachtmästaren nogot röra, skole the hårt straffadhe warda.

M. Laur. Fornel. All dhen stundh the honom haffwa medh slem mun öffwer- 
fallit på gatan, som likwäll ähr persona publica, synes migh billigt wara, att hwar 
thera böter 7 dr kopparmynt, och rådhan sitter i prubban i 4 dagar.

M  Laur. Stigz. Mitt betänk i andhe ähr, att the incarcereras till thet ringaste i 4 da
gar, och rådan giffwa theste mindre penningar.

M. Isra. Bring. Giffwa inga penningar, och sittia 8 dagar i prubban.
M. Mart. Nycop. Såsom thet en stoor iniuria ähr, honow, som likwäll persona pub

lica ähr, medh slemnza och ondha ordh öffwerijla, altså ähr min meningh att hwar

* Sannolikt felskrivning för Johannes Birgeri.
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thera böter 2 dr kopparmynt. 2. Sittia i prubban 4 dagar. 3. Och om the inga pen
ningar haffwa, moste the medh kroppen böta, och således i 8 dagar i prubban sittia.

D. Loccenii. Mitt betänkiandhe ähr, att hwar thera moste uthläggia 2 dr kopparm. 
och sädhan incarcereras i 4 dagar.

D. Sidenii wille man ius strictum observera, skule the wäll penningar böta, men 
min meningh ähr, att the paena corporali alt detta försona.

När nu såledhes omröstat war, consulteradhe Domini Profess, om detta, och 
funno billigdt wara, att hwar thera 2 dr kopparm. böter, och sädan sittia i prubban i 4 
dagar. Inkallades therföre parterne, och them pronuncieradhe Rector Magn. sententien 
och Ven. Consist. doom, förwarandes them flitigt, 1. Att the inthet röra widh ho
nom, som ähr persona publica, hwar the finnas, och ther medh kunna beslagne war- 
dha, skole the strax relegeradhe wardha. 2. Att the sigh om nychterhet och stilla leff- 
werne beflita och wijnläggia.

3. Bleff discurrerat om wachtmästarens beswär, i thet han klagar sigh, inga dränger 
haffwa, the medh honom om nätterne i wacht gåå kunna. Såsom och aff Rectore 
Magn. refererat, att en drängh war ther hoos honom i thessa dagar, then ther begiärte, 
att komma medh loff ifrå sin tiänst, till hwilket honom ähr bliffwit swarat, att nu 
ähr sendt nogon tiänst upsäia. Och såledhes haffwer tå han loffwat sigh bliffwa stadigt 
till hösten. Bleff therföre aff Dominis Profess, för godt och rådsampt funnit, att 
wacbtmästaren tager till denna drängen ähn nu een, och medh thesse twenne låter 
sigh nöia till hösten, mädan nu dagen långh ähr, och discentium coetus nu här effter 
i sommar dissiperas.

4. Om stipendiariis nogot ordinera, wille präsentes Domini Prof. denna gången 
inthet, uthan differeradhe ther medh, til thes flera kundhe tilstädes komma.

5. Rector Magn. in memoriam Dommis Prof. revocavit, tempus nunc adesse, qvo 
gubernatio haec academica a praesenti Rectore resignari, aliiqt'i deferri consvevit, 
sciscitatur igitur, qvem civib. academicis gubernatorem velint constituere? "Responde
batur: All dhen stundh tilförne concluderat ähr, thet och status aristocratius fordrar, 
att hwar och en Professor pub. ex ordine skall statis temporum periodis Magistratui 
academico förestå, dubiteradhe ingen aff Dommis Prof. som tilstädes wore, att iu M. 
Martino Nycop. sceptra academica hoc seqventi semestri demanderas skule.

8. Maij.
Höltz ordinarium Consistorium, praesentib. M. Joh. Staieno, p.t. Reet., M. Joh. 

Lenaeo, M. Jona Wex., M. Olavo Laurelio, D. Sidenio, M. Martino Gestrin., M. Martin. 
Nycop., M. Israe. Bring., M. Laur. Stigz., M. Laur. Fornelio, M. Erico Brunnio, M. 
Erico Emp. Och tå handlades om föliande ärender:

1. Berättar Rector Magn. Andream Petri Rialensem haffwa hoos sigh deponerat 
en spontaneam confessionem om thet rychtet som kringspridt ähr, att han lägermål 
haffwer hafft medh en kona i Rooslagen i Len»a sochn, thet och ähr angiffwit tilförne 
19 Decemb. An. 1638, nr. 3. här in Consistorio. Och ther hoos Andream ödmiukeligen 
haffwe bönfallit, dhet Domini Prof. wille medh tolamodh detta uptaga, och inthet ex 
legis rigore, uthan fadherligen ther på animadvertent, föregiffwandes saken wara medh 
hans wedherpart, och på dhen sijdhan, aldeles klaar giordh. Till hwilket bleff swarat: 
All dhen stundh man inthet nu an«at haffwer sigh widstödia, ähn hans blotta relation, 
synes rådhsampt wara att Notarius Consistorii nostri skrif:r pastori till, ther saken 
witterligh ähr, att han meddelar offwanbeite Andreae Petri sin witnesskrifft, om och
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huru widt detta widh tinget affpasserat ähr. Om och konan haffwer sitt straff uth- 
ståt, och medh henne ail execution sked ähr, och annat som effterfrågas plägar i så
dana fornicationum casibus. Hwilken witnesskrifft när han kan hijt förskaffa, skall 
saken strax sin sentens och doom bekomma.

2. Andrager Rector Magn. Ven. Consist. Westrogothorum begiäran, i thet the på s. 
Andre» Andre» Westrog. wegne, qvi hisce diebus fatis concessit, ödmiukeligen begiära, 
att Ven. Consist. wille see till hans stora fattigdoom, som och många giäl, them han effter 
sigh haffwer att betala. Ther till förhielpandes att han widare för höste terminen 
inter alumnos regios nogon penningh bekomma kan. Och när Domini Professores 
hadhe inkallat Martinum Sigvardi Westrog. och öffwersedt registret på alt som dhen 
s. personen in bonis hadhe, såsom och hans giäldh öffwerslagit, bleff vox omnium una, 
att han för tilkommandhe höste termin skall bekomma 40 Dr kopparmynt, på diet 
hans åldrige och gamble moder, then honom haffwer medh stor mödha framhulpit 
(qvia posthumus) nogot kan bekomma, aff thet, som effter honom wara kan. Elies 
och anteacta vita, qvam degerat honestam piamqi'e, et in studiis diligentia et pro
fectus commoveradhe Dominos Profess, att detta effterlåta och bewijsa. Och bleff 
detta Martino Sigvardi sädan tilsagdt, ea conditione, att dhet inthet skule, propter 
exemplum, allom affkunnas.

3. Bleff discurrerat om M. Laurentio Haleno, hwilken Philosophie Adiunctus haff
wer warit, och för nogon liten tijdh sädhan ähr dödh bliffwen. Omsidher effter en 
långh sententiarum collation, kundhe inthet annat conduderas, ähn att hans effter- 
låme hustru och barn skule bekomma twenne terminer pro anno grati», som ähr i höst 
nästkommandhe, och påske terminen i thet tilkommandhe åhret.

4. Inkommer borgmästaren Joen Olsson, och flitligen begiärar, dhet hans saak, som 
tilförne angiffwen ähr, 20 Martij nr. 1, motte en ändskap winna. Begynte ther hoos 
referera huru såsom han bleff warse att studenternes poike gick up på källaren medh 
en kanna, och medh thet samma källarswännens poike haffwa på torgit kommit, hwil
ken borgmästaren sadhe sigh haffwa flitigdt förmanat, att han ingen pant för ööl 
eller wijn taga skule, och fick altså studente poiken den gången inthet ööl, uthan 
borgm. sadhe sigh haffwa sedt honom gåå tillbaka, och inthet haffwa bekommit. Sä
dan sadhe borgm. sigh haffwa gådt i sin gatebodh, hwarest när han en halff tijma, 
widh pas, warit haffwer, kom Adolffz källarswän till honom i bodhen och sadhe, 
trenne studenter slå edher källarswän wist i häll på källaren, och strax gick borgm. 
tijt up, och mötte Svenoni och Danieli i källartrappan, men dhen tridie höl i källar- 
swänwen, och slogh honom illa. När nu borgm. war upkommen till them som slo
ges, badh han Johan»em wända igen, och stötte honom i bröstet 2 gångor medh en 
liten staaff, som han hadhe i sin handh, och när han ähn tå inthet wille sätte sigh, 
stötte han honom i munwen medh samma kiäp. Och medh dhet samma fick Joh. en 
pistool i sin handh, hwilket när borgm. förnam, sprangh han aff reddogha up för 
trapporna, och föl swåra illa. Och såledhes refereradhe Joen Olsson, som nu fattat ähr.

Sädhan inladhe dhe trenne studenterne, som borgmästarens swarandhe wore, en 
exception, till Jon Olssons förre klaghepun[c]ter. I hwilken the wäll bekiänna, att the 
haffwa medh sigh hafft itt swärdh, doch till dhen ändha, att the skule thet för ööl 
pantsättia. Men att theras poike bar hos sigh en liten kortbyssa, och ingen pistool, 
wiste the inthet aff, för ähn conflictus ipse angick, och tå först bleff Johan, warse 
poiken i sina byxor haffwa förrdhe kortbyssa, then han aff poiken tagit haffwer, icke 
att skiuta medh henne, effter hon inthet ladd war, uthan till att skräma källarswän-
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»en bortkasta dhen knijffwen han hadhe achtat slå Svenonem medh. Ther näst före- 
giffwer Sveno orsaken till detta perlamente haffwa warit, att källarswännen på sitt 
huffwudh hadhe sin pantsätte myssa, hwilken när han togh aff källarsw. huffwudh, 
att see och förnimma, om thet war dhen samma, som han tijt pantsa t hadhe, sprangh 
källarsw. i dören medh en knijff, och sadhe them få en ondh soot, för ähn the skule 
upkomma. Och medh dhet samma sendhe han effter borgmästaren, hwilket när the 
hördhe, begiärte Sveno loff att uthkomma, och när källarsw. thet förwägradhe, 
trängdhe han sigh likwäll så hårt till, att the bådha komme genom dören, och be- 
gynte i förstuffwun håårrijffwas. Och när Joh. märckte att källarsw. wille slå Sveno- 
nem i huffwudet medh knijffwen, wille han them åtskilia och källarsw. skräma medh 
dhen lilla kortbössan, som han togh aff poiken, men källarswännen haffwer strax öff- 
wergiffwit Svenonem, och giffwit sigh till slogs medh Johan»e. Och i dhet samma 
kom borgm. och satte en stoor rönepåk emelan them, så att Johannes fick 8 blå- 
nadher, och 3 blodhsår, som theras witnesskrifft uthwijsar, hwilka honom synt haffwa. 
Sidst neka the i sin skrifft sigh nogon steen haffwa hafft, eller och nogon knijff, ther 
medh the wille slå källarswännen. Såsom och att the orsaken och wållandhe haffwa 
warit till borgmästarens fall. Att och the twenne poikarne, som moot them witnadhe, 
ey bordhe för godh witnen wara, bewijste the ther aff, att förrdhe poikar wore tå på 
torget, och wore inthet på källaren tilstädes, när detta bulret först begyntes, som the 
medh en witnesskrifft bewijsa, giffwen aff en student, som hette Jacobus Johannis 
Sudermannus.

Borgmästaren swarar och säger att thesse blodhwiter och blånadher wore aff 
Academi ens wachtmästare Johanni slagne, såsom och aff källarswännen. Ther hoos 
refererar borgm. Svenonem haffwer sagdt, att han skal hugga honom så små, såsom 
kåål, till löön, att han hoos honom i nogra åhr giäst haffwer. Elies thet som före
bärs att the i sinnet hadhe sättia swärdet i pant på källaren, ähr ey heller nogon 
sanningh, uthan the wore lijka besatte, synnerligh dhen ena, nempligh Johannes.

När nu parterne wore affwijkne, discurreradhe D. Profess, om detta flitigt. (Men 
Mag. Laurent. Fornel. gick aff Consist.) Synnerligh, om man medh them mitius kan 
handla, ähn medh en annan, som gammal och förståndigh ähr, all dhen stundh dhe 
ähre unga, och tå wore aff drickandhe lijkasom furiosi et mente capti? Och när en 
godh stundh om detta war confererat, begiärte Rector Magn. att hwar för sigh här om 
sitt betänkiandhe säija wille, hwilket och skedde, som fölier:

Vota. M. Erici Gab. När iagh acta och probata considererar 1. kan iagh them inthet 
ther frå liberera, att the heemgångh giordt haffwa, 2. doch kan iagh inthet fulkomligh 
döma och säija, att the medh berådde modhe haffwa sigh på källaren förfogat, och ther 
källarswännen öffwerfallit. Hwarföre ähr mitt betänkiandhe, att the effter tenorem 
legis först försökia sigh medh 12 manna eedh wäria, om die thet gitta.

M. Erici Brunnii. Jagh ähr i samma meningh. Ty här ähre stora praesumptiones, 
att the medh berådde modhe skole haffwa gåt på källaren, och om wij wilia them al- 
deles defendera, styrkia wij them och andra sådana mehra i theras wilfarelse, och kan 
så sädan giffwas androm ondh exempel

M. Laur. Stigz. Jagh ähr och i dhen meningh, att onus probandi them påkastas, och 
interea läggias i prubban, och inthet uthkomma, för ähn the godh caution haffwa.

M. Israe. Bringii. Dett synes inthet godt wara medh saken dröia, uthan läggia them 
på, att the sigh medh en eedh wäria, om the kunna, hwar och icke bindas the till 
saken.

1 5 -6 8 1 0 6 1  Sallander
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M. Marc. Gest. et M. Mart. Nycop. Dhet synes rådsamligare wara, slå them på bre
dhet, och relegera them, ähn att nogot penwingeböte skule them påläggias. Ty hwa- 
dhan skule the taga penningarna, som the skule böta medh?

D. Sidenii. All dhen stundh the ähre discipuli, och på bådha sijdhor ähre praesump- 
tioner, synes migh att saken kan wäll mitigeras.

M. Olavi Laurel. Ändoch att the medh berådde modhe synas haffwa gåt tijt på 
källaren, oachtandes hwadh the wingla och förebära, likwäl mädan diet inthet så al- 
deles klart ähr, kunna the sigh medh 12 manna eedli purgera, och interea gåå i prub- 
ban till dies die bekomma godh caution.

M. Jonas Wex. Jagh kan them bwarken frija eller fella, uthan detta synes migh wara 
tänckwärdigt, om man icke skule kunna them en paenam arbitrariam, och inthet i 
detta fallet rigorem legis fölia? Hwarföre moste the till widare ransakandhe och bättre 
betänkiandhe incarcereras.

M. Joh. Lenaei. Effter the ynglingar ähre, moste man inthet aldeles rigorem legis 
fölia, uthan paena arbitraria them multera.

Inkallades altså borgmästaren Jon Olsson och hans wedherpart, och Consist. be
tänkiandhe affkunnades, nempligh, 1. borgmästarens wedherpart moste sigh medh 12 
manna eedh purgera, effter c. 4. Edz. St. L. all dhen stundh rationes och skiälen inthet 
aldeles klara ähre. 2. Liggia i prubban dl dies the godh och fulkomligh caution sigh 
förskaffa. Och ther medh weko the aff Consistorio.

5. Framträdher Johan Andersson Acad. wachtmäst. och anklagar offwan:te Jo- 
hannem Birgeri, att han ondha och slemma ordh haffwer honom påfört, item hans 
swärdh sunderbrutit, när han iussu Rectoris Magn. honom citerade, strax effter 
perlamentet på källaren ändat war, såsom n. 1. sagdt ähr. Refereradhe ther till medh 
wachtmästaren att för:dhe Johannes inthet wille frå sigh låta dhet swärdet han på 
källaren hafft haffwer. Till detta swaradhe Joh. Birgeri att wachtmästaren war swåra 
ohöffwisk, när han honom tiltalte, och kallat honom många oqwädens ordh, och altså 
nödgades* han honom swara. Men swärdet sade han wara sunderbrutit tilförne. När 
parterne wore affwijkne och Dni Profess, hadhe här flitigt delibererat, bleff slutit
1. Att Joh. Birgeri skal betala wachtm. sitt swärdh, som han sönderbrööt. 2. Sittia i 
prubban. Men medh widhare paen bleff upskutit, till thes then andra saken medh Jon 
Olsson afflupin ähr. 3. Förskaffa caution, att och detta warder uthfört. Hwilket bleff 
sädan aff Rectore Magn. i parternes närwaro pronuncierat.

6. Bleff alumnorum regiorum catalogus upreciterat, a qvo seqventes duluebantur 
[9: deluebantur]: Laurentius Benedicti Risteli^j Ostrog, q«*a Rector scholae in 
diecaesi Lincopensi, Thomas Klerk, Nicolaus Ruth, Simon Döpke, Petrus Ungiwr, 
Laurentius Gunwari, mädan han hoc semestri här inthet warit haf :r, Ericus Hwittingen- 
sis, Matthias Holmensis, Jonas Jonae Angerm., Giorgius Osengius. Om Nicolao Petri 
Ostrogotho bleff och discurrerat, then nu på en liten tijdh haffwer warit borta, doch 
om honom inthet anwat slutit, ähn atthans Stipendium skall stå in suspenso, och ingen 
anwan skall komma i hans rum, till thes man får see om han igen kommer. Samma bleff 
och om Andrea Andreas Wesman. concluderat. Nempligh, att han pro tempore absen
tiae skall mista, och om han kommer tijdigt igen, skall han sitt förra rum behålla, ändoch 
att D. Locceniwr refereradhe honom haffwa warit siuk, och ähn nu sängen hålla, och alt
så haffwa nogh gravem absentiae causam. Item om Johanwe Joachimi Opsopaeo, hwil-

I originalet står nögdages.
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ken för närwarandes påske termijn skall mista och kommer han i staden igen, och 
bliffwer här widh Academien, skal han sitt förra rum behålla. Rector Magn. angaff 
Zachariam Humerum som tilförne haffwer hafft detta benefici ut» regium, medh 
frågan om icke honom kunde effterlåtas sitt förra rum igenbekomma? Påminte och 
Rector M. Dominos Profess, om Jona Christophori Böös örebroense. Om hwilka 
denna gången inthet concluderat bleff. Ey eller om andra expectanter, uthan detta 1. Att 
Rector Magn. them alla convocerar, och medh Dominis inspectorib. M. Jona Wex. et 
M. Israele Bring, item Professore eloqventiae M. Laurentio Forn. them scripto aliqvo 
examinerar. 2. Att iblandh them, som inthet kunna denna gången inkomma till album 
stipendiariorum, skule sädan dhe penningar distribueras, som the mista, hwilka borta 
ähre.

7. Bleff och myckit och åtskilligt om cursoratu discurrerat, så att en deel aff Domi
nis Profess, wore pro Haqvino Långh, och en deel contra. M. Ericus Brun., M. Laur. 
Stigz., M. Israel Bring, et M. Martin«/ Nycop. wille inthet calculo candido honom 
suffragera. M. Olaus Laurelius sadhe Academien wara till waanähra, att denna Haq- 
vinus sceptra academica tära skall Men Rector Magn. item M. Jonas Wex. och M. 
Martinus Gestrinius urgeradhe hårt ther på, att om honom war tilförendhe conclu
derat, sub Rectorib. M. Martino Gestrinio, item D. Loccenio, och therföre nu ondt 
wara dhen conclusionem tilbaka revocera, och dhen ogilla, &tqve sub hac discursus 
facie singuli forum reliqverunt.

Finis rectoratus M. Johannis Laur. Staieni.

Acta publica 
Consistorii academici Ubsaliensis 

sub rectoratu 
M. Martini Olavi Nycopensis 

a 22 Maij. An. 1639.

22 Maij,
som war ordinaria dies Consistorii, convenerunt M. Martinus Nycopensis p.t. Rec

tor, M. Joh. Lenaeus, M. Jon. W., M. Olaus Laurelius, D. Loccenius, M. Joh. Frank, 
M. Sveno, M. Martin. Gestrinius, M. Joh. Staienus, M. Israel Bringius, M. Laurentius 
Stigz., M. Laur. Fornelius, M. Ericus Brunnius, M  Ericus Emporagrius. Och afflupo 
tå effterföliande saker såledhes:

i. Begiärte Rector Magn. att Domini Prof. wille tillsee, hwilka aff exspectanterne, 
effter the många ähre, nu skola till the stipendiariorum rum, som vacera, antagas. 
Bleffwo therföre competitorum scripta, sädan och andra omständigheter iämpnfördhe, 
och sädan thesse confirmerade: Jonas Christophori Böös örebroensis, Magnus Jonae 
Sudermannus, Olaus Jonae Wesman., Jonas Olai Florius Suderm., Olaus Beckius Up- 
landus, som rector cantus ähr, hwilkom, all dhen stundh ingen ordinarie löön, ähn 
nu ähr bliffwin deputerat, för thet han cantui förestår, synes billigt wara, honom för 
sin stora fattigdoom skul, detta till en behageligh tijdh förunna, doch medh sådan 
condition, att andra som honom succedera kunna, här på sitt facit inthet grunda. 
Jonas Theodori Smolandus, Jacobus Johannis Smolandus, Joh. Joh. Wattrangius 
Strengnensis: All dhen stundh han fans wärdigh, bådhe för sin flitighet och erudition, 
elies och therföre att hans fader håller här fyra söner widh Academien, som likwäll 
nogh inga lägenhet haffwer, doch ther hoos achtandes att numerus Strengnensium
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moste minui en annan gångh, mädhan alt för många frå dhet dieccesi här haffwa sti
pendium. Magnus Flodaeus Wesm., Petrus Olai Upsaliensis, Olaus Erici Wesmanwus. 
Men Arvidus Gustavi skall bekomma aff pecunia extraordinaria, om nogon fin»as 
kan, och sädan i höst för Michaelis terminen bekomma locum ordinarium.

2. Begiärte Rector Magn. Dn. Profess, betänkiande om classium ordinatione till 
wissa lexor, effter Consistorii förra decret, till hwadh tijdh discentium coetus skule 
voceras tillsaman, och till classes lectionum skriffwas? Hwilket bleff för tijdigt och 
godt funwit, att thet skeer 24 huius mensis, hora 8tava.

3. Framstälte Reaor Magn. h. Andreae Cursoris ödmiuke begiäran till Ven. Con- 
sist. om intercession till Reverendiss. Dn. Archiepiscopum, n[emligen] att h. Anders 
inthet ifrå denna sin tiänst widh Academien removerat warder, för ähn han medh 
nogon annan kan bliffwa försörgd, klagandes sigh ähn nu ingen lägenhet haffwa 
bekommit, medh hwilken han sigh och sina försöria kan. Hwilket när Ven. Consist. 
medh noga betänkiandhe haffwa öffwerwägat, och acta öffwersedt, som passeradhe 
dhen 15 Augusti An. 1638 sub rectoratu M. Martini Gestrinii, hwilka lydha, att Haq- 
vinus skall antagas till itt prooff, och om han tå kan finnas dugeligh, loffwas honom 
effter h. Anders succession, doch inthet för ähn för;dhe h. Anders ifrå cursoratus offi
cio kommer. Begiärte Rector Magn. att hwar för sigh will om detta sitt votum giffwa, 
nempligh hwilken nu brukas, och lönen tagha skall?

Vota. M. Erici Gab. Jagh håller migh widh acta. Och altså kan inthet Haqvinnr 
widtagas, för ähn h. Anders undan kommer, hwilken och conseqventer moste bådhe 
brukas, såsom och för sin tiänst lönen taga.

M. Ericus Brun., M  Laur. Forn., M. Laur. Stigz. wore och i samma meningh som 
M. Ericus Gab. helst mädan dhet haffwer medh sigh stoor speciem removera famulum 
publicum contra receptam consvetudinem, för ähn han nöiachtigh lägenhet igen be
kommer, när han sigh inthet förbrutit haff:r, uthan wäll, mädan han i tiänstän haff
wer warit, officii sui parte observerat och achtat.

M. Isra. Bring. Mitt betänkiandhe ähr och thet, att Andreas inthet moste removeras, 
uthan brukas, till thes han nogot an»at bekommer.

M. Joh. Staieni. Den 8 Maij, An«i hui«r, beswäradhe iagh migh här in Consistorio 
öffwer Cursorum försumelse, såsom och rådfrågadhe om successore i h. Anders 
ställe, all dhen stundh han war aff Reverendiss. D. Archiepiscopo den«a tiänsten aff- 
satter, hwilket han sielff bekiände, i thet han aff migh begiärte testimonium hädan 
ifrå Acad. Och ändoch somlige aff Dominis Profess, wore tå Haqvino emoot, lik- 
wäll, mädan och andra wore pro illo, elies och the förre acta lydde, att han i h. An
ders rum komma skule, när thet vacerar, kundhe iagh inthet annat giöra, ähn honom 
bruka, nu i förledne rectoratus mutatione, illudqpo, ut patet, non proprio ausu. Elies 
iblandh annat anseer iagh och dhet, att om han, som en prästman ähr, skule här en 
Academiae pedel så länge wara, som han annorstädes så stor löön kan bekomma, som 
han här haffwer, så bliffwer han ewärdeligen cursor. Ergo, ähr mitt betänkiande, 
att han strax wijker sin koos, och Haqvinus widtages, helst och therföre att H. 
Ähre:het offererar honom åtskilliga tiänster, och han will them inthet widtaga och 
bruka låta.

M. Manin. Gestrin. All dhen stundh acta publica lydha, att Haqvinus inthet skall 
widtagas, för ähn h. Anders kommer här ifrå, synes migh wara billigt, honom inthet 
removera, för ähn honom nogon tiänst offereras, ther medh han sigh nogorlundha kan 
försöria.
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M. Svenon. Mitt betänkiandhe ähr, att man först medh h. Anders förhörer, om han 
längre will widh denna tiänsten wara, ähr dhet så, att han dhet begiärar, så kan man 
honom inthet uthskiuta, för ähn han nogorlunda så godt igen bekommer, som han 
tilförne haffwer.

M. Joh. Frank. H. Anders haffwer, mädan iagh Rector war, nogra gångor begiärat 
promotion, att bekomm lägenhet, annorstädes, 2. Illust. D. Cancell. Academ. will ey 
heller att han skall cursor wara, 3. Reverendiss. Dn. Archiep. kan icke heller tillåta 
nogon präst detta kallet haffwa. Qvare, synes migh rådsampt wara, medh detta låta 
upskiuta, till thes man förnimmer, H. Ähre:hetz Archiepiscopi betiänkandhe här om. 
Sädan och förhöra hwarföre h. Anders inthet will wara nögd medh dhen lägenhet, 
som honom offereras.

D. Loccen. Slutit ähr dhet tilförne att Haqvinus skall antagas, när Andreas kom
mer undan, e:go moste aff h. Anders förhöras, hwarföre han haffwer renuerat Re
verend. Dn. Archiep. vocation.

M. Olavi LaureL All dhen stundh denne Haqvinus ähr bliffwen antagen, tå man 
inthet annat wiste ähn att h. Anders skule haffwa lägenhet, synes migh rådsampt wara 
supplicando hoos H. Ähre:het Archiep. anhålla, att han antingen bliffwer försörgd, el
ler och honom effterlåtit warder bliffwa widh sin förra lägenhet, till thes nogon 
annan kan honom giffwin wardha.

M. Jon. Wex. Jagh will medh denna saken inthet haffwa till att beställa. Ty 
drijffwa nogot som kunde prsiudicera antingen Illust. Domino Cancell. Acad. eller 
och H. Ähre:het Archiep. synes migh inthet rådsampt wara.

M. Joh. Lenaei. Migh synes christeligit ther öffwer medynkan haffwa, att han skule 
bliffwa uthträngd ifrå denna lägenheten, för ähn han nogon annan igen bekommer. 
Han ähr iu till denna tiänsten lagligen kommen, och haf:r sigh i henne wäll före- 
hållit. Och förmodar iagh wisserligen, att hwarken Illust. D. Cancell. Acad. heller 
H. Ähre:het Archiep. skall ther aff then meningen fatta, att wij them praeiudicera 
wilia, om wij tänkia till att honom försöria, till thes nogot annat honom kan giffwas.

Och när om detta så röstat war, voluerunt Domini Prof. dimissionem.
Ultimo. Andrager Rector Magn. M. Erici Schroderi Upsaliensis, som i Stockholm, 

för nogon liten tijdh sädan, bleff dödh, föräldrars ödmiuke begiäran, om nogon hielp 
aff Academien bekomma, att dhen skul affläggia, som aff dhem, nu effter hans dödh, 
fordras. Doch bleff denna gången till detta inthet swarat, uthan upskutit till en 
annan lägligare tijdh.

27. Maij.
Refererar Rector Magn. Dominis Profess, som tå i kyrkian precib. finitis tilstädes 

wore, huru såsom en tysk student, Johan. Davidis Plane benämbd, haffwer begiärat 
här i stadhen nogra anagrammata, them han Clementissims maiestatx Regins 
Elects, item viduae, deinde Cssari Romano, Regib. Polonis et Danis, aliisqve 
qvam plurimis, tam ex sangvine nobili qvam ignobili oriundis, dedicerat haffwer, aff 
trycket låta uthgå, medh frågan, hwadh man till denna hans begiäran swara skall? 
Prssentes Dni Professores nekadhe billigt wara, att detta skule här kunna prslio 
committeras, helst D. Loccenius, och M. Laur. Fornelinr, som thet igenom läsitt 
haffwa. Först therföre att thesse hans verser ähre inthet wäll limati, et sale prudentis 
conditi, qvod t[ame]n anagrammatismi reqvirunt. Sädhan och therföre, att han en 
hoop aff wåra fiender ther införer, och them Regis Maiestati Nostrs anteponerar.
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31 Maij
kalladhe Rector Magn. M. Martin»/ Nycopensis inspectores Orarii M. Jonam Wex. 

et M. Svenon. item M. Martinum Gestrinium, rill M. Boethium Qvsestorem, hwilken 
war swåra illa siuk i sitt been, att förnimma, huru the beswär, som Elias i Ladhu- 
gården i Film sochn emoot sin modher och sysken, sampt och modrens moot honom, 
för:dhe Eliam, klagar öffwer, sigh haffwa kunna, hwilket afflop såledhes:

1. Inkallas Eliae modher, sampt och Elias, och tilfrågas, hwij the icke kunna åsäm- 
ias, effter thet afftaal, som them emelan tilförne giordt ähr, som acta publica 23 Feb. 
Anni 1638, item diei 25. Novemb. anni eiusdem, uthwijsa. Till hwilket Eliae modher 
swaradhe, att hon och Elias tilhopa inthet kunna ther sigh wäll födha och hielpa, helst 
mädan Gudh haf:r giffwit them bådhom nogh booskap. Elies och sadhe hon, att Eliae 
hustru swåra tingh hatar, och under ögonen ähr, the andra hennes barn, som oför- 
sörgda ähre. Hon will och haffwa (inqvit) the bästa åkrar, som finnas kunna, till 
hemmanet, på sin halffwedeel. Sädan och kommer hon offta, sädan iagh min åker 
brukat haffwer, och then illa trampar, och ther medh giör stor skadha, så att thet ähr 
inthet möieligit, oss kunna ther bådha, som wij nu ähre, förlijkas. Begiärte therföre 
för:de Eliae modher, att henne uplåtes heela hemmanet att bruka, och att Elias medh 
nogot annat försörgd warder. Elias nekadhe endeels detta sigh såledhes haffwa, kla
gandes och beswärandes sigh öffwer sina brödher och systrar, att the alt för myckit 
wilia sigh inträngia, och honom, hwar han medh godh wilia icke aff hemmanet, medh 
slagh och macht uthkiöra.

2. 'Domim Professores förmante them till enighet, såsom och bodho them uthgå 
att talas widh och rådslå, om nogot medel kundhe finnas, genom hwilket the och här 
effter kunna sammanboo. Och när the en stundh hadhe warit borta, åtspordes the 
ähn widare, om the kunna komma öffwerens. Tå nekade thet modren, och förmente 
sigh närmare wara att besittia hemmanet, för sins s. mans ther nedherlagde arbetet skul, 
helst mädan hon, såsom och hennes barn oförsörgda ähre, och elies hon therföre sina 
lagha uthskylder giöra kan.

3. När nu detta således afflop, consulteradhe Domim Prof. på hwadh sätt the 
kundhe wäll åtskildhe, och likwäl hulpne bliffwa, all dhen stundh Elias, sampt och 
modren, flitighe ähre, och hemmanet haffwa wäll föreståt. Bleff för dhen skul för 
godt och rådsampt funnit, skaffa Eliam itt annat Academ. hemman. Inkallades altså 
Elias, sampt och hans moder, hwilkom Rector Magn. såledhes per puncta D. Pro
fessorum betänkiandhe aff sadhe: 1. Skall Elise modher tillträdha heela hemmanet, 
som hon nu på en tijdh til halffdels medh sin son Elia brukat haffwer. 2. Doch så, att 
Elias som affträdha skall, sitt arbete och trädhe, till bestämbdan tijdh effter lagh, niuta 
moste. 3. Skall Elise effterlåtit och yppit warda till hemmanet igen komma, mir hans 
modher thet, antingen för ålder, eller nogot annat fall skul, [icke] förestå kan. 4. Men 
i medlertijdh will man unna Elise för sin flitighet skul, itt annat Academise hem
man ther i samma by, hwilket Wellam loodgiutare nu åsitter. Och hwar han thet inthet 
bekomma kan, skall honom Elsarboo tilställas, som och i samma sochn beläget ähr, 
all dhen stundh bondhen, som thet nu häffdar, haffwer Academien, såsom iordägan- 
den thet återsagdt, c. 21. JordB. L.L. i thet han aff Qvsestore haffwer begiärat förloff 
ther ifrå booföra. 5. Skall bäggiestädes hussyn hållas, på thet man förnimmer, huru 
hemmanen bättre och ey wärre medh husom och gårdom antwardas kunna, c. 25. 
JordB. L.L. Medh hwilket Elias, som och hans modher till frids wore. Doch begiäradhe 
Elias aff sin modher, att hon wille i medlertijdh honom unna till att bruka en arffwe-
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ängh, som 6 las höö åhrligen ränta kan, hwilken ligger ther i Ladhugården, och 
henne och hennes barn tilhopa tilkomwer, mädan han godwilligen affwijker, och 
henne medh the andra sina syskan hemwanet effterlåter. Hwilket hon aldeles inthet 
loffwa wille, för ähn hon the andra sina barns meningh ther om höra skule, doch ther 
hoos tilsadhe hon honom, att han öffwer henne inthet klagha skall.

8 Junij
convenerunt M. Martinus Nycop. p.t. Rector, M. Jonas Wex., M. Sveno, M. Israel 

Bring., M. Ericus Brunnius, och thetta för händer hadhe:
1. Bleff discurrerat om them som till stipendiariorum numerum nästförledne Con

sistorii dagh coopterades, till hwadh classer the föras skule. Och bleff först flitigdt be- 
tänckt om Laurentio Gunnari och Andrea Andreas Wesmanno, som haffwa warit borta 
halffwa denna terminen ifrå Academien, och omsider slutit att the skule pro uno loco 
in tertia classe denna gången haffwa. Sädan och att Olaus Beckius, som rector cantus 
här i staden ähr, skule till 2dam classem komnza. Begiärte och ther hoos Rector Magn. 
Professorum meningh om Jacobo Laur. GewaL hwilken tilföme stipendium loffwat 
ähr 21 Novemb. An. 1638. § 5. Till hwilket präsentes Domini Prof. så swaradhe: 
All dhen stundh H. N. Rijkzcantzlern, som och Illust. Academ. Cancellarius haffwa 
praecise affsagdt honom som inthet ähr widh Academien tilstädes icke heller kunna 
aff stipendio delachtigh wardha, thet och medh andra sädhan hållit ähr, och exeqve- 
rat, kan han inthet antagen bliffwa, som inthet haffwer i denna tijdhen öffwer här i 
stadhen warit, ey heller förmenar sigh här qwar bliffwa, uthan till frenwnandhe landh 
förfoga.

2. Begiärte Rector Magn. att inspectores till bygningar widh Conwnunitetet, som 
och then gamble Academien constitueras skule, item att en annan inspectionis curam 
medh kyrkioskrån widtaga skule. Ther hoos refereradhe Reet. M. Mester Eskil book- 
tryckiaren wara citerat per famulum publicum, et quidem ter, att swara sin wedher- 
part, hwilken hans mesterswän warit haffwer. Och för:dhe M. Eskil haffwa för- 
wägrat sigh wilia comparera. Ther till medh att Joen Olsson urgerar definitionem 
suae caus2e. Men all dhen stundh dhet war en extraordinarie Consistorii dagh, och 
fåå aff Dominis Prof, wore tilstädes, bleffwe alla thessa ärender till en annan Consisto
rii dagh upskutne.

19 Junij,
wore tilstädes in Consistorio, M. Martinus Nycopensis p.t. Rector, M. Jonas Wex., 

M. Sveno, M. Joh. Laur. Staienus, M. Israel Bring., M. Laur. Stigz., M. Laur. Fomelius, 
M. Ericus Brunnins, och föliandhe ärender förrättadhe:

1. Framträdde för rätten M. Eskil booktryckiare, och hans mesterswän Matthias, 
hwilken förmente sigh haffwa medh rätta till att fordra aff M. Eskil effter sin räkningh 
för sitt arbete 72 1/2 dr kopparmynt. Och aff M. Eskils tröghet till att betala, för
orsakat wara, hoos iudices sigh beswära, mädan han ähr sinnader hädan ifrå förresa, 
och nu allenast för denna skulfordran skul här sigh till skadha uppehållas. Mester 
Eskil nekadhe inthz sigh wara skylligh Mathias, doch inthet så myckit, som han fordrar. 
Ty Matthias understodh sigh haffwa förtiänat 4 dr kopp. om wekan, alt mädhan han 
sigh sielff kost haffwer hållit. Men tilförendhe mädhan han hoos M. Eskil disk hadhe, 
begiäradhe han twå dr, thet räknandes ifrå 1 Aprilis An. 1638, hwilket M. Eskil 
nekadhe, förebärandes Matthiam haffwa warit oflitigh, myckit arbete bortskämpt.
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och ther hoos stursk, och moot sigh geenswarigh, och therföre nu wilia giffwa 
honom tio eller tolff dr, i tärepen»ingar, om han sigh will på nogon anwan ort för- 
sökia. När parterne så haffwa sigh emelan agerat, tyckte "Domini Prof. rådsamligast 
wara, tagha arbitros, en eller twen»e på bådha sij dhor, så kundhe beggie theras 
räkningar öffwersee, på thet man förnumme, huru många weckor actor fordrar före, 
och huru myckit för hwar weka giffwas skall. Medh detta wore parterne på b&Ah* 
sijdhor till fridz, och ther medh weeko sin koos aff Consistorio. Allenast förman tp 
Rector Magn. att the detta medh det första beställa skule.

3. Foghar Rector M. Dominis Prof. att wetta, borgarmedlet haffwa sammanhämp- 
tat ått h. Joen pestilentzie prästen nogon hiälp till löön och uppehälle, all dhen stundh 
han för fattigdoom och trångmål skul, föregiffir sigh wilia hädan ifrå förreesa, och 
sigh på en an«an ort föresee. Medh frågan om Domini Prof. icke och så ther till no
got contribuera wille? Ther till bleff enhälligdt swarat, att hwar och en effter sin rådh 
och lägenhet, thet samma och så gierna giöra wilia, och honom en penmngh medh- 
dela, på thz han kan ständigdt qwar bliffwa.

3. Begiärte Rector Magn. att Ven. Senatus wille Andreas Petri Roslagio, och Erico 
Petri Brant Wesmanwo sin sentens giffwa, hwilkes fornicationum casus här tilfö- 
rendhe in Consistorio examineradhe ähre. Inkalladhes therföre offwan:te Andreas, 
hwilken bekiändhe detta factum wara händt för halfftridie åhr sädan i Len«a sochn 
i Rooslagen, och sädhan offereradhe pastoris witnesskrifft, effter Ven. Consist. beslut 
8 Maij anm currentis, och ther hoos nekadhe sigh barnafadren wara, all dhen stundh 
(sadhe han) hon haffwer bekiänt på många flera.

Sädhan inkalladhes och Ericus Wesm. hwilken 10 Octobris anm 1638 angiffwen 
bleff, then ther och bekiänwer wara här i stadhen skedt, för itt åhr sädhan widh pas, 
och sammaledhes frambar h. Isaacs pastoris i Odenswij sochn witnesskrifft, att han 
medh konan förlijkat ähr. Och när Domini Profess, här om en stundh discurrerat 
haffwa, syn«erligh om them en lijka paena skule öffwergå, all dhen stvmdh facta synas 
wara olijka. Begiärte Rector Magn. att the wille omrösta, och hwar för sigh sitt be- 
tänkiandhe säija:

Vota. M. Erici Brunmi. All dhen stundh denmt synden tager öffwerhanden, ähr mit 
betänkiandhe, att the bådha twå propter exemplum publice relegeras, doch moste nogon 
kortare tijdh Andreae föreställas, för the circumstantier som tilförne omrördhe ähre.

M. Laur. Forn. Jagh haffwer och samma meningh, att the publica relegatione bådha 
förwijsas ifrå wårt societet, och Andreae förskona medh itt halfft åhrs absentia.

lam advenit M. Israel Bringius.
M. Laur. Stigz. Om man godha skiäll hadhe, att hon wore scortum publicum, så 

moste man lindrigare medh denne Andrea omgå, men effter the inthz finnas, ähr min 
meningh, att han iuxta praxin communem publice relegeras, doch allenast itt heltt åhr 
uthöffwer, men then andra i 2 åhr.

M. Israelis Bring. Dhet ähr och min meningh, att dhen ena i 2 åhr, och dhen andra 
i itt åhr stadhen förwijsas publice.

M. Joh. Staieni. Andream hwadh widkommer, 1. Så haffwer han non citatus sigh 
offererat, 2. Ähr ey heller dett skedt här i stadhen, 3. Haff:r hon och andra besky Ilat. 
Altså ähr min meningh, att han 10 dr godt mynt böter, och sädhan privatim förwijsas. 
Men dhen andra publice.

M. Sven. Man moste för upräknadhe circumstantier en åtskilna them emelan giöra, 
syn«erligh och therföre, att nu ähr 3 åhrs tijdh, sädhan dhet skedt ähr, omlupin. Ergo
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ähr mitt betänkiandhe, att denne Andreas privatim relegeras, och ther hoos bötar 10 
dr godt mynt, men dhen andra publice per biennium.

D:ris Loccen. Circumstantiae loci et temporis, item att han sielff sigh angiffwit 
haffwer, kunna inthet i detta fallet factum variera, ty synden ähr lijka stoor. Hwarföre 
publice relegandi ambo.

M. Jonas wille här om inthet votera, uthan framdrogh om homicidio praxin cum 
lege coniunctam, att om dråparen undkommer, och inthet warder å färske gärningh 
widhertagen, tå kan han slippa medh penningar. Men elies giffwe lijff för lijff.

Sic votis in urnam collatis, concluderades att the bådha skule 1. böta 10 dr godt 
mynt, 2. publice relegeras. Doch skule Andreas itt åhr förwijsas, men Ericus twenne 
ähr, hwilken doom Rector Magn. sädhan särskilt them pronuncieradhe, och nomine 
Consistorii loffwadhe them för restitueradhe wardha, sä frampt the gudfruchteligen 
och ährligen sigh ställa, och sädhan detta hoos sina praeceptores supplicando affbidia.

4. Bleff och rådsampt funnit, att Rector Maga, inspectores Asrarii, och Qvaestor 
medh nogha flijt tillsee, huru såsom nödtorfftiga bygningar widh dhen nyia, såsom 
och dhen gambla Academien, medh taak, och annat mehra, kunna anställas, att thz 
som ofärdigt ähr bleffwe förfärdigat. Och tilsadhe tå Rectori Magn. M. Joh. Staienus 
sigh wilia giöra räkenskap för dhe penningar, som under hans rectoratu bleffwe giffne 
aff dhet welborne herskapet, som på Communitetet begraffningen hålla, att the rådan 
tagas kundhe, och till dhenna reparation anwändas.

5. Bleff och conduderat, att M. Sveno, och Acad. Notarius skole sigh förfogha till 
Tänstadh sochn till dhen 20 Junij, ther som lagha tingh medh almogen hållen warder, 
att fordra syn på nogra Academiens godz, som ther i för:dhe sochn liggia, och aff 
andra byiar ther näst omliggiandhe, trängde wardha.

6. Begiärte Rector M. att en annan aff "Dominis Prof. wille sigh påtaga dhen in
spectionis curam, som han här till medh kyrkioskrån hafft haffwer, och tillijka medh 
borgarmedlet om then wårdna och åhåga bära. "Respondebatur: För godt synes dhet 
och rådsampt wara, att man begynnar ab infimo, och såledhes ordine åhr från åhr alt 
upföre, påläggiandes denna curam nu först M. Erico Gabrielis.

7. Androgh Rector M. Johannis Joh. Gestricü ödmiuke bön och begiäran, hwilken 
aff H. Ähreihet Archiepiscopen ähr pestilentzie präst i Stockholm förordnat, att 
bekomma för Michaelis terminen i höst nästkommandhe stipendium Regium, hwilket 
och enhälligdt bleff bewiliat, för hans stora fattigdoom skul, elies och för thet han 
in på terminen här widh Academien alt här til warit haffwer.

8. Framstälte Rector M. en frågan om åtskilliga Academiens breff, hwarest the 
ähre, och huru the förwaras. Om hwilken conduderat bleff, att Rector medh Decano 
facultatis philosophicae, och Notario Academiae skole öffwersee samma breff, som in 
aerario förwaras, och them rådhan ordentligen registrera.

9. Framkommer M. Lars Carlostadius, sampt och s. D. Chesnecopheri son Johan
nes, och ähn widare begiäradhe definition om dhen herbario som Carlostadius 
fordrar. Till hwilket bleff swarat, att när M. Lars Carl först sielff medh egen handh 
alia indicia och notas, som han föregiffrr henne haffwa, noterat haffwer, och ther 
hoos bekräfftar medh sins egens eedh, att boken medh rätta honom tilhörer, och att 
han aldrigh haffwer dhen s. D. Chesnecophero förährat, så tilsadhe Rector sigh wilia 
1. Efftersee om hon ther finnas kan, 2. Låta honom för:dhe book mächtigh wardha.

10. Refererar Rector Magn. offwan:te M. Lars flitligen tacka Ven. Consist. för dhen 
hielp han tilförne bekommit haffwer, och ytermehra nu ödmiukeligen bidia, att
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Domini Prof. wille honom wägepenningar förhielpa, mädan han föregiff:r sigh wilia 
nu hädan ifrå förreesa. 'Respondebatur: Wij haffwa nogh många fattiga studerande 
personer, som wij hiälpa bordhe, om nogot kunde finnas i förrådh. Hwarföre kunna 
wij honom här uthinnan ingen bijscåndh giöra.

11. Bleff och för godt och rådsampt funnit, att en kista förfärdigas, att förwara the 
penningar, som till Bibliotheket åhrligen deputeradhe ähro, och ther aff tager, när 
nogot, antingen medh bygningh till huset, lagas skal, eller och tillfälle giffs nyttiga 
böcker inkiöpa, på thet man inthet skal orsaak haffwa altijdh i sådana fall Qvaes- 
torem ther om anmodha. Hwilken kista skal upsökias på Bibliotechet, och om ther 
ingen tiänligh kan finnas, skall en ny giöras. Item, att the penningar som ähn nu til- 
baka ähre för omlupne åhr, skole leffreras, så att aff Qvaestore för them räkenskap 
fordras moste.

12. Foghar Rector M. Dominis Prof. att wetta, Svenonem Jonae Apelgreen, hwilken 
Joen Olssons källarswän slagit haffwer, moot förbudh mädan han i arest war, haffwa 
uthur stadhen förrest. Såsom och Ericum Moretum samma haffwa giordt, hwilken och 
för thet han wachtmästaren iniurierat haffwer, aresterat war, hwilken, när han bort- 
reesa skule, haffwer här på gatan giordt stort oliudh medh skiutandhe och graze- 
randhe. Till hwilket bleff swarat, att the citatione publica ad certum diem peremp
torie citeras skole. Men the andra twenne, n[emligen] Daniel Laur. och Joh. Birgeri 
inkallades, och tilsadhes att the ingalunda, lite sic pendente, sigh uthur stadhen för- 
fogha, uthan näste Consistorii dagh, tå Joen Olsson sielff tilstädes kommer, sigh 
medh eedh purgera, som them tilförne pålagdt ähr.

13. Bleff och talat om cursoratu, såsom och huru h. Anders Cursori ähre åt
skilliga lägenheter tilbudna, och att han them förwägrat haffwer, item att H. Ähre: 
het Archiepiscopen haffwer honom nu förskickat till Garn sochn, att ther sacellaniam 
widtaga. Bleff therföre conduderat, att h. Anders skall kallas till Consistorium att 
referera om sina beswär, men interea moste Haqvinus brukas, helst therföre, att Johan
nes Erici nu mächta siukligh ähr, och inthet kan alla ärender, som Rector M. på 
Academiens wegne begiärar, förrätta.

14. Exhiberadhe M. Laurentius Fornelius Consistorio nogra revers zedlar som 
honom wore giffne aff åtskilliga, uppå hwadh böcker som uthlänte wore aff Biblio
theca Regia Stockholmensi, och sädhan i medier tijdh gaffs till Academien, hwilka 
böcker be:te Fornelio tilbaka stodhe till at leffrera M. Johanni Frank, dhen tijdh han 
aff Academien uthsändh war, dhem aff ForneHi händer att anamma och emoottagha, 
medh begiäran dhet Ven. Consist. wiile samma zedlar till sigh tagha, och böckerne 
aff hwariom sielff fordra, effter såsom (sadhe han) dhet han sågh sigh inthet skola 
dhem kunna till äwentyrs så wäll igen bekomma, såsom då Consistorium sielff en
hälligt dhem igen fordra wille. Respondit Consistorium, sädan dhet hadhe fört be:te 
revers zedlar tillhopa medh M. Johannis Frank förtäckningh, som han siälff medh 
egen handh skriffwit och underskriffwit hadhe, uppå samma böcker, som han dher 
sammastädes säger sigh haffwa till at fordra aff Fornelio uppå inventariumet, jämwäll 
och befunnit, at förtäckningen och zedlarna komme öffwerens, så anammadhe Ven. 
Consist. offtaberte zedlar aff honom, att them låta leffrera in Bibliothecam Aca
demiae. Doch loffwadhe Fornelius sigh wilia så snart som en annan, wedheredhe wara 
offtaberte böcker inkräffia, om till äwäntyrs Consistorium sådant begiäradhe, och 
Consistorii authoritas, sådant att förrätta, dhet tillkomme.

Hic inserenda acta 27 Junij pag. ab hac 3 natata.



iößcf: 2 j  juni 235

27. Jiinij*

convenerunt Reverendissimus Dn. Archiepiscopus, M. Martinus Nycop. p.t. Rec
tor, M. Joh. Lenaeus, D. Sidenius, M. Martinus Gestrini#j, M. Joh. Stalennr, M. Israel 
Bringe M  Ericus Brunninr, in templo precib. finitis, och såledhes om föliandhe ärender 
afftalte.

1. När H. Ährerhet haffwer praesentib. Dominis Profess, andragit, Olaum Beckium, 
rectorem cantus wilia till Linkiöpingh förreesa, att ther lära aff cantore Iincopensi, 
på the musicalie instrumenter, som han förfarenhet haffwa kan (hwilken doch på 
nogh många sägs förfahren och klok wara) och ther tili wilia penningar haffwa. 
Bleff Olai Beckii scriptum reciterat, i hwilke 1. förmäles att för:dhe cantor Lincopen- 
sis haffwer loffwat ifrå Petri tili Michaelis tijdh denna Beckium, eller nogon annan, 
som capabel kundhe wara, på basuner, fioler, dulcian medh åtskillige pijpor tämme- 
ligh färdigh giöra. 2. Begiäras penningar att offwanbe:te cantori Lincopensi sitt omak 
förlijka, widh pas 60 eller 70 dr kopparmynt, ther till medh så myckit han kan sigh 
sielff medh spijs och annat nödtorffteligen ther uppehålla, despondebatur: Såsom 
wij haffwa desse instrumenter låtit till hösten inbeställa, altså moste wij och föresee 
oss dhen som them tå bruka kan. Therföre loffwades honom 80 dr kopparm. aff 
doomkyrkiepenningarna, item aff Academien i hans stipendio för höste terminen 40 
dr kopparmynt, doch me[dh] the förordh, att offwanbe:te Olaus Beckius skall qwar- 
leffwa en obligations skrifft, i hwilken han moste sigh förplichta 1. denna sin reesa 
medh nytta och fördeel fulländha wilia, så att han igenkommer på offtabeite instru
menter wäll förfahren. 2. Att han sädan uthan praetio och högh betalningh androm 
lärer, som medh honom tillijka instrumenterne bruka kan. 3. Att han inthet i för- 
tijdh hädan ifrå stadhen sigh till nogon tiänst och ämbete förfogar, medh mindre han 
sina förmäns godha loff ther till haffwer. 4. Att han och instrumenterne medh noga 
flijt och åhogha förwarar.

Et hisce sic peractis discessit Reverend. Dn. Archiepisc.
2. Framstälte Rector M. Dominis Profess. Joelis Kylandri Lincopensis ödmiuka 

bön och begiäran, att bekomma aff Ven:do Consistrrio itt promotoriaal till Regiam 
Maiestatem om stipendio et sumptu necessario, att i fremmandhe landh continuera 
studia medica, all dhen stundh han sielff inthet så förmöghen ähr, att han medh 
egen penningh sigh ther uppehålla kan. despondebatur: All dhen stundh denne 
Konungzlige Academie nogh högdh medh stipendiis Regiis ähr beneficierat, kundhe 
till ewäntyrs sädan wår intercession illa bliffwa ankommen, men att Rector Magn. 
nomine non publico sed proprio nogon annan hoffzperson för:dhe Joélem de nota 
meliori recommendera wille, begiärandes att han detta hoos Regiam Maiestatem 
andrager, synes wara rådsamligare, eller och att Facultas medica detta sigh påtager, 
men att sådana supplex libellus skall nomine Consistorii uthsändas, synes aldeles orå- 
deligit.

3. Bleff H. N:des Cancellarii Academiae recommendations breff, up reciterat, om 
Arvido Gustavi Jönecopense, att bekomma stipendium Regium, om han kundhe ther 
tili capabel finnas. Till hwilket swarades att föndhe Gustavus skall gierna sin begiäran 
mächtigh wardha, synnerligh för H. N:des intercessional skul, när nogot rum kan vacera, 
och han kan tiänligh wara.

I orig in a let in sk rivet efter p ro tok o lle t fö r  den  10 juli.
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Dhen 10 Julij
kommo tillstädes å rätte Consistorii ställe M. Martinus Nycop. p.t. Rector, M. 

Olaus Laurelius, D. Loccenius, M. Sveno Westrog., M. Martinus Gestrin. Och effter- 
sk:ne saker för händer hadhe:

1. Påminner Rector Magn. Dnn. Profess, dhen tilsäielse, som bleff Petro Caroli til- 
sagdt 6 Februar. An. 1639, Rectore M. Joh. Staieno, om restitution igen hijt tili Aca- 
demien, all dhen stundh för:dhe Petrus haf:r warit relegerat therföre han Nils sko
makares dotter i Fierdingen besoffwit haffwer. Respondebatur: Såsom offwanbe:te 
dito bleff godt fun«it honom igen restituera nu nästkomm^ndhe pingeshelg, altså kan 
och honom tilstadt warda här effter Academien bijwistas, och thes iurisdiction nyttia 
och bruka.

2. Inkallades wel:at Anders Benchtsson, som Jon Olssons saak, om dhet perlamentet 
som på hans källare skedde, moot the trenne studiosos Smolandenses procureradhe, 
sampt och twenne aff studenterna, nfemligen] Joh. Birgeri, och Daniel Laurentii, ty 
Sveno Jonae war borto. Och åtspordes så för:dhe studenter, om the nu sina 12 
wäriesmän medh sigh haffwa, som them ifrå edzöre wäria wilia, effter Consistorii 
sentens die 8 Maij anni currentis. Hwilka mädan the inthet hadhe kunnat bliffwa 
mächtiga, kundhe D om ini Profess, ingen annan definition dher på giffwla, ähn 
denna, som fölier.

Anno 1639, dhen 10 Julij, lätt Senatus academicus den twistighe saak emelan wäl- 
achtat och förståndigh Joen Olsson borgmästaren, och trenne studenter, nempligh Sve- 
nonem Jonae Apelgreen, Johannem Birgeri Coraeum, och Danielem Laurentii Smo
landenses, anlangandes dhet perlament som på be:te Joen Olssons källare dhen 18 
Martij inwarandhe åhrs sigh tilldragit haffwer, en definitivam och ändskap winna. Så 
att emädan uthaff sakzens skiärskodandhe finnes stora praesumptioner, och studenterne 
hwarken medh klara skiäll, eller medh tolff manna eedh effter det 4. cap. i Eedzöres 
B. St. L  sigh frija kunna, att the iu medh berådde modhe haffwa gångit på källaren, 
till att öffwerfalla källarswännen, dy fällas offwanbemälte studenter saker till edzöre, 
och föruthan tilbörligh fengzleplicht, skole the dher före samptligh böta itt hundra- 
dhe sextijo marker, effter 26 cap. Edz.B. St. L. innehåll. Och detta alt medh rätta. Da
tum UpsaL Anno et die ut supra.

3. Framkom Pedher Olsson på Ijslandet, och anklagadhe en studiosum, benemdh 
Henricum Dessijn Liffmannum, therföre han för:dhe Pedher Olsson en pust på 
kyrkiegården giffwit haffwer, när the 8 Julij sampt hele församblingen gingo uthur 
afftonsångs predikan, hwilket aff sådant tilfälle tilkom. När Henricus (sadhe borga
ren) skule aff sin bänk uthgå effter predikan, war teenen så hårt för dören kommen, 
att han inthet kunde uptagan, gick så till dhen andra dören, hwilken inthet war sönder
sågat, och therföre kom åter tilbaka igen och ähn begynte dienen updragha. Men han 
kunde inthet sin wilia nåå och hin«a, therföre hielpte borgaren honom up dören, och 
ther medh sadhe Henricus, borgaren haffwer honom medh löie begabbat, för hwilket 
han honom medh handen haffwer höt, och manat uth, gåendes medh dhet samma 
uth genom wester kyrkiedören. Och i medlertijdh haffwer och Pedher Olsson genom 
södre dören uthgåt, och när Henricus på kyrkiegården honom fan, slogh han honom 
en pust. Men Henricus refereradhe borgaren haffwe medh begabbelse och löie honom 
förargat och storligen despecterat, och therföre haffwa sagdt sigh wilia anklaga ho
nom hoos borgmästarne, och ingalunda haffwa manat uth honom medh sigh på plat
zen at slotz. Tå bekiändhe Pedher Olsson att han inthet wäll förstodh hwadh han
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sadhe, effter han taladhe tyska, uthan han mente honom haffwa manat sigh. Sadhe 
och ther hoos, att han inthet hadhe förmodat att nogon studiosus skuJe komma, effter 
honom, och på kyrkiegården medh hugg öffwerfalla.

H. Oluff, Hans Ähre:het Archiepiskopens capelian berättade sigh inthet wetta huru 
medh thenen haffwer warit beskaffat, uthan thet sadhe han sigh haffwa sedt, att 
Pedher Olsson och andra the ther kringh stodho, haffwa ledt åt för:dhe student, när 
han skule uthgå.

Hic accessit M. Jonas Magni Wex. in Consist.
Witnesmän som Pedher Olsson medh sigh hadhe, wore: Pedher Olsson widh Dra- 

garebron, Hans beltare, Lille Mickel, Joen Pedhersson på Ijslandet.
När parteme en stundh hadhe bona warit, och Domini Prof. hadhe om dhenne 

casu discurrerat, inkalladhes ähn, strijdandhe parteme them Rector Magn. så til- 
taladhe, nempligh, 1. Att studenten skal effter lagh straffas. 2. Att han motte sigh 
förskaffa godh caution, effter han tilförne haffwer warit incarcererat. 3. Wara in 
ar esto till thes saken wardher uthfördh, tå och Pedher Olsson skall upkallat wardha, 
att förnimma denna saks sentens. 4. Men hwadh thet widkommer, att detta bulret ähr 
begynt i kyrkian och händt sädan på kyrkiegården, skall Reverendissimo Dn. Archie- 
piscopo, Domino pastori, och Ven. Consist. ecclesiastico hemställas, och ther medh 
weko parterne sin koos.

4. Andragher Rector Magn. h. Erichs oeconomi qvondam Communitatis klaghelige 
beswär ther öffwer, att borgmästarne i stadhen wilia honom skat påläggia, och un
der borgare dretzel haffwa, medh ödmiuk begiäran, att präsentes Domini Profess, 
wille upfinna nogot medhel honom ifrå sådana tunga befrija, helst emädan han haff
wer ingen borgare nähringh, kom dies hastigt och oförmodheligen ifrå Communite- 
tet, och alt sädan ingen lägenhet kunnat igen bekomma. Frågar så Rector Magn. om 
han icke skule kunna antagas aff Academien, att haffwa inseendhe på bygningar widh 
Communitetet, och andra Academiens hus? Om detta discurrerades flitigt, och omsi
der bleff rådsampt funnit, (till att undfly medh borgarskapet all widlyfftighet, såsom 
och för andra orsaker skul) att begiära aff Rever. Dn. Archiepiscopo, dhet H. Ähre: 
het wille honom med sitt intercessional hoos H. N:de landzherren så förhielpa, att 
han kunde bliffwa förskonat medh borgeligh tunga och uthlagor, till thes han bliffwer 
försörgd medh nogon lägenhet.

Ultima Julij
convenerunt in Consistorio M. Martinus Nyc. p.t. Reet., M. Joh. Lenaeus, M. Joh. 

Fra[n]ck, M. Sveno Westrog., M. Mart. Gest., M. Israel Bringius, M. Laur. Stigzelius, 
M. Ericus Brunnius, M. Boéthius Qvaestor, och effterföliandhe saker för händer 
hadhe:

1. Inkalladhes Knut mölnare i Watuholmen, och tiltaladhes hwarföre han så myc- 
kit för qwarneräntan skylUgh ähr, och huru han kan samma räntta betala? Han swa- 
radhe sigh haffwa för twenne åhr »dan kiöpt itt paar qwarnesteenar för 7 tunnor sädh, 
item kostat iärn på bygningar, men all dhen stundh litet haffwer i thessa åhren tijt 
fördz att mala, haffwer han inthet kunna mehr åstadhkomma, loffwandes sigh wilia 
på dhet högsta beflijta till att betala thet som resterar. Till hwilket Domini Profess, 
swaradhe, och sadhe honom bliffwa beståt, thet han kan medh skiäll bewijsa sigh 
haffwa på qwarnen kostat. Men kan han inthet innan otto dagar sigh förskaffa löfftes- 
män, som för honom cavera wilia, tå skall han affsat wardha, och en annan antagas,
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Jacob benemd, hwilken samma qwarn begiärar, så frampt för:dhe Knut komme ther 
ifrå, Ioffwandes sigh wilia i tijdh åhrligen giöra uthlagorne och räntan aff qwarnen, 
then ther och för sigh caution haffwer, therföre och offwanbe:te Jacob inkallades, 
och tilsadhes komma till sin begiäran, så frampt dhen andra inga löfftesmän kan be
komma, om hwilket han 8 dagar här effter skall kunnigh warda.

2. Refereradhe Rector Maga huru såsom H. N:de Rijkzskatmästaren h. Gabriel 
Benchtsson haffwer begiärat förbyta nogra Academiens hemman i Röö sochn belägne, 
och therföre giffwa andra godha hemman igen. Till hwilket, effter en långh discurs, 
swaradhes, att Professores kunna ther uthinnan inthet disponera, uthan skiuta denne 
saken till H:nes K. M:t wår allernådigaste Drotningh, och heela dhen Konungzliga 
Regieringen, helst mädhan H. K. M:tz breff, och H. N:des Cancellarii Regni ytermehra 
resolution ähre ther emoot.

3. Gaff Rector Magn. tilkänna, att Dn. Qvaestor haffwer in aerarium leffrerat fyra- 
hundradhe dr kopparmynt, bygningzpenningar, item fyrahundradhe dr kopparmynt 
till Bibliothecet, att förwara i dhen kistan som ther till medh twenne låås förfärdigat 
ähr, att thes deputeradhe penningar i henne inläggias skole.

4. Begiärte Rector Professorum betänkiandhe, om dhen saak, som händhe på kyr- 
kiegården emelan Henricum Liffmannum, och Pedher Olsson, de qva vid. acta 10 
Julij, §. 3. Och omsider sädhan detta länge ventilerat war, affsadhes att Henricus 
skule böta 40 mkr effter c. 13. Edzör. B. St. L.

5. Berättadhe Rector Magn. een studiosum, Laurentium Leonhardi benämd, haffwa 
belägrat en änkia, medh hwilken han nu will trooloffwas, och ingå ächtenskap, medh 
frågan om man skal honom nogot böte påläggia, eller ey? Effter en discurs, sadhes 
be:te Laurentio, at han medh böte skall bliffwa förskont, för sin stora fattigdoom 
skul, och att han konan ächta wille och bättra allenast han giffwe nogot effter sin 
lägenhet till fiscum pauperum i kyrkian.

6. Consulteradhe Domini Profess, om the skole hoos H:nes K. M:t wår allernå
digaste Drotningh, och dhen Konungzlige Regieringen anhålla, om nogra postulater 
(hwilka finnas ad acta 5 Augusti ordh ifrå ordh som the åstadh skickades, annote- 
radhe) som wore 1. Att Academien kundhe, effter donationens lydelse, sine godz 
under frelsefrijhet oqwalt niuta och behålla. 2. Att Professores sitt stipendium, effter 
Hans K. M:t gloorwyrdigast i hogkommelse, ther om giffne breff, effter rijkzdallorr 
wärdhe bekomma kundhe. 3. Att och Professores theras särskilta hemman, som them 
ähre nådigaste till affwelsgårdar förlänte, kundhe frij niuta för all Cronones tunga, 
effter donationens innehåll och lydelse. 4. Att bekomma resolution om futuro 4m 
theologo. 5. Att och Börie prästegårdz ränta, och 4ti theologi löön kundhe anwändas 
till att kiöpa åt Academien saligh D:ris Wallii tryk före. 6. Att H:nes K. M:t wille 
ytermehra dhe godz och kyrkieherbergh confirmera, som H:nes K. M:t nyligen haffwer 
Academien tildeelt. 7. Att Bibliothecarii och Notarii academici löön förökas kundhe.
8. Att och itt mandat om disciplin och skickelighet i Academien och stadhen aff 
H:nes K. M:t begiäras motte, som wore om ööl och wijnsäliandhe, om them som rele- 
geradhe ähre, och Academiens wachtmästare, hwilka postulata ähre tydheligare anno- 
teradhe die supra nominata, och altså bleff för godt och rådsampt funnit offwanbe:te 
postulater H:nes K. M:t ödmiukeligen andragha, och på them, såsom och andra, som 
tilförendhe ähre H:nes K. M:t underdånligen anhålne, en nådigh och gunstigh reso
lution begiära.

7. Betäncktes hwilken aff Domxnis Profess, skule medh Dom/no Qvsestore till H:nes
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K. M:t förreesa, att thesse offwanbe:te postulater praesentera. Omsidher föllo "Domini 
Consistoriales endrächteligen ther på, att M. Ericus Brunmus dhen provinden sigh 
påtaga skule, och på be: te postulater en gunstigh resolution fordra. Hwilket, adhibita 
prius modesta excusatione, han på sigh togh att beställa.

8. Praesenteradhe Rector Magn. Hans Nådes Rijkzdrotzens promotoriaal skrifft 
till Dominos Profess, i hwilken H. N:dhe begiärar, att Olaus Arvidi Ostrogothus 
motte till deposituram komma, mädhan dhen nu vacerar. Respondebatur: All dhen 
stundh för:dhe Olaus Arvidi (hwilken Professores sadhe sigh giema wilia förhielpa, 
så frampt han skickeligh och tiänligh ther till finwas kundhe, syn«erligh therföre 
H. N. låter sigh så högdt om honom wårdna) haffwer competitores, n[emligen] Be
nedictum Bruzeum, Johan. Svenonis Angermanwum, Johanwem Jonae Salanum, och 
Petrum Erici Liungh, moste the först hwar för sigh sin probam och specimen Eta 
förnimma. Sädhan kan man wällia dhen som Empeligaste ther till wara, och dhet bäst 
behöffwa kan.

9. Andragher Rector M. Martini Stenii begiäran att bekomma dhet hemman, som 
M. Sveno här till hafft haffwer. Respondebatur: M. Mart. Stenim och M. Sveno kun#a 
privatim här om tala sigh emelan, och ther om på thet bästa förlijkas.

10. Bleff och concluderat att på Communitet2 salen skule stolar förfärdigas, ther 
stipendiariorum inspectores medh stipendiaterne sina exercitia för händer haffwa 
kun»a, emädan the andra auditoria ähre inthet, för nogra särskilte orsaker, ther till 
aldeles tienlige.

11. Consulterades om prubbehuset under huset på kyrkiegården, som syslomannen 
reparerat haffwer. Respondebatur: Mädan ther på myckit bekostat ähr, och likwäll 
thes destineradhe bruk förhindrat, bleff för godt funwit, att sysloman»en h. Hans skal 
tilsäias, att han igenleffrerar steen, kalk, och penningar, som ther påkostat ähr.

12. Beslötz och att Academiae typographus M. Eschillus skall ändeligh booföra ifrå 
Communitetet, och sigh till Academiens hus widh scholan förfogha. Ty dhet ähr alde
les orijmligit trycket ther på Communitetet haffwa för buller skul, som skeer, och 
annat sådant, hwilket i thet rummet, inthet böör lijdhas.

13. Bleff och slutit om dhen bodhen som under g. Academien ähr, så emädan Ingel- 
brecht Swänsson haffwer Enge brukat för:dhe bodh emoot Academiens wilia och sam- 
tyckie, så att ändoch ther på offta fordrat ähr, att han skal nyckelen ifrå sigh Qvaes- 
tori leffrera, likwäll ähr dhet inthet effterkommit, dy må Qvaestor, om Ingelbrecht 
icke godhwilligen nu ifrå sigh nyckelen leffrerar, bodhen upb[r]yca, och ther til Eta 
giöra en ny nyckel.

14. Proponeradhe Rector Magn. Simon Döpkes begiäran, n[emligen] att mächtigh 
wardha en copiam aff s. D:ris Wallii, moot honom, inlagdha skrifft, att ther emot ähn 
nu replicera, och hwar dhet inthet skedde, att skrifften tå annihileras kundhe. Såsom 
och att bekomma itt extract aff actis om dhen sentens, som Consist. fälte öffwer 
samma ärende sub M. Martini Gestrinii rectoratu. Respondebatur: Han moste för- 
töffwa till thes Sveno Nericiews. igen kommer, hwilken medh Döpken haffwer en 
controvers, som den«e s. D:ris Wallii skrifft angår.

Dhen 1 Augusti

kaüadhe Rector Magn. efftersk:ne D. Professores heem till sigh, M. Johanwem Le
naeum, M. Svenonem, M. Martin. Gestrinium, M. Ericum Brunmum, att förhöra och
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affdöma om tlhen läghermål emelan Hans Larsson Academiae fougte, och Michil 
Hanssons dotter h. Brijta.

Hans Larsson inkallades och tilfrågades om han ähr barnafadren. 2. Och sädan 
till sinnes henne medh echtenskap bätra, hwilket beggie han nekadhe. Ty födzletij- 
dhen, sadhe han, swarar inthet dhen tijdhen han hadhe medh henne besälla. Beskylte 
och henne för nogra andra, i synnerhet Qvarstadh iunkaren, aff hwilket han henne 
ingalunda ächta wille. Bleff och konan inkallat, hwilken nu så bekiändhe, nu annor- 
lundha, doch wille hon gierna honom öffwertala, att han henne ächta skule. Men han 
wille inthet låta sigh ther till beqwämma. På lychten sadhe och hon ey heller sigh 
skiöta nogot ächtenskap medh honom ingå. Slötz therföre 1. Att han ähn widare, till 
thet han henne tilförne giffwit haffwer, medh förlijkningh henne till fridz ställer, 2. 
Att han Academien skall böta 5 dr hwit mynt. 3. Förtäncht wara till kyrkian nogot 
giffwa, och the fattiga.

4 Augusti,
finita summa missa, lätt M. Mart. Nycop. p.t. Rector upläsa för D:re Loccenio, 

M. Joh. Frank, M. Mart. Gestria, M. Joh. Staieno, M. Israele Bringio, M. Laur. Stigz., 
M. Erico Brunnio Simonis Döpkes breff till Dn. Profess. Consistorii academici skriff- 
wit, uthi hwilket han 1. Nogh praeiudicerligh D. Profess, angrijper, 2. Begiärar samma 
dhet som han ultima Julij § 14. begiäradhe. Till hwilket swaradhes, att han wäll 
kan, effter sin begiäran, uthfå samma breff. Doch emädan detta s. D:ris Wallii skrifft 
anrörer Svenonis Nericiensis saak, ther på för:dhe Sveno sielff haffwer klagat, och 
Döpken angiffwit, ty moste först offwanbe:te Döpken komma till Consistorium, och 
stå till rätta medh Svenone. Sädan och tå ther til swara, att han dierfft och praeiudicer- 
ligen skriffwit haffwer.

5 Augusti
convenerunt in Consistorio M. Martinnr Nycop. Rector, M. Jonas Wex., M. Marti- 

aus Gestrin., M. Ericus Brunn i# j, M. Boethius, item Notarinr att förfärdiga the pos
tulater och breff som uthskickas skole till H:nes K. M:t wår allernådigaste Drotningh, 
och dhen Konungzlige Regieringen (som tå i Wester ås wore). Såsom och rådslå om 
alla saker som tiäna kunna till denna saks uthförandhe.

Postulaterne lydha såledhes ordh ifrå ordh:
1. Ändoch Academien orsak haffwer underdånligen till att betacka, så wäll Hans 

K. M:t gloorwyrdigst i åminnelse, som H:nes K. M:t wår allernådigaste uthkorat 
Drotningh, hwilka altijdh haffwa effterlåtit, och ähn ytermehra unna sina godz Aca
demien nådigst doneradhe, effter donationens lydelse, under frelsefrijhet, likwäll emä
dan the finnas, som samma privilegium giöra disputerligh, såsom dhet icke wore 
fulkomligh frälsse, ther igenom Academiens rätt kan bliffwa förhindrat, ähr för then 
skul till H:nes K. M:t Professorum underdånige och ödmiuke begiäran, att H:nes 
K. M:t wille medh konungzlige breff befalla, att Academien frälsefrijhet, och hwadh 
annat donationen innehåller, må oqwalt niuta och behålla.

2. Emädan Professores förnimma, dhet alla waror och inkiöp effter rijkzdalers prijs 
och wärde, upsättias, hwilka och nu uptagne ähre, så att the sigh medh sitt stipendio, 
uthi kopparmynt räknat, icke uthan stort beswär uppehålla kunna, mädanthem igenom 
sådana myntz stegrandhe nästan fiärdedelen aff theras stipendio affgår, ähr till H:nes 
K. M:t theras underdånigaste begiäran, att H:nes K. M:t wille nådigast unna och
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effterlåta, att the sitt stipendium, effter Hans K. M:t, högloffligh i hogkommelse, ther 
om giffne breff effter rijkzdalers wärdhe, bekomma kundhe.

3. AU dhen stundh Endzfougdame, Ens- och fiärdingsmän giöra Professorib. nogot 
inpas på theras särskilte hemman, nådigast them till affwelsgårdar uthaff Hans K. 
M:t förEnte, altså ähr Professorum underdånige bön och begiäran till H:nes K. M:t, 
att the må niuta be:te affwälsgårdar frij för aU Chronones tunga, effter Hans K. M:tz 
Konungh Carls, och Hans K. M:tz Konungh Gustaff Adolff, beggie saligh och hög
loffligh i åminnelse, donations lydelse, på the gårdar, som tå under professionerna 
Egda wore, och ähnnu ähre.

4. Ähr och tiU H:nes K. M:t Professorum underdånige begiäran, att effter IV 
professio theologica här widh Academien en tijdh vacerat haff:r, och Professores effter 
H:nes K. M:tz befalningh, en skickeligh och tiänligh man nominerat, hwilken the H:nes 
K. M:t underdånligen andragit haffwa att confirmeras, att H:nes K. M:t wille sigh 
ther på gunstigt resolvera.

5. Och effter Börie prästegårdh ähr IV theologo deputerat, haffwa Professores thet 
Etit bruka och häffda uthi detta åhret Academien tiU nytta och gangn, hwarföre begiä- 
ras på dhet underdånigaste, att förbemälte prästebordz ränta, så wäll som IV theologi 
löön må anwändas tiU att lösa dhet tryck, som tiU kiöps ähr, hoos s. D:ris Wallii arff- 
wingar, hwilket Academien på den«a tijdhen nödtorffteligen behöffwer.

6. Såsom Professores samptligen stoor orsaak haffwa H:nes K. M:t på dhet högsta 
til att betacka, som uthaff gunst och nådhe Academiens inkompst medh några godz 
och kyrkioherbergh märkeligen haffwa förbättrat, altså begiära the och underdånigen, 
att H:nes K. M:t wiUe ytermehra förbe:te godz Academien confirmera.

7. Effter H. ExceUentz Rijkzens Cantzeler, uppå H:nes K. M:tz nådige behagh och 
wilia haffwer befalat, att en särdeles Bibliothecarius skule förordnas, som allenast widh 
dhen tiänsten stadigt bliffwer, therföre haffwa Professores medh Procancellarii in- 
rådande och samtyckio till samma ämbete en tiänligh man, till widare högste öffwer- 
heten«es ratification, uthwalt och constituerat. Ty begiäres ödmiukeligen att H:nes 
K. M:t wiUe nådeligen ther till sådant stipendium deputera, ther medh han frucht- 
samligen kan sitt ämbete förrätta, och nödtorffteligen uppehållen bliffwa.

8. All dhen stundh Notario Academiae publico tilfaller stort arbete, och hans sti
pendium ringare ähr, ähn han ther medh kan wardha uppehållen, ty begiäres och un
derdånigen, att hans underhåldh motte förökat wardha.

9. Och på dhet att disciplin och skickelighet i Academien och stadhen hålks må, 
syntes Hans ExceUentz Rijkz Cantzlern wara högnödigt hoos H:nes K. M:t anhålla, 
och begiära H:nes K. M:tz mandat på effterföliande puncter:

1. Att ingen må ööl eller wijn sälia sädan 8 ähr sEgit om afftonen om winteren, 
eUer effter 9 om sommaren, widh böte tilgiörandes tiU Academien och stadhen.

2. Att ingen student må för ööl eller wijn pantsättia böcker eller klädher, ey heller 
nogon borgare sådant taga widh sin räts förlifftandhe. Och att Rector icke må wara 
förplichtat uptaga dhe ldaghemål, som ähre för ölegiäld eUer arman onyttigh be- 
kostnat.

3. Om nogon student warder aff Senatu academico relegerat, och icke wijker sta
dhen, att praefectus arcis må wara förplichtat, närwarandes Academiens wachtmästare, 
honom antasta, och föra in carcerem regium.

4. Att the relegeradhe icke må antagas tiU nogon tiänst eUer ämbete, durante tem
pore relegationis, för ähn han bekommer testimonium eUer affskedh aff Rectore. Ha-
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dhe och dhet, uthan twijffwel, icke ringa nytta medh sigh, att ingen aff them, som 
haffwa widh Academien studerat, motte antagas till politisk tiänst, eller till schole 
och prästeämbete uthi stifften, medh mindre han medh loff och godt witnesbördh 
wore kommen ifrå Academien och kundhe ther på wijsa testimonium sub sigillo 
Academiae.

5. Att landzhöffdingarne och biskoparne bleffwe uthaff H:nes K. M:t befallat, att 
the assistera Academien, när the dher om bleffwo besökt och nogor flyr till the orter 
ther the rådandes ähre, till att undwijka Academiens censur och animadversion, som 
them skiäligen påläggies för theras brot.

6. Att Academiens wachtmästare, medh sina wachteknechtar motte för allt öffwer- 
wåldh privilegeradhe wardha.

Thesse offwanbe:te postulater andraghe H:nes K. M:t wår allernådigaste uthkorat 
Drotningh i all som största underdånighet, och på them en gunstigh och nådigh 
resolution begiära.

Aff Upsala dhen 6 Eders
Augusti Anno 1639. Kon. M:t2

underdånighe och trooplichtige undersåtar 
Rector och Professores Academiae 

Upsaliensis.

2. Bleff och ther hoos talat om kistan, som till Bibliotechs penningarna bestält ähr, 
att them ther uthi förwara. Så emädan Dn Qvaestor sadhe beswärligit wara för:dhe 
kista uthi Airario haffwa, synnerligh therföre att så offta skall ther aff uthcagas pen
ningar, tili Bibliotekes nödhfordran, ty befalte Rector Magn. låta henne på Biblio- 
thecet bära och ther henne förwara.

17 Augusti,
tå Rector till sitt hus kalladhe M. Johannem Lenaeum, (all dhen stundh AErarii 

inspectores inthet i stadhen tilstädes wore) praesenteradhe Knut Erichsson mölnare 
widh Watuholmen sina löfftesmän, effter som dhet i Consistorio honom wart pålagdt 
ultima Julij §. 1. så frampt han widare widh qwarnen bliffwa wille, dhe och medh 
honom samptligen uthloffwadhe att Knut skule leffrera halffparten aff resten tili 
nästkommandhe Thomae dagh och dhen andra halffparten tilkommandhe midsommar 
Anno 1640 uthi rogh och körn, doch moste han giffwa uthi miöl, så mycket han kan 
komma till wäga. Såsom och tullen som på samma åhr bör uthgiöras, till Michaelis 
eller helgonmässa ther effter. Här på haffwa försäkrat Academien thesse efftersktne 
godhe män, Anders Larsson i Uggelstadh, Jacob Erichsson uthi Watuholmen, Jacob 
Erichsson i Hönstadh, Matz Larsson i Watuholmen, medh sina egna boomärker och 
nampn, som theras egen skrifft uthwijsar, hwilken Notarius haffwer.

4. Septembris,
som war ordinarie Consistorii dagh, kommo tillstädes M. Martinnj Nycop. p.t. Rec

tor, M. Johannes Lenaeus, D. Sidenius, D. Loccenius, D. Chirstenius, M. Johan. Frank, 
M. Martinus Stenius, M. Sveno, M. Martimzj Gestrinius, M. Joh. Stalen., M. Israel 
Bringius, M. Ericus Gabrielis, och thesse ärendher förrättadhe:

1. Androgh Rector Magn. Dominis Professorib. att betänkia, om icke rådsampt 
wore låta förfärdigha itt Consistorium i Communitetet, ther booktryckiaren nu på en
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tijdh haffwer sin wärkstadh hafft, och nu motte ther ifrå flyttia effter Ven. Consist. 
beslut ultima Julij § 12. Detta ärendet togo Domini Profess, i noga betänkiandhe, och 
omsidher enhälligt sluto, att thet skule i wärket ställas, all dhen stundh dhet gambla 
Consistorii huset swåra kalt ähr om winteren, elies och sådant rum, som lätligh kan 
höras, hwadh discurrerat bliffwer, såsom och aff andra skiäll och orsaker, som tå åt
skilligt framdroges, bleff detta således för godt och rådsampt funnit, så att dhet skule 
bliffwa aff twenne kamrar sielffwe Consistorium. Men aff dhen tridie atrium, skule 
och kakelungnen tijt införas ifrå Communitetz salen. Men nu emedler tijdh bleff och 
bewiliat att M  Eskil booktryckiare nogra kamrar 3 eller 4 till sitt behoff i dhen 
öffre Communitetz wåningen, öffwer winteren haffwa må, till thes Academiens hus 
widh scholan till tryckzens behoff reparerat warder.

2. Imponeradhes M. Svenoni, M. Martino Gestrinio, item Notario, att the till Tän- 
stadh förreesa skule, att ther för lagh och rätta, nogra Academiens wärff och ärender, 
iordh och skogh angåendhe, förrätta.

Här tilkomme D. Locceninr, M. Israel Bring., M. Ericus Gab.
3. Berättar Rector Magn. Ven:do Consist:rio om dhen caution, som för Knut möl- 

naren i Watuholmen, aff fyra bönder i Lenna sochn boendes, Academien tilstält ähr, 
för den giäll för:dhe Knut Academien skylligh ähr.

4. Refererar Rector Magn. huru såsom M. Jonas Wex. flitligen begiärar, på sins 
sons Jonas Magni [o: Magni Jonas] wegne, dhet Ven. Consist. wille på för:dhe hans 
sons saak 3 Decemb. §.3. angiffwen, en äntligh definition giffwa. Ther näst prassen- 
teradhe Rector hennes föräldrars witnesskrifft, som Magnus belägrat haffwer, att the 
samptligh medh honom wäll förlijkte ähre, så att i för:dhe skrifft säia, sigh till ho
nom här om, inthet widare käremål eller yterligare tilltaal anställa eller föra wilia. 
Ther the och flitligen bidia att Rector Magn. och Domim  Profess, wille Magni brot 
och skuldh hoos sigh låta försonat bliffwa medh lagligh penmngeboot, och honom 
medh relegation haffwa förskonat. Och bleff detta pro et contra åtskilligt och ganska 
flitigt discurrerat, nempligh, om man här på kan sententiera, illo sc[ilicet] absente, 
eller ey? Och omsider (när nogra exempla bleffwe fundne, som och haffwa för samma 
fall bliffwit medh relegatione privata förskonat, såsom och wår lagh dhet wilia, att 
hans straff mitigeras skall, som målsäganden will bidia före c. 3. § 1. Gifft.B. St. L. 
och man här skriffteligen för:dhe målsägandhe intercession, om händer haffwer) 
bleff praesentium Dn. Profess, betänkiandhe, att han 1. Bötar 40 mk godt mynt, 2. 
Privatim förbiudes hijt till Academien på itt åhr till giörande i denna tijdhen, sigh be- 
giffwa. Men M. Joh. Lenaeus war näst tilförende aff Consistorio uthgången. M. Joh. 
Stalennr begiärte bliffwa förskonat denna gången sin meningh framdraga, men the 
andra Domini Profess, präsentes betänckte samptligh godt wara, som sagdt ähr, doch 
sine praeiudicio ceterorum collegarum.

3. Ahn berättadhe Rector Magn. en studiosum, Danielem Stenonis benämbd, haff
wer M. Oluffz rectoris scholae, här i staden, tiänstepijga besoffwit, medh frågan om för:- 
dhe studiosus publice citeras skall? Enhälligdt swarades att dhet ändeligen skee moste.

6. Bleff och slutit, att M. Sveno, som Airarii inspector ähr, skule låta bryggiepan- 
nan widh Communitetet uthur muren bryta, och henne sädan förwahra.

7. Item, att Wernich bookbindare inthet kan effterlåtit war da byggia baak om 
Communitetz ringh muren, ther CEconomus tilförendhe sitt ställe och bryggiehus 
hafft haffwer.

8. Frågadhe Rector Magn. Dominos Prof. om icke godt och rådsampt skule wara
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här i stadhen en drell anställa, ther gamble böcker, klädher, theses och andra sådana 
saker försälias kunna. Hwilket icke allenast bleff för godt och rådsampt funnit, uthan 
och bewiliat, att en halff mark aff hwar daler honom giffwas skule, som detta nu i 
förstonne begynnar, effter som han får sälia till, till thes man framdeles får see huru 
thet afflöpa will. Och all dhen stundh Academiae wachtmästare immediate under Aca- 
demiens lydna ähr, haffwer och, som man will mena, på böcker nogot godt förståndh, 
mädan han student warit haffwer, ähr och elies hans löön nogh ringa, bleff condude- 
rat att honom detta först offereras skule.

9. Bleff och flitigt om depositura discurrerat, hwilken thes ordinarius här effter 
warda skall. Reverendiss. D. Archiepiscopus wille att Petrus Liungh ther till komma 
skule i. Ratione nationis, qvod longiori interlecto temporis tractu ex diaecesi Streg- 
nensi nemo hoc sit functus officio, 2. propter moram per  aestatem, qvod svasu prae
ceptorum non sine expensis spe conseqvendae huius provinciae per dies caniculares Ub- 
saliae fuerit commoratus, 3. propter indigentiam, qvod a  mater iam dudum extincta 
exiguum sex liberis reliqvit patrimonium, ß binis cum fratribus diu sine subsidio 
parentum nixerit, et apud Academiam sexennium, y m vltoqve  minor spes in posterum 
sit subsidii, ob fratres qvot habent minorennes non uterinos, in qvos germana mater 
sumptus (si quee sint) benignius collocat. 4. Propter aptitudinem et venam sustinendi 
muneris, de qva praeceptores testabuntnr. Dom ni Professores ansåghe högdt H. 
N:des Rijks Drotzens intercessional för Olao Arvidi, för hwilkens skul the honom 
giema förhielpa wille, och äntligh så laga att han ther till komme. Såghe och Domini 
Profess, till Benedictum Bruzeum Ostrog. i samma denne discurs om depositura, för 
hans stora fattigdoom skul, såsom och qvaliteter ther tillochskickelighet,ochatthanen 
gammal student och philosophite candidatus ähr. Hwarföre bleff om detta ärendet 
denna gången inthet concluderat, uthan till en annan Consistorii dagh differerat, men 
i medier tijdh skole och andra admitteras, till att låta see sitt prooff, på dhet man 
sädan kan förnimma, huru och andra ther til qvalificeradhe ähre. Bleff och ther hoos 
detta affsagdt, att om Petrus Liungh eller Olaus ther till komme, så skule Benedict«! 
Bruzeus i theras rum hoos stipendiaterne komma.

10. Effter wachtmästaren sigh beswärar om wachtknechter, war Consistorialium 
meningh, att han nu i höst sigh så många personer ther till förtingar, som staten 
effterlåter.

11. Begiärte M. Ericus Gabrielis information om kyrkieskrån, hwilkens inspector 
han constituerat ähr, på thet han motte förnimma, hwadh denne officii ratio fordrar, 
och han sädan therföre framdeles kan räkenskap giöra? Respondebatur: Man moste 
anhålla, om en nyckel ått för:dhe skråå warder leffrerat dhen som aff ordine Pro
fessorum inspector satt ähr, så frampt Academien ther uthi interessera skall, att thes 
rätt handhaffwa, och ther om disponera och lagha. Sädhan faller wäll alt annat aff 
sigh sielfft att förnimma, hwadh för:dhe skråå eskar och fordrar.

12. Bleff och Haqvino cursori loffwat och tilsagdt, att honom skule effterlåtas 
boo öffwer winteren i Academiens hus widh scholan, till thes thet begynnar repareras.

13. Påminte Rector Magn. Dn. Profess, om dhen collecta som Academiens medhel 
giordt haffwa tilhopa ått pestilentzie presten, hwilken bleff sextio dr kopparmynt, aff 
hwilka mädhan han haffwer allenast 22 dr bekommit, begiärar han och ähn nu mehrä 
aff för:dhe collecta? Respondebatur: Dhet synes wara tryggast honom ther aff inthet 
mehra giffwa, för ähn man see och förnimma, hwadh borgarskapet i stadhen här 
uthinnan uth giörandes och contribuerandes warder.
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14. Refererar Rector Magn. att Bibliothecarius låter åtspöria, om Dominis Profes- 
sorib. ähr behageligit låta inbindha nogra böcker på Bibliothecet, som ähre oin
bundna? Respondebatur: Bibliothecarius upsökie the bästa, och them, som inthet 
många exemplaria ähre ther tilförenwe inbundne, och låte sädhan them Consistorio 
wijsa, och tå wille öffwerwäga och considerera hwilka nödigha synas wara att in
bindha.

18. Septembris,
höltz ordinarium Consistorium praesenrib. M. Martino Nycop. p.t. Rectore, M. Joh. 

Lenaeo, M. Jona Wex., M. Olavo Laurelio, D. Chirstenio, M. Joh. Frank, M. Svenone, 
M. Martino Gestrinio, M. Joh. Staieno, M. Israele Bringio, M. Stigzelio, M. Laur. For- 
nelio, M. Erico Brunnio, M. Erico Gabrielis, och M. Boéthio Qvaestore. Och tå aff- 
lupo föliande ärender således.

1. Reciterades borgmästares och rådz i Westerås stadh skrifftlige begiäran, att en 
student Torchillo Simonis Smolando skule pålagdt warda ther i Westerås rådstughu 
swara en borgare ther i stadhen boendes, hwilken haffwer för:dhe Torchillum, och en 
annan studiosum, Johannem Petri Smolandum (hwilken caution för sigh ther tagit 
haffwer) anklagat, att genom theras försumelse och wållan, skule en skadeligh eldh 
wara upkommen nu i Mårmässo marknat, inwarandhe åhrs, på dhet rätten ehrfara 
kundhe aff hwars tilfälle elden upkomnzen ähr. Inkalladhes therföre offwanbe:te 
Torchillus och Joh. Petri, hwilka berättadhe, att smedhen, som smidian them uplåtit 
haffwer, sina saker ther inne öffwer marknan att förwara, haffwer samnza dagh smi- 
diat, sampt och ther i näste gårdh haffwa warit en stalle, hwareststaldrängiarnehaffwa 
om natten och eldh brukat. Och altså owist wara om elden aff theras lius skole wara 
upkomwen. Ty Torchillus haffwer uthgåt aff smidian in i staden, och qwarlefft 
Johannem ther inne, såsom och itt uthanlåås föreset, på thet, att om ähn han som
na kundhe, skule ähn tå ingen theras saker om natten borttaga. Och när nu Johannes 
sigh nederlagdt haffwer till att soffwa, sadhe han sigh haffwa medh noga acht liuset 
uthslächt, så att han wist mente inthet wara berijmligit, att nogon eldh ther aff skule 
upkomnzen wara, sadhe och ther hoos sigh haffwa bortmist, sampt them andra, som 
medh honom wore, alt thet the hela åhret igenom skule här i Upsale hålla sigh medh. 
Såsom och så när tilsat sielffwa lijffwet, hwar han, sc[ilicet] Johannes, icke hadhe 
funnit en släggia, medh hwilken han fick dören upslå. När detta medh flitigt be- 
tänkiandhe war considererat, inkalladhes offwanbe:te studiosi, och detta tilsadhes, 1. 
Att the skule sigh till Westerås förfoga, på dhet the til saksens ransakningh swara 
kunna. 2. Skall M. Johanni Elai tilskriffwas, att han nomine Consistori academici 
wille eorum saluti adesse, att them inthet i nogot fal kundhe förnär skee. 3. Skall och 
borgmästarne och rådet ther i Westeråås tilskriffwit wardha, att the detta medh flijt 
ransaka wille, om för:dhe studenter här uthi brotzlige och skyllige ähre. Et hisce per
actis weeko the sin koos.

2. Refereradhe M. Ericus Brunnius medh Qvaestore M. Boethio dhet swar, som 
dhen Konungzlige Regieringen haffwer them i Westeråås giffwit på the postulater, 
som Professores här widh Academien underdånigen andragit haffwa, doch muntligen, 
mädan the ingen skriffteligh resolution haffwa kunnat bekomnza.

3. Berättadhe och M. Sveno, och M. Martin«* Gestrin. hwadh som bleff i Tänstadh 
tingstugu Academiens bönder angåendhe, afflupit. Sampt och refererade Notarius, 
dhet som i Film sochn, tå ther på laga tingh medh almogen bleff hållit på Academiens 
wegne beställas och uthrättas kundhe, nempligh om twenne syner nogra byar emelan,
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item om skogh, som arendatorens wedhuggare widh österby, Academien oåtsport, tili 
staffrum borthuggit haffwer.

4. Bleff och för godt funnit, att M. Olaus Laurelius och M. Martin«* Gestrin., som 
wore Airarii inspectores, tå Gaas Eden här i Upsale medh Academien om spanmåål 
handlat haffwer (på hwilken contract för:dhe Claas Eden ähn nu haf:r obetalt siu- 
hundradhe och siutijo dr kopparm. föregiffwandes sigh wara fördelat, och ther aff 
stor skadha bekomnzit) sampt och M. Jonas Wex. och M. Sveno, nu närwprande åhrs 
Airarii inspectores, att the denna saken antaga, henne uthföra, och till thet bästa, effter 
som the kunna finna rättmätigt wara, componera låta.

5. Angaff Rector Magn. M. Erici Ballingstadii styffbarns berättelse, huru såsom itt 
hemnzan på theras deel, effter theras s. fadher tillfallit ähr, hwilkas iordabreff M. 
Ericus theras styffader, Academien pantsat haffwer. Och såsom för:dhe M. Erici styff- 
barn förmente sigh kunna sitt breff igen medh rätta bekomnza, när the medh sin 
styffader haffwa om hemnzanet wäll clarerat, all dhen stundh han haff:r dhet pantsat, 
som han sielff inthet haffwer ägat, altså haffwa the och tycht rådsampt wara dhet 
tydheligen tilkänna giffwa, på dhet Dominis Profess, dhetta inthet skule okunnigt 
wara. Aff samnza detta tilfälle bleff och flitigt discurrerat, huru och när dhen contro
versia medh Balingstadio uthföras skall.

6. Gaff Rector Magn. tilkänna, att doomkyrkie klockaren haffwer begiärat, han 
kundhe mächtigh warda the penningar honom loffwade ähre, för dhet han klockan 
dagligen ställer. Respondebatur: All dhen stundh han tilföme haffwer åhrligen för 
sådant sitt omaak löön aff Academien bekomnzzt, dy kan honom samnza löön, effter 
som waanligit ähr honom giffwa, inthet förwägras, helst emädan kyrkian och bor- 
garskapet inthet will alt ther på kosta, att klockan rätt skall dirigerat wardha, hwarföre 
kan han sigh förfogha till Qvaestorem, och ther räkänskap giöra, huru han denna sin 
löön bekomnzit haffwer.

7. Praesenteradhe Rector Magn. H. Excellentz Rijkz Drotzens commendation om 
Olavo Arvidi Tegnero, i hwilken H. N:de begiärar, dhet Olaus Arvidi för H. N:des 
intercessional skul, iu äntligh till deposituram komnza måtte, hwilken H. N. begiä- 
ran D. Professores sadhe sigh gierna wilia effterkomnza, och för:dhe Olaum ther till 
förhielpa, så frampt han aff qvaliteter kunde tiänligh finnas. Hwarföre bleff slutit 
att Olaus skule låta see sin industriam ähn ytermehra, och kunde han tå finnas tiänligh, 
loffwades honom, att han detta ämbetet bekomnza skule. Åndoch Donzinis Profess, 
swåra till sinnes gick, att för:dhe Olaus skule them så förbijgå, och så högt molestera 
H. N:dhe om sådant som ringa macht påligger. Ther hoos sades och att Rector skule 
prassentera H. N:des breff Hans Ähre:het Archiepiscopo, sampt och Professorum om 
detta betänkiandhe, all dhen stundh H. Ähre:het haf:r tilföme för denne Olao Ar
vidi ther till welat haffwa Petrum Liungh.

8. Berättadhe Rector Magn. att en studiosus haffwer slagit en Academiens wacht- 
knecht nu i thessa dagar om afftonen klockan 8, när wachtknechten inthet medh sigh 
hadhe sina waanliga arma. Doch sadhe Rector att the haffwa sigh medh hwar andra 
förlijkat. Respondebatur: All dhen stundh parteme förlijkte ähre och saken inthet ähr 
aff högre wärde, så kan man ther medh låta bliffwa.

20 Septembris
finitis precib. Taladhe Reverendiss. Dn. Archiepiscopus Academiae Procancellarius 

medh thesse efftersk:ne Prof. M. Mart. Nycop. p.t. Rectore, M. Jona Wex., M. Olavo
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LaureL, M. Svenone, M. Johan. Staieno, M. Israele Bringio, M. Laur. Stigz., M. Laur. 
Fornelio, M. Erico Emporagrio, om futuro Depositore, förmenandes Petrum Liungh 
wara praeferendum Olao Arvidi, mädan han haffwer här widh Academien warit i 6 
åhr, men Olaus allenast i 3 åhr. Elies och haffwer offwanbe:te Petrus sigh här i sta- 
dhen ther effter öffwer sommaren uppehållit, och sigh här aff forsat på an»at sätt att 
försöria. Fins och (som nogra aff Dominis Profess, och witnadhe) till detta ämbetet 
mächta tiänligh och wäll qvalificerat. Domini Professores mente sigh inthet kunna 
H. N:des Rijkz Drotzens commendation gåå förbij. Till hwilket H. Ähre:het swarade 
att H. Ährerhet will nomine proprio H. N. skriffteligen underrätta om hela saken, 
huru hon sigh haffwer. Men interea mente H. Ahre:het Petrum och Olaum per vices 
deponera skule. Och sädan H. Ähre:het war bortgången, betänckte ähn Domini Pro- 
fess. samma ärendet, och funno rådsampt att Rector Magn. skule medh H. Ährerhet 
på alles theras wegne säia, att the ingalunda kundhe praeferera Petrum Liung all dhen 
stundh H. N. så högdt låter sigh om honom [d: Olaum] wårda. Rector finner H. 
Ährerhet bak i kyrkian ther han Dn. Professrrum betänkiandhe H. Ährerhet refererar. 
Till hwilket H. Ährerhet swaradhe sigh för sin person inthet så högt för Petro uthläg- 
gia uthan H. Ährerhet sadhe dhet wara rem mali exempli, att en student så löper ifrå 
sina widh Academien, och beswärar H. Nrdhe om sådant ärende, som medh mindre 
molest beställas kundhe. Och H. Ährerhet altså sigh wilia på nogra dagar medh skriff- 
wandhe till H. Excellentz om detta uppehålla, till thes bådhe Professores kunna här 
om sigh emelan ähn widhare rådslå, såsom och H. Ährerhet hoos sigh sielff delibe- 
rera.

27 Septembris,
precib. finitis, androgh Rector M. M. Martinus Nyc. thesse effterskrrne Dominis 

Profess. Drri Loccenio, M. Svenoni, M. Israeli B., M. Laur. Stigzelio, M. Laur. For
nelio, M. Erico Brunnio, D. Matthia Mylonio, Qvaestorem M. Boethium (som och 
tilstädes war) i sinnet haffwa nogon spanmål, som bönderna här kringh uthgiöra 
skole, till Stockholm försända. Doch emädan nogon fahra ther medh wara kan för 
pestilentzien skul, wille han detta först medh Dominis Profess, communicera, och i 
synnerhet theras betänkiande begiära, om han skall medh Hans Bremer, och Chris- 
tophers Gilos effterleffwerska contrahera, hwilka och pläga tilförendhe medh honom 
om sädh handla. Praesentes Domini Profess, höllo för godt att Qvaestor medh them 
handlar, mädan the wäll behålne ähre, och kunna wäll betala, ehuru medh peste före- 
läggias kan, och the ther hoos altijdh richtigt Academien haffwa betalat.

2. Frågar Rector Magn. s. D:ris Wallii barns tutores, om the wilia ähn ytermehra 
thet hemmanet i Flötsundz byn behålla, som Academien tilkommer, och s. D. Wallius 
i sin lijffstijdh brukat haffwer, eller och låta dhet, effter som thet tilförne warit 
haffwer, ifrå the andra hans hemman affwittra, på thet Qvaestor kan låta ther på åboo 
sättia. Tutores, M. Laur. Stigz. och M. Laur. Forn., swaradhe sigh gierna see att Aca
demien behåller och bruka låter thet hen«e tillkommer, och s. D:ris barn thet them 
tilhöra kan. Loffwadhe altså Qvaestor att han bondhe ther på förskaffa skall.

1. Octobris
i kyrkian, precib. finitis taladhe Rector Magnif. medh Dominis Professorib. och 

först lätt uprecitera H. Exrlentz Cancellarii Regni commendation för Elao Petri 
Tersero, hwilken ähr M. Elai uthi Lixan soneson, H. Ährerhet Archiepiscopen tilskriff-
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wen, hwilkom begiäres att förtdhe Elaus må deelachtigh wardha aff stipendio Regio. 
despondebatur: När nogot rum bliffwer vacerande, skall man giärna honom för- 
hiälpa, wäll therföre att han fattigh, och aff godt ingenio kan wara, doch synnerligen 
för H. N:des commendation.

2. Bleff och H. N:des h. Pärr Baners skriffwelse upläsin, i hwilken begiäres, att 
Domiai Profess, wille Conrado Brandt Erfordiensi i alt dhet han theras befordran 
kan behöffwa, och synnerligen att han för betalningh kan disk och godt herbergh be
komma. despondebatur: All dhen stundh be:te Conradus ähn nu ey ähr förwissat, 
hwar aff han sitt uppehälle här widh Academien kan bekomma, ähr rådsampt H. N. 
igenom skriffwelse ther om rådhfråga, hwarest dhet honom skall wardha tilstält. Ty 
hwar H. N. menar i sitt breff, att be: te Conrado aff Academien nogot extraordinarium 
stipendium skule tillåtas, så motte man förnimma låta, huru såsom H:nes K. M:tz 
anordningh på Academiens Staat, dhet inthet tilstår, uthan dhet allenast kan man 
här giöra, att han hoos andra stipendiarios Regios kan inställas. Elies och kan detta 
H. N:des meningh ey wara, att nogot sådant stipendium här skule be:te Conrado de- 
puteras. Ty H. N:des formalier lyda, att Conradus Brandt Erfordiensis, effter som H:nes 
K. M:t haff:r beleffwat, måå och skall på 3 åhrs tijdh fåå itt extraordinarium stipen
dium aff Chronan till sina studiers continuation på Academien i Upsale. Hwarföre 
moste H. N:de tilskriffwas om widare underrättelse i denna saken. Men interea, till 
thes ifrå H. N:de nogon swar komma kan, skall han ex publico försörgd warda.

1 Octobris

hora prima pomeridiana, kalladhe M. Martin. Nycop. p.t. Rector M. Joh. Lenaeum 
M. Svenonem, och Notarium Academ. till M. Martini Stenii hus (all dhen stundh be:te 
M. Martin«j Steninr mächta siukligh war, och therföre inthet kundhe upkomma in 
locum ordinarium) och ther förhördhe, om dhen leghermål emelan M. Martini Stenii 
drängh, Anders Bänchtsson, och hams pijga Brijta Peders dotter, hwilket såledhes 
afflop:

Offwanbe:te Anders Bänchtsson, och Brijta Pärs dotter, sampt hennes modher, när 
the inkalladhe och inkomne woro, åtspordes Anders, om han henne nogot ächten- 
skap loffwat haffwer, och om han ähn henne ächta och bättra wille, mädan han 
henne skämpt haff:r. Hwilket han aldeles nekadhe, föregiffwandes henne haffwa gåt 
effter sigh, så att hon haf:r dierffs krypet genom take effter sigh, och aldrigh haffwa 
omtalt sigh emelan nogot ächtenskap eller gifftermåL Konan förmente wäll honom 
haffwa sigh loffwat ächtenskap, men ther på hadhe hon inthet witne.

The bleffwo sidan uthwijste att talas medh, och försökia om the kunne komma 
öffwer ens och förlijkas. Doch när the åter worde inkalladhe, stodh han fast på sin 
meningh, och gaff före att hans fadher och ingalunda will att han henne till hustru 
tagha skall Tå sadhe och hon sigh fögha skiöta om att ingå medh honom nogot äch
tenskap. Hwarföre bleff affsagdt 1. Att be: te Anders skule henne wäll förlijka, i thet 
han henne skall giffwa itt kiorteklädhe, så godt som han kan komma åstadh. 2. Böta 
effter lagh 40 mk godt mynt. 3. Insättias i hächtelse, och födas på en godh tijdh medh 
watn och brödh. 4. Ställa borgen för sigh (dhet sädan hans husbondhe M. Mårten 
giordhe). 5. Låta henne inkomma i kyrkian, och giffwa the fattiga, såsom annat 
sådant löst partij, giöra pläga.
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8 Octobris
wore sämmankalladhe till M. Martini Nyc. p.t. Rectoris hus, M. Jonas Wex., M. 

Olaus Laur., M. Sveno, item Qvaestor, och Notari«/ Academ. ther föliandhe ärender 
såledhes afflupo:

1. Discurreradhe Domial Profess, medh Qaas Edhen, (såsom affsagdt war i Con
sistorio 18 7bris §. 4.) om dhe siuhundradhe och siutijo dr kopparmynt, som han 
resterar Academien att betala för spanmål, hwilken han för fyra åhr sädan aff Acade- 
mien handladhe, medh frågan om han inthet denna restant uthan nogon lags proces 
affläggia will? Claas swaradhe och sadhe sigh inthet haffwa, effter contractet, bekom
mit all dhen spanmål, som dhet åhret i Helsinglandh fallen bleff, men dhen som 
honom loffwades här i Upsale bekomma, haffwer han fyllest anammat. Och så
som åkeföret affslogh, så att ingen tunna kundhe hädan ifrå till Kopparberget dhet 
åhret försändas, hwilken likwäll kostadhe honom ewän lijka, som then andra, hwilken 
frå Helsingelandh tijt framkom, nempligh 7 dr kopparmynt hwar tunna, altså haffwer 
han aff heela handelen stoor skadha lijdhit. Domini Professores swaradhe ther till, att 
han aff Helsingelandh 1000 tunnor, effter som åhrligen want ähr Academien ther till
falla, bekommit haffwer. Men att åkeföret bleff affslagit, kundhe the inthet bättra, 
eller råå före. Effter itt långt samptaal på bådha sijdhor, lämpades till amicabilem 
compositionem att undfly all rättegångs widlyfftighet, och kommo till sådant accord, 
att Claas Eden skule i detta inwarandhe åhr, ähn tagha till kiöps aff Academien 400 
t:r spannemål widh Kopparberget, för halffsiuendhe dr kopp. tunnan, på dhet hans 
skadha aff dhet förra kiöpet, skule medh denna handel, som lindrigare ähr, recompen- 
seras. Och sädan rästen, som ähr siuhundradhe och siutijo dr kopp. på dhet förra con
tractet, Academien ehrläggia, såsom och för the fyrahundradhe tunnor betalningen 
richtigt Acad. tilställa, halffparten i dijstingz marknan nästkommnndhe, och then 
andra halffparten in Maijo.

2. Inkommer Wellam loogiutare i Film sochn, och beswärar sigh wara aff D. 
Qvaestore affsagd dhet Academie hemman, han i Ladhugården i fiorton åhr häffdat 
haffwer, therföre sina åhrliga och lagliga uthskylder wäll afflagdt, såsom och husen 
ther på ostraffligen upbygdt. Qvaestor sadhe honom fodret aff hemmanet föra, ingen 
götzel på åkern skaffa, och altså olagligen ther medh omgå, hälst emädan han sielff 
ther på inthet boor, uthan haffwer en annan, nempligh sin mågh, som hemmanet 
åsitter. Till detta swaradhe Wellam, att the sådant föregiffwa, som honom wilia 
hemmanet undangåå. Elies kommer och Elias i Ladhugården fram, och påminner 
Dnn. Profess, sigh wara loffwat, och medh Consistorii breff försäkrat 31 Maij An. 
1639, att han antingen detta Wellams hemman bekomma skule, eller och Elgsarboo 
i Film sochn, medh ödmiuk begiäran, dhet han theras löffte kunne få niuta. Praesen
tes Domini Profess, funno för rådsambligast wara att Qvaestor om detta disponerar 
och lagar, så tillseendes att detta alt uthan buller kan componeras, och then hemmanen 
besittia som tiänligh ähr, och them wäll förestå kan.

9 Octobris

convenerunt M. Martin«/ Nycop. p.t. Rector, M. Joh. Lenaeus, M. Jonas Wex., M. 
Olaus Laurei, D:r Sidenius, D:r Chirsteni«/, M. Joh. Frank, M. Sveno, M. Mart. Gestri- 
nius, M. Joh. Stalen«/, M. Israel Bring., M. Laur. Stigz., M. Laur. Forn., D. Matthias 
Myloni«/, M. Ericus Emporag[r]ius, och för händer hadhe effterföliande saker:
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1. Refererar Rector Magn. huru såsom Johan. Frischlinus en medicinae Doctor och 
nu en fattigh exul, fiärran ifrå patria driffwin, begiärar nogon hielp, ther medh han 
kan komma hädhan ifrå stadhen, mädan han swåra fattigh ähr, och tänker sighbegiffwa 
till Academiam Dorpatensem. Domini Profess. funno orådeligit wara aff publico ho
nom nogot giffwa, förebärandes se eiusdem non dominos sed custodes esse, uthan 
låta Cursorem gåå kringh hoos Profess, och hämpta en collectam till 20 dr, och hwar 
tå thet inthet kundhe tilräckia, som Profess, contribueradhe, skule tagas aff fisco och 
bötespenningarna, att han likwäll, som en fattigh exul ähr och literatus, kan nogot 
hulpin wardha.

2. Proponerar Rector Magn. M. Erici Schroderi Upsaliensis, som för en tijdh sädan 
dru[n]knadhe i Stockholm, föräldrars begiäran, att bekomma nogon hiälp, till att be
tala hans giäldh medh. Respondebatur: All dhen stundh Profess, inthet haffwa dhen 
potestatem, att the kunna aff publico bortgiffwa, som them ähr behageligit, kan för: 
dhe M. Erici föräldrars begiäran inthet effterkommen wardha.

3. Berättar Rector Magn. Ven:do Cons:rio om dhet contract och handel, som skedde 
medh Claas Edhen 8 Octobris, §. 1. Medh hwilket Domini Profess, samptligh wäll 
wore contenteradhe.

4. Begiärte Rector Magn. att Domini Profess, wille om depositura en ändskap 
giöra, och omsidher ther till en wis constituera, offererandes H. N:des Rijkz Drotzens 
breff, i hwilket H. N. öffwerantwardar denne curam om depositore Procancellario 
Academiae, och Profess, lijka som dhen, hwilken H. N. fögha skiöter (haffwer och 
H. Ähre:het Archiepiscopen under samma breff sitt suffragium pro Petro Liungh 
skriffwit). Begynte altså Domini Profess, ventilera pro et contra åttskilligt om denne 
Depositoris electione, antingen Petrus Liungh ther till komma skule, eller och Olaus 
Arvidi, och omsidher såledhes concluderadhe. Emädan H. Ähre: het Archiep. som 
vice Cancellarius ähr, haffwer alredha sitt suffragium giffwit Petro Liungh, och H. 
N:des Rijkz Drotzens commendationer för Olao Arvidi icke motte nogot ringa påsees, 
att denna heela handelen skiutes til Illustrissimum Dn. Cancellarium Acad. och H. 
Ähre:het Archiepiscopen att disponera och laga om, men interea moste the per vices 
deponera. Item, bleff och thet affsagdt, att Rector Magn. detta H. Ähre:het avizerar, 
när dhet så kan behagha.

5. Andrager Rector Magn. h. Anders Cursoris ödmiuke begiäran, att bekomma no
gon hiälp och penningar aff Academien för denne höste terminen, all dhen stundh 
han fattigh ähr, och ähn nu ingen tiänst bekommit, ther aff han sigh och sina försöria 
kan. Respondebatur: Emädan twenne wachteknächtars löön ähr inne hoos Qvaestorem 
för een termijn, må han thes penningar denna gången bekomma, på thet han sin 
gambla tiänst nogot må åtniuta.

6. Frågar Rector Magn. om Thomas Haqvini Suderman. (som Oluff Håkonssons 
dotter i Fiärdingen besoffwit haffwer, och henne nu igen will bättra, och till ächta 
hustru taga) nogot skall till Academ. böta? Respondebatur: Medh honom moste prac- 
ticeras, effter som man medh andra omgå plägar, som i sådant fall sigh föresee: nemp- 
ligh böta till Academ. 5 dr godt mynt.

7. Consulterades om novo Rectore, synnerligen om denne administratio academica 
skall offereras Illustrissimo Domino Comiti Magno Gabrieli etc. Och bleff vox om
nium una, att M. Martin/« Gestrin. och Mag. Joh. Stålen#/ skule om morgon Illust. 
Dn. Comitem nomine Senatus academici ther till invitera, på thet han sigh betänkia 
kundhe, och i tijdh swar tillbaka giffwa.
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23 Octobris,
kom me tilstädes å rättom Consistorii ställe M. Martin#* Nycop. p.t. Rector, M. 

Joh. Lenae#*, M. Ola#* Laurei., M. Jonas Wex., D. Loccenius, M. Sveno, M. Israel 
Bring., M. Laur. Stigzelius, M. Laur. Forneli#*, M. Eric#* Brunni#*, M. Ericus Emporag- 
ri#*, och föliande ärender förrättadhe:

1. Spordhe Rector Magn. när examen publicum skule anställas? Respondebatur: 
Effter waanligit ähr, att man begynnar dagen effter primam Novembris, altså wele 
wij och thet samma hålla, begynnandes på 2 Nov. hora 8tava.

2. Framkallas Benedictus Gustavi Ostrogot. hwilken beswärar sigh, att wachtmäst 
och hans drängar haffwa honom illa slagit i wåår förledhen, när han en gångh haff.r 
mz nogra sina gelijkar drukit på stadzkällaren, widh klockan emelan 10 och 11. aff 
sådant tilfälle, att källarswännen haffwer nekat honom och hans stalbröder ööl, ther- 
före att wachtmästaren haf:r honom förbudit. Ty Gustav#* gick tå nedher åt källar- 
dören att medh wachten tala. Men Lars Jordansson en wachtdrängh fick honom i strax 
i håret, och sädan slogh honom medh bardizanen öffwer ögat mächta illa. Wacht- 
knechten Lars Jordansson bekiänner sigh haffwa slagit honom allenast itt slagh, thet 
han honom ährnadhe på ryggien, men i thet Gustavus sigh wändhe, råkadhe thet på 
ansichtet. Sadhe och thet hoos att klockan war emelan 11 och 12. Item att Gustavus 
haffwer tå på källaren kallat hela wachten oqwedens ordh säiandes, skole sådana 
belghundar förneka oss ööl? Domini Prof. spordhe them, om the haffwa tilbudit hwar 
andra förlijkningh? Till hwilket Lars Jordansson swaradhe, att mädan Gustavus haff
wer inthet här i staden warit öffwer sommaren, uthan kom nu först igen, haffwer 
iagh sådant inthet kunwat sökia. Uthwijstes therföre parterne, att försökia om the ähn 
nu kunna komma öff:r ens. Men all dhen stundh the inthet kunde sigh låta effter 
hwar annan beqwemma, concluderades såledhes: All dhen stundh Gustavus haffwer i 
otijdh och moot constitutiones warit på källaren, och elies stoor praesumption ähr, att 
han medh sådana slemma ordh skule haffwa wachten waanährat, hwilken icke aff 
kättia, uthan authoritate publica tå på thet rummet wistades, skall Lars Jordansson 
allenast böta 12 mk kopparmynt, effter dhet 9. c. Såram. medh wil. St. L  Såsom och 
haffwa sigh förbehållit sökia reconvention moot Gustavum om detta oqwädins or
det, i thet han sigh witnen förskaffar, som hördhe honom thet säija.

3. Berättar Rector Magn. sigh haffwa H. Ähre:het Archiepiscopen Ven. Consrrii 
meningh om depositura andragit, effter som dhet bleff slutit 9 Octobris, §. 4. Och 
sadhe, H. Ähre: het ingalunda wilia, att the per vices deponera skule, så att, hwar 
Olaus Arvidi admitterades, skule H. Ähre: het sigh ther öffwer beswära, all dhen stundh 
dhet Hans Ähre:het till stoor despect wore. Domini Profess, wore ähn i dhen me
ningh, att om depositura skule upskiutas till Illustrissimi Dni Cancellarii Academ. 
ankompst.

4. Angiffwer Rector Magn. Joharroem Petri och Samuelem Danielis Widboenses 
(aff hwilken dhen förre bleff i thessa dagar deponerat, men then andra befans hwar- 
ken gåå i scholan, eller under Academiens iurisdiction wara) therföre the haffwa giordt 
oliudh på gatan medh skrijandhe. Såsom och att be: te Samuel Danielis haffwer kru
pit uthur carcere, när han igår för samma saak aff Rectore incarcererat war. Inkalla
des therföre wachtmästaren, item be: te Johan, och Samuel medh sin praeceptore Jona 
Petri Angermanfto, och tilspordes för:dhe Jonas hwij hans discipulus Samuel icke ähr 
under nogons jurisdiction, antingen i scholan, eller Academien. Han swaradhe att 
hans fadher, som ähr h. Daniel pastor i Widboo sochn, will allenast honom här på
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nogra wekor låta informera in arithmeticis och skriffwandhe, sädan will han honom 
sättia till nogon tiänst. När nu sädhan ipsum factum bleff flitigt betänkt, coneludera- 
des att the bådha skule i Academiens giöma förwaras, som på gatan grazerat haffwa, 
till dies h. Daniel warder tilskriffwit, att han sin son antingen till scholan, eller Aca- 
demien inställer, eller och aldeles hädan ifrå stadhen togen.

5. Offererar Rector Magn. Venrdo Consist:rio M. Laurentii Tolfstadii libellum 
supplicem, i hwilken begiäres att bette M. Lars Tolfs. motte bekomma adiuncturam 
theologicam tillijka medh Bibliothecet, mädan dhen nu effter M. Olaum Skogh va- 
cerar, och han fram för nogon annan sin competitore understår sigh haffwa dhet 
rummet meriterat, elies och altijdh trångmål och nödh lijdhit, och ähn nu stoor fat- 
tigdoom dragés medh. Domini Profess, mente wara orijmligit, såsom och hoos höge 
öffwerheten inthet förswarligit coniungera thessa lägenheter. Och therföre goffwe 
honom frij option eligera itt thera, antingen behålla Bibliothecet, eller och widhtaga 
adiuncturam theolog. Medh hwadh widkommer Notariatum Consistorii edesiastici, 
sadhe Domini Profess, sigh ther om inthet disponera kunna. Ty dhet kommer H. 
Ährethet Archiepiscopen och Consist. eccl. till

6. Refererar Rector Magn. Bibliothecarium begiära hielp aff Dominis Prof. att fort- 
fahra medh böckernas inventario, och thes ordinatione. Respondebatur: Samtycktes, 
att när alla ther medh haffwa arbetat, som tilförne haffwa hafft Bibliothecas inspec- 
tion, medh thes tilldelte salario, så wille och the andra aff Dnis Prof. hielpa till att thet 
kan komma fort, och ingalundha ifrå dett arbetet sigh undandragha.

7. Berättar Rector Magn. huru såsom en student Johannes Arvidi benämbd haff- 
wer 1. giordt itt perlement här i stadhen, och moot Rectoris förbudh och arestation, 
bortrest, 2. Men förre ähn han kom sin wägh, haffwer han itt annat perlement 
upbracht, och illa slagit en annan student, n[emligen] Andream Arvidi medh een 
steen, så att han i 14 dagar haffwer most läggia till sängs, aff thet tillfälle, att wacht* 
mästaren haffwer funnit offwanbe:te Johan. Arvidi på gatan grazerande, och therföre 
welat haffwa honom till Rectorem, men för:dhe Johan, greep till en steen, och kas- 
tadhe effter wachtmästaren, och när slagit omgick honom, råkadhe dhet Andream, 
hwilken wille allenast till godhe styra. Respondebatur: För dhenna han[s] audaci contu
macia, och tumulter conduderades, att för.de Johan. Arvidi skall publice anslåås, och 
hijt citeras till 27 Novembris.

8. Bleff och Canutus Petri Wermlandus inkallat, och tilspordh, hwarföre han inthet 
haffwer citatus comparerat hoos Rectorem Magn. att swara, therföre han på gatan 
illa haffwer skrijat. Till hwilket mädan han inthet swara kundhe, befaltes honom, att 
han skule gåå i prubban, och ther bliffwa, til thes Rector Magn. låter honom komma 
ther ifrå.

9. Androgh Rector Magn. Johan. Simonis Enecopensis beswär öff:r Anundh book- 
tryckiaren, i thet han inthet will effectuera, effter dhen doom som fallen bleff dhen 24 
April An. 1639. §. 1. förebärandes sigh inthz wara under Academiens iurisdiction, 
all dhen stundh han nu ähr H. Ähre:hetz Archiepiscopi tryckiare. Respondebatur: 
Ehwadh be:te Anundh förebära kan, så moste han likwäll, effter som dhet war til
förne sententierat, böta, och penningarna uthläggia.

10. Refererade Rector Magn. att booken war färdigh, som Academiens breff, och 
annat, skule skriffwas uthi, och bleff altså godt funnit, att en person upsökies, som 
godh handh haffwer till att skriffwa, att han detta skule beställa, hwilken för sitt 
omaak aff Academiens penningar betalas kan.
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11. Berättar Rector Magn. att drellen nu sin fortgångh haffwer, effter dhet beslut, 
som affsades die 4 Septembris An. 1639. §. 8. Och therföre säger, att om nogon aff 
Dominis Profess, hadhe dhet the tijt sättia wille, tå ähr wachtmästaren bered att 
dhet anamma.

12. Discurrerades om nogra dupletter skule kun«a förbytas ifrå Bibliothecet, all 
dhen stundh M. Israel Bringius medh sigh hadhe twenwe folianter, som en studiosus 
haffwer bekommit aff en öffwerste, som och wore aff dhet Wirtzburgiske biblio
thecet. Bleff altså nyttigt funmt dhet förbyta, som haffwa många exemplaria på en 
materie.

4. Novembris
hora prima pomeridiana, (tå Perillustris Dn. Cancellarius Academiae, et Reveren

dissimus Dn. Archiep. D. Paulinus G. och Professores examen höllo) androgh Rector 
Dominis Professorib. in Consistorio M. Eliae Unonis ödmiuke begiäran att bekomma 
adiuncturam philosophicam effter M. Christiernum, som adiuncturam theologicam be
kommit haffwer, mädan han i stoor trångmål och fattigdoom ähr, haffwer och een 
godh tijdh warit uthan nogon lägenhet. Refererade och ther hoos Rector Magn. att 
facultas philosophica haffwer detta tilförne considererat och M. Eliae, så myckit som 
them står till att giöra, bewiliat. Denwe M. Eliae begiäran togho Profess, tili be- 
tänkiande, och fun»o honom capabel wara detta adiuncturae ämbete till att förestå. 
Och effter tå inga competitorer medh honom war, bleff han provisionaliter be
wiliat.

9 Novembris,
hora octava. Sädan examen publicum war föröffwer, kallade H. Excell. Academiae 

Cancellarius Johan Skytte, L. B. etc. tillsamman i sitt hus Hans Ähre:het Archiepi- 
scopen, Rectorem Academiae, och samptlige Professores, så och högh-wällborne Greff 
Magnum Gabrielem De la Gardie futurum Rectorem, och hölt tå till them alla een 
oration, nempligen, huru H. Excell. nu een rundh och långh tijdh, effter wår hög- 
loffligh öffwerhetz befalningh, och sin egen lust att framfordra fäderneslandzens 
bästa, haffwer låtit sigh bruka i åttskillige ärender, ther aff thenwe Academien inthet 
litet ähr framstigen och förkoffrat. Eenkannerligen haffwer högloffligh i åminnelse 
Konungh Carl den Nijonde för 34 åhr sädan skickat H. Excell hijt till Academien 
att ransaka om des Staat. Och sidan thet befans att här i mångh motto stodh slätt till, 
haffwer han thet refererat H. K. M:t igen, och ther uppå meddelat H. K. M:t sitt 
betänkiande om godhe och tijdighe remediis. Sädan H. K. M:t och högloffligh i 
åminnelse Konungh Gustaff Adolph then andre och stoore kom till regementet, sadhe 
H. Excell. sigh bådhe i Cammaren, när Academiens saker ther föreföllo, så och annor
städes inthet haffwa förbijgåt nogon tingh, ther aff thenne Academiens hedher och 
framgångh kunde fölia. Omsider när H. K. M:t hadhe för godt ansedt, att wilia res
taurera thetta universitetet (såsom thet och ähr skedt) och uthi thet samma förordna 
sigh till Cancellarium, lätt H. Excell. widlyffteligen see sigh effter sin högsta förmö
genhet haffwa ther effter sträffwat, att giöra H. K. M:t tillfyllest, handhaffwit Aca
démie privilegier, promoverat och hulpit dygd och ähra, och alla excesser straffat och 
uthskrapat. Så effter H. Excell sampt hela fäderneslandet nu kan befinna att H. 
Excell flijt och Professorum arbete in till thenna dagh inthet haffwer warit förgäff- 
wes, uthan att Academien ähr så upwäxt, att hon medh the förnempnligaste aemulerar.
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Lätt H. ExcelL see, att thet wiore aff nöden först tacka Gudh för sin nådhe och wäl- 
signelse, sädan att beflijta sigh här effter att then behålla. I thet att wij samptligen 
tillsee, thenna statum kunna conservera, och om nogra vitia och exorbitantier wore 
inrijtadhe, them strax medh rooten uptaga och förkasta. Tychte therföre H. ExcelL 
nödigt wara att thenna gången consultera om the saker som strax fölia.

Rector swarade, att Professores wäll och offta haffwa pröffwat H. ExcelL gunst odi 
affection, betackadhe och H. Excell. för sin trogne omwårdna. Och begiärte att H. Ex- 
cell. wille så här effter continuera, och alles Profess, wälmeente arbete till thet bästa uth- 
tydha och förfordra; om all tillkommande flijt och tacksamhet skule H. Excell. inthet 
twijffla.

Först begynte H. Ähre: het Archiepiscopus sigh beswära öffwer sitt ämbetetz diffi- 
cultet, nempligen, att H. Ähre:het haffwer funnit för sigh i thenna staden een stoor 
deel illa disponerat, synnerligen att här inthet Consistorium ecclesiasticum war, när 
H. Ähreihet först hijt kom. M. Joh. Lenaeus swaradhe och sadhe, uthi H. Ähreihetz 
ankompst, war här itt Consistorium, och thet war inthet Consistorium; inthet Con
sistorium sadhe han wara, effter thet inthet war bekräfftat authoritate et ordinatione 
Siae Riae M:tis, thet war itt Consistorium, nempligen, itt sådant, som thet nu ähr, 
ther man slijter förefallande casus effter itt gammalt bruuk, uthan nogon wis form 
och sätt. H. Ererhet Erchiep. sadhe sigh derföre haffwa sammanfattat een formam, 
och ökat numerum assessorum, att ther tilförne haffwa warit fyra theologi ordinarii 
assessores, haffwer H. Ähreihet nu tillagdt extraordinarios aff facultate philosophica, 
Adiunctis, och syslomannen. Således att kunna informera andra in praxi ecclesiastica, 
och att haffwa nogra som wore beqvemme att Ändas på stifftsens ärender.

Theologi låte sigh behaga att thet giordes en wis form, loffwade wilia ther till 
conferera sua consilia, men emoot tijdhen exciperade the, nempligh, att the alla da
gar inthet kunna komma tillsammans, mädan dhet skeer medh ungdomens skadha, 
och theras stora mödha, begiärte derföre een wis dagh i wekan, att sådana saker 
förhandla. Ther till och H. Excell. Cancellarius Erchiepischopen rådde. Item begiärte 
theologi, att till Consistorium inthet warde tagne här effter nogra personer, som ähro 
extra facultatem theologicam, uthan facultatis consens och wetskap.

Philosophi som ähro intagne in Consistorium ecclesiasticum sadhe at the fast 
gierna wille bijfalla H. Ähreihet i alla motto, och ähn här effter continuera. Men 
effter the kallas extraordinarii och auscultanter, så och haffwa inthet ordinarium 
suffragium, och förhindras elies offta ifrå consultationibus suas facultatis, och laborib. 
academicis, begiärte the therföre, om möieligit wore, bliffwa ther ifrå förskonte.

När nu om detta sålunda war discurrerat, rådde Illustrissima* Dn. Cancell. att 
detta skule in Consistorio ecclesiastico tanquam in foro competenti skodas och or
dineras.

2. Ther näst fölgde officia, och frågadhe H. Excell. Cancellarius först om nogon 
hadhe nogot att klaga öffwer sitt kall. Ther till Professores swaradhe: Neij.

Sädan om thet och wore nogot att tala om Procancellario, hwilkens officium H. 
Excell. sadhe iblandh andra i thessa fyra stycker författas, 1. Att H. Ähreihet proto- 
collum actorum publicorum wijsas på thet H. Ähreihet ther aff må förnimma, 
hwadh som passerar. 2. Att och Vice-Cancellarii direction fordras och sökies om rum
men och personerne, när nogra promotioner angåå skole. 3. Att och inga stipendiater 
antages, för ähn the warda och approberade aff Procancellario. 4. Att och H. Ähreihetz 
betänkiande ändeligh fordras moste, om the personer som depositurae ämbete begiära,
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mädan Vice-Cancellarius så i detta, som annat, moste bekläda siälffwa Cancellarii 
ställe.

Ther till swaradhe H. Ähre:het Erchiebiskopen, klagandes öffwer thet, att H. 
Ähre:het emoot sin wilia, och höga ålder ähr kommen till then»a swåra functionen, 
och archiepiscopatum, ther han inthz finwer then confidens och wänskap hoos Pro
fessores, som H. Ähre:het giärna önskadhe och sökte. Item att een part aff Profes- 
sorib. uthi Consistorio icke så honorifice talt om sigh, som thet sigh bordhe, hwilket 
H. Ährerhet sade sigh wäll wätta beskedh om, och aff theras egen collega. H. Excell 
Cancellarius lätt förnimma sigh wara misshageligit, att dhet uthföres, som uthi col
legio talat och discurrerat bliffwer.

Ther näst begynte H. Excell. upläsa aff constitutionib. Procancellarii officium och 
iura. Ther på Rector swaradhe, att han inthet här emoot haffwer practicerat, och på
minte H. Ähre:het att han effter constitutiones, uthi wichtige saker, haffwa H. Ähre: 
het rådfrågat, och ähn nu i ingen måtto, gåt H. Ähre: het förbij. Badh och att H. 
Ähre: het wille samma persson nämpna, som sina collegas så haffwer förfördt, tå skulle 
H. Ähre:het förnimma, att thet mehra wore skedt aff een sådan för gunst skul, ähn 
att thet så i sanningh wore, doch wille H. Ähre: het thet inthet uppenbara, hwarföre 
bodho Professores, att H. Ähre:het wille här effter, när sådant förekommer, i tijdh 
det examinera, och inthet dragha thet hoos sigh, och fatta till skylliga och oskylliga 
nogon owänskap. Thet och H. Ähre:het loffwade sigh här effter giöra wilia. Hwadh 
Vice-Cancellarii iura belangar, sadhe Professores sigh gierna see och önska, att the 
wardha handhaffdne, icke allenast i the saker som aff H. Excell. nämpde ähre, uthan 
och andra, som constitutiones lijkmätigt ähr. Doch ther hoos nödigt och godt wara, 
att alt kunde afflöpa och affhandlat warda uthan nogons praeiudicio i hans rätm äm
bete, och att inthet decerneras och till execudon föres, för ähn Consistorium acade- 
micum warder ther om kunnigt, och ther till sitt consens giffwer.

3. Beswäradhe sigh H. Ähre:het Archiepiscopus, att ehuru gierna H. Ähre:het wille 
thet skule gåå wäll till och ordenteligen, så kan thet likwäll inthet hinna effter H. 
Ähre:hetz godha behagh. Såsom i thet, att M. Laurent. Stigzelinr haffwer nyligen 
hållit en disputation, hwilken bleff H. Ähre:het i kyrkian aff en adiuncto offererat. 
Och såsom H. Ähre:het sade sigh inthet wara waan bekomma theses, altså undrade 
H. Ähre:het hwadh ther uthi wara skule, laas therföre theses, och sade sigh befinna 
nogot ther wara moot constitutiones. Sade och ther hoos H. Ähre:het be:te disputation 
wara hållen moot sitt tydeliga inrådande, all den stundh H. Ähre:het haffwer ge
nom sin commensalem Zachariam Klingium warnat M. Stigzelium första gången, och 
sädan andra gången genom sin cappellan, att den samma inthet disputeras skule. H. 
Excell Cancellarius ladhe och thet ther till, att thet synes wara trooligit detta wara skedt 
aff nogon föracht effter att M. Stigzelius nu in examine inthet wille parere hwadh H. 
Excellntz eller och thet H. Ähre:het Archiepiscopus befalte. M. Stigzelius begiärte få 
loff och tijdh att dedarera sigh, förhoppades wist att bådhe H. Excell Cancellarius, 
och H. Ähre:het Erchiebiskopen skule sädan fast annorledes döma om samma disputa
tion, såsom och om thet som war förfallit in examine, och sade 1. Att disputation 
war skriffwen aff een student, then han haffwer affrådt i begynnelsen, för det hon war 
tå annorledes ställt. Men sädan kom han tillbaka, och anholt mz stoor flijt, corrige- 
rade therföre M. Stigz. henwe, och skickadhe honom medh be: te disputation till De
canum facultatis, aff hwilken hon bleff censerat. 2. Att be: te disputatio inthet ähr 
contra constitutiones, eller opponerat Ramo, ey eller medh nogon sophistication be-
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mörkat, uthan sententia de natura logicas medh andra ordh allenast explicerat, och 
uthtage» aff Logica Burgerdici, som nu ähr gängse, och approberat aff scateme i 
Hållandh, att ther för ungdomen proponeras. In lectionibus sade han sigh fölia Ra
mum, och föra honom till usum in analysi et genesi. 3. Att be:te disputa/fo inthet 
war inhiberat ordinarie per famulum publicum, ey heller Klingium haffwa sagdt or
saken, hwarföre H. Ähre: het wille inhibera henne. Ladhe och thet ther till, att det 
skule medh Consistorio comwuniceras. I medier tijdh effter Stigzelius befan att 
disputa/io aff respondente inthet war till ordinarie dagh anslagen, upskiöt han den 
sielff till lögerdagen, och i medier tijdh badh Decanum convocera Facultatem philo
sophicam att ther om widare rådslå. Och effter Professores sadhe sigh inthet ther uthi 
finwa contra constitutiones och utilitatem iuventutis, höllo the godt M. Stigzelium 
medh be:te disputation fahra fort. Ther till kom och dagen effter för:be Zacharias 
Klingius till M. Stigzelii hus, och berättar att så frampt M. Stigzelius declarerar sigh 
i sin prasfation ex cathedra, att thet inthet ähr contra Ramum, så wore H. Ährerhet 
Archiepiscopus ther medh till fridz. 4. Anlangandes det H. Excell. sadhe, att M. 
Stigzelius inthet wille strax låta sina discipler in examine det Evangelium resolvera, 
som H. Excell. befaller, swaradhe M. Stigzelius, att han inthet i then meningh thet 
haffwer giordt, som thet war upcagit, uthan sadhe sigh haffwa fortfarit medh sin re
petition, effter han hadhe novitios, aff hwilka man inthet anwat kunde fordra, ähn 
thet som war proponerat.

H. Excell. Cancellarius lät infordra Zachariam Klingium, hwilken bleff åtspordh 
om han icke haffwer sagdt Archiepiscopum wilia sielff tala medh Professorib. om 
detta in Consistorio. Klingius swaradhe, att H. Åhre:het hadhe inthet sagdt, uthan M. 
Stigzelius badh honom säia Archiepiscopo, att H. Ähre:het thet giöra wille. Ther näst 
förmante H. Excell. M. StigzeL att proponera Ramum trooligen och uthan flärdh. H. 
Ähre:het lade och thet ther till, att ungdomen moste wänia sigh in disputationib. pub
licis bruka Rami terminis och inthet Aristotelicorum. M. Stigzelius frågadhe och 
sadhe, skall man tå inthet somliga terminis fri bruka, hwilka authores graves, såsom 
Philippus och andra i sina scriptis haffwa, v. g. appellationes figurarum in doctrina 
syllogismorum. H. Ähre:het Archiepiscopus swarade, man kan them och bruka, til- 
lijka mz Rami, item praedicabilia och praedicamenta kunna och för ungdomen pro
poneras, allenast dhet skeer medh moderation. M. Stigzelius sadhe ther näst att in 
scholis particularib. och gymnasiis proponeras åtskilliga logioe compendia, och inthet 
allenast Rami, och när the komma till Academien wilia the inthet wara till fridz medh 
Rami terminis.

När nu alt detta så war afflupit, slöt H. Excell. tillijka medh H. Ähre:het Erchie- 
biskopen och Ven:do Consistorio, 1. Att när Cursor distribuerar theses i kyrkian effter 
predikan, att han tå ingalunda förbijgår H. Ähreihet Archiepiscopen, 2. Att ther 
practiceras moste effter constitutionem tenorem, när nogon disputation skall inhi- 
beras. 3. Hwar och så tillbära kunde att nogon disp[ut]atio synes wara förbiudandes, 
tå moste det skee per cursorem Academiae, så lagandes att ther om sädan in Consis
torio warder delibererat, huru medh hen«e skall affhandlas.

4. Sadhe H. Excellentz sigh medh undran haffwa aff actis förnummit, allenast 
tren«e personer haffwa tillstädes warit in Consistorio, när det consulterades om the 
postulater som öffwersändes till R:am M:tem nu för en tijdh sädan. Till hwilket Rec
tor swarade, att den gången som H. Excel! aff protocollet haffwer fun»it, haffua 
allenast inspectores iErarii, och nogra andra warit sammankallade, att sälla be: te
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postulater, och them componera, som bleffwo in Consistorio aff samptligh Professori
bus betänckte ultima Julij, huius an»i, som protocollet uthwijsar.

5. Beswärade sigh H. Åhre:het Erchiebiskopen, att M. Fornelius haffwer 1. acerbius 
handlat medh Zacharia Klingio in disputatione sua graduali i nästförliden winter, ther- 
före han aff H. Ähre:hetz inrådande haffwer denna, phrasin, temperare sibi a pugna, 
infört i sin disputation, hwilken phrasin elies M. Fornelius ogillat hadhe tilförne, 
när Klingius proba compositionis såledhes skreeff om Antonino pio, temperavit sibi 
ab iniuria, där Forneli»j på swänska dett samma så dicterat hadhe, han war een rätt- 
sinnigh och rättrådigh man, och det när be:te Klingius skule ordineras till präst. 2. 
Arguerat be:te Klingium mendacii, och ther medh reciterade H. Ähre:het M. Joh. 
Staieni prassidis breeff, på den tijden, Reaoris, hwilket förmälte actum eiusdem dis
putationis totum, som war H. Ähre:het tilskriffwit till Westeråås, tå rijkzdagen höltz.

M. Fornelius sade sigh det haffwa sagdt publice i Academie« om denna phraseos 
usu, nempligh att han i det rum set, som Klingius dem brukat haffwer, ingalunda 
kunna bestå sigh, som han tilförne ther om sin meningh uptäckt haffwer, när det 
scriptum uthgaffs, som denwa oredan aldraförst ähr upkommen aff. Men att han skule 
haffwa Klingium mendacii arguerat, der till swaradhe M. Fornelius, att han denwa 
frågan in disputatione Klingio förestälte, säiandes: si qvis dicat K lingius sibi tem
perare a mendacio, annon ille reae dixerit? Sädan sade H. Ähre:het Archiepiscopus, 
det M. Fornelius war så föriffrat på Klingium, att han inthet kunde lijda det Klingius 
nämpde honom praeceptorem. M. Fornelius swarade, att han så talade till Klingium, 
Non t[ame]n tu agnoscis me praeceptorem, qvia mihi in praeiudicium hanc phrasin 
maiorib. literarum characterib. notari curasti. H. ExcelL Cancellarius förmante M. 
Fornelium till roolighet, säiandes, in Academia Regia non domini sumus sed ministri, 
såsom och M. Fornelium warda det förnimmandes, som icke skule i hans öron wäll 
klinga, så frampt han icke eenighet wil älska.

6. Begynte H. Excellentz discurrera om examinib. publicis, medh frågan om the 
synas så wäll nu wara bestälte, att ther uthi inthet kan behöffwas att corrigera eller 
lagha? Och syntes H. Excell. onödigt wara 1. adstringera discipulos till Professoris 
verba. 2. Item nyttigare, nogra iucundas qvaestiones movera, ähn för mycken tijdh an- 
wända till textus declaration, allenast author medh tydeliga ordh förklaras, och det 
understundom på swänska.

Domini Professores mente sigh inthet wara förplichtadhe på swänska explicera, 
för them som in scholis trivialibus sådant skule haffwa lärt, mädan in leetionib. ähre 
tilstädes andra auditores, som sådant inthet behöffwa, uthan armat expeaera. Hwarföre 
så länge inge conformitas lectionum ähr i skolarne och Academien, så kunna inthet 
alla medh lijka nytta tilstädes wara. H. ExcelL swarade inthet kunna widta här förrättas 
medh scholarum reformation, mädan ther om moste rådslås in comitiis. Uthan fan 
för godt och rådsampt, att Professores, och för all tingh Decani in facultatibus ähre 
tilstädes, när examen publicum i Academien hålles, så lagandes att hwars och ens 
examen rätt affgår, och effter constitutiones til ungdomsens nytta practiceras.

7. Aff detta tillfälle efftersporde H. Excell. om Profess, effter constitutiones komma 
tillstädes, när the warda kalladhe aff Reaore till Consistorium. Till hwilket swarades, 
att ingen aff Rectoribus, som här till haffwa detta kallet föreståt, haffwa sigh ther 
öffwer beswärat. Aff sades altså ähn thz samma som c. 7. §. 1. förmäler in constitu- 
tionib. Acad. att assessores moste komma flitigt tilstädes när Rector them till Consisto
rium kallar, och hwar tå nogot laga förfal kunde nogon aff assessorib. hindra, att the
1 7 -6 8 1 0 6 1  Sollender
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indiet kunna komma, moste samma skiäll alligeras, och tydheligen Rectori wijsas, eller 
och böta. Doch bleff detta medh den caution affsagdt, att det större Consistorium 
skule rarius hållit warda, men det mindre offtare, att alt kunde afflöpa effter consti- 
[tujtionum lydelse.

8. Begiärte H. Excell. Professorum betänkiande om qvarto Professore theologiae 
eligendo, säiandes S:ae R:ae M:tis befalningh wara, att flere personer nämpnas, som tiän- 
liga ähre ther till, och sädan till R:am M: tem ställe electionen. På hwilket Professores sigh 
sålunda resolverade, i. Att the haffwa tilförne concorderat på een person effter H:nes 
K. M:tz befalningh, och samptligen M. Svenoni orientalium lingvarum Professori 
sina suffragia giffwit, therföre att han till be:te Profession skickligh och tiänligh ähr, 
såsom och att M. Jonas Hambraeus skule kunna komma i hans ställe igen till Profes
sionem lingvarum, den han sägs fram för nogon annan åstunda. 2. Men all den stund 
H. Excell. ähn ytermehra fordrade på flera personer, tilsade sigh Professores 
ther om consultera, och sädan sitt betänkiande för H. Excelknzt affresande, referera.

9. När en flitigh discurs war hållen om loco theatri anatomici, och ther till nöd- 
torfftige instrumenter, begiärte Professores att H. Excell wille detta hoos R:am M:tem 
procurera, så Academien förhiälpandes, att itt wist rum deputerades, som beqwämligit 
wore till itt sådant hus upbygningh. Thet och H. Excell. tillsadhe sigh giörandes war
da. Bleff och aff samma tillfälle refererat, M. Joh. Frank anatomicum haffwa tagit 
nogra penningar aff Academien eo nomine, att instrumenter therföre kiöpas skule, 
och ther hoos godt funnit, att M. Joh. Frank giör räkenskap för be:te penningar, 
som han tagit haffwer.

10. Bleff och för godt funnit, effter D:ris Chirstenii begiäran, att 10 studiosi 
skule stipendium medicum här widh Academien haffwa, på det att och ungdomen 
kunde sigh till medica studia begiffwa, doch moste them medh sådan condition detta 
Stipendium giffwas, att the först sigh förobligera i detta studii genere continuerligit 
framhålla, och ther ifrå inthet löpa när them så behagar.

11. Sädan om s. Drotningz Christinas testamentet hijt till Academien discurrerat 
war, begiärte H. Excell. sampt och heela Ven. Consist. att Praelustris Dn. Comes 
Magnus Gabriel De la Gardie futurus Rector wille detta hoos R:am M:tem fordra, 
och så laga, att Academien kunde be:te testamente mächtigh warda, hwilket och Prae
lustris Dn. Comes tilsade sigh wilia effterkomma, och denna sigh förestälte begiäran i 
detta fallet medh största flijt och åhåga fordra.

12. Begiärte H. Excell. 1. Att itt förslagh skule giffwas på all omkostnadh ått re
parationem veteris auditorii. 2. Huru och på hwadh sätt be:te reparation skule an- 
stält warda. Och ändoch ther till bleff swarat, att den ena wäggien synes wilia 
uthfördh warda, så att på södre sijdan öffwer wägen bliffwer en porticus, likwäll 
bleff ther om inthet amzat denwa gången afftalt, uthan att Academien skule om 
necessariis supplicera till H:nes K. M:t. Och man nogot medhel bekommer, att en 
sådan bygningh uthföra, kan man att widare rådslå, huru det på bästa sättet kan i 
wärket ställas.

13. Refererar H. Excell. huru såsom een stoor deel aff adelen illa menar om denne 
Academie, i thet the sina barn hijt försända, i den acht och meningh, att the skule i 
sina studier fortkomma, och befinna doch offta fast annorledes, när ther om effter- 
frågas. Hwilket ehuru wäll thet inthet kan tillmätas Professoribus uthan them sielff- 
wom, som sådana prseceptorer antaga, hwilka inthet medh den flijt och sätt, som 
them borde, medh sina discipler procedera och omgåå. Likwäll moste Academien den
na blamen wara underkastat, och offta illa höra. Haffwer för den skul S:a R:a M:tas
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befalningh giffwit, att H. Excell. medh Professoribus tillsee skule, huru sådant tijde- 
ligen kunde förekommit warda. 2:do. Bleff altså detta ärendet till flitigh deliberation 
antagit, och omsider rådsampt befunnit, att Rector och Professores, synnerligen 
Decani medh gran acht först effterfråga, hwadan the ähro, som hijt till Academien 
komma. 2. Them förmana att the tijdeligen effter constitutiones sigh hoos Rectorem 
angiffwa. 3. Såsom och granneligen effterfråga, hwadh studier the tractera. 4. Några 
gångor om åhret them samptligen, som under disciplin och praeceptorer ähro, sigh 
företaga, effterfrågandes huru the medh sina studier omgåå, och hwadh progres the 
giöra, then ena tijden effter den andra, och denna examen per adiunctos fulfölia, prae
sente Rectore et Decanis, men om sättet att rätt denna examen instituera, bleff Pro
fessorum betänkiandhe relinqverat.

3: tio. Bleff een obiection inwändh, att potestas patria inthet kan effterlåta en så
dan examen, all den stundh iu alla sina barn haffwa com mitterat unius praeceptoris 
fidei. Elies och skole bådhe disciplerne och praeceptores hålla indignum wara, detta 
undergåå.

H. Excellentz swaradhe: Att såsom föräldrarna gierna see sina barn fortkomma i 
sina studier, altså önska the och them kunna reddere rationem studiorum suorum, 
hwilket potestas patria wäll lijdha kan. Men hwadh widkommer, att det skule, aff 
praeceptorerne synnerligh, indigne uptagat warda, swaradhe H. Excell. att thet ähr 
inthet. Ty man behöffwer inthet them denna stunden examinera, allenast han wijsar 
modum huru han procederar medh sin discipulo. Elies kan man altijd denna rösten 
låta höra, compelle intrare. Mente therföre H. Excell. Cancell. item H. Ähre:het 
Erchiepiscopen, sampt och Professores godt och rådsampt wara, att itt programma 
skule anslagit warda, hwilket alla skule förobligera att detta undergåå, som weder- 
böör, widh straff tilgiörande.

4:to. Inkallades nobilium praeceptores, in hunc finem convocati, att de detta skule 
förnimma, hwilkom H. Excellentz refererade, som tilförne förmält ähr, och flitigt för
mante, att the sigh lydiga finna låta, så frampt the S:ae R:ae M:tis onåde undwijka, 
och H. Excell. sampt andra bonorum promotion åtniuta wille. Men på det praecep
torum meningh skule kunnigh warda, begiärte H. Excell. att the samptligh wille aff 
Consistorio träda, och om detta talas widh, och sädan låta förnimma, hwadh the haff
wa här emoot att inwända. Gingo therföre the aff Consistorio, och sädan en stundh 
ther effter, komme twenne tillbaka, och 1. nomine omnium tackadhe H. Excell. och 
heela Senatui för wårdna och åhåga om them och theras discipler, 2. begiärte att 
emelan disciplerne kunde giöras een ordningh i processer och annorstädes, när the 
skole sammankomma. 3. Begiärte och att icke nogot skule constitueras, som discipu
lorum nobilitet wore i någon motto förnär. 4. Att och them then libertas inthet 
warder förminskat, som widh andra academier effterlåten ähr. H. Excell swarade och 
sadhe 1. Om loco och annor ordningh nobiles emelan kan skriffteligen itt beswär 
inläggias, på det man des bättre ther till swara kan. 2. Thet wäre libertatem, att hwar 
och en giör, qvod postulat officii ratio. 3. Om och nogon wore, som sigh inthet sub- 
mittera wille, han kan och sigh ifrå kallet och provincien dragha. Bleff therföre 
affsagdt att detta skule affigeras valvis Academiae publicis, och sädan ther effter 
practiceras.

14. Reciterades Andreae Couci* Itali libellus supplex, hwilken för sin stora fattig- 
doom skul ödmiukeligen begiärte, antingen bekomma deposituram här widh Aca-

* Felskrivning för C tto ei.
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demien, eller och nogoc annat, ther aff han sin födha och uppehälle nogorlunda haffwa 
kunde. Och såsom det befans rådsampt och ungdomen nyttigt, att lingva italica här 
widh Academien proponeras skule, altså begiärte Venrdum Cons:rium samptlig a£f 
H. Excell. Cancellario, att H. Excell. wille S:ae R:ae M:ti be:te Andream eo nomine 
commendera, att han det språket här läsa och proponera skule, och honom medh 
nogon wis Iöön låta försöria, all den stundh han befins wara ther till capabel.

15. Ähn uplästes M. Laurentii Carlostadii supplication, i hwilken han på det öd- 
miukeligaste bedher, att H. Excellentz wille see till hans stora fattigdoom, och effter- 
låta honom läsa privatim lingvam gallicam, på det han nogot stipendium therföre 
aff Academien bekomma kunde. Professores berättade denna Carlostadium haffwa 
tilföme bekommit hiälp aff Academien, doch likwäll mädan han befans een swåra 
fattigh och älendigh man, bleff honom tillsagdt bekomma een zedel på trettijo dr. 
kopparmynt till Qvaestorem. Och befaltes altså Notario be: te zedel ställa, och sädan 
H. Excell. den offerera att underskriffwa, hwilket och så skedde.

16. Berättade H. Excell. sigh haffwa bekommit skriffwelse, frå M. Olao Niurenio 
Umensium pastore, om h. Jacob Matthiae, som war till honom aff H. Ährethet Erchie- 
piscopen förskickat, att ther predika lappeska för lapparna. Sädan huru såsom be:te 
h. Jacob ther till aldeles ähr otiänligh, mädan han inthet een sentens på lappeska kan 
uthtala, myckit mindre predika. Hwarföre begiärte H. Excell. det H. Ehrethet Erchie- 
piscopus wille wårdna draga om thesse lappar, låtandes see aff be:te pastoris och 
nogra andras breff, hwadh H. Excell. på dhen scholan kostar, som ther i Lapmärken 
uprättat ähr.

Atque haec die 9. Novembris, 

io  Novembris,
hora octava kallade ähn H. Excell. Academiae Cancellarius tillsamman i sitt hus 

H. Ähre:het Erchiebiskopen, Rectorem Academiae, och Professores samptligh, så och 
Högh Wällborne Greff Magnum De la Gardie Rectorem futurum, och medh them 
föliande ärender förrättade:

1. När H. Excell. begynte fråga om deposituram, som vacerar, och competitorerne, 
hwilka den begiära, öffwerantwardade Professores H. Excell. Cancellario, och H. 
Ährerhet Pro-Cancellario heela denna saken i händer, att ther till wälia och tagha 
antingen Petrum Liungium, eller och Olaum Arvidi Tegnerum Ostrogothum, till- 
säiandes sigh wara gierna tili fridz hwadh H. ExcelL medh Reverendissimo Archie- 
piscopo här uthinnan giörandes warder. Och all den stundh det bleff befunnit aff 
H. Excellentz Rijkz Dråtzens h. Gabriel Oxenstiernes Göstaffsons promotorial för 
Olao Arvidi, att H. Excell. ther om inthet så högdt sigh bekymrar, det be:te Olaus 
äntligh tili deposituram komma skole, uthan i sitt breff heemställer them som wedher- 
bör sådana lägenheter uthskiffta, och efftersee the personer som kunna tili them 
tiänligast wara, ty tillsadhe Cancellarius medh Pro-Cancellario be:te Petro Liungh 
depositurae ämbete, helst emädan han finnes skickeligare ther till wara ähn then 
andra. Item, haffwa medh saken legitime procederat, och ther emoot ingen lägenhet 
haffwa, ther Olaus niuter twenne stipendier, och een pedagogis hoos een Professo
rem. Ladhe och H. Excell. Cancellarius dhet ther till, sigh kunna förnimma. Pro
fessores haffwa medh detta upskutit alt här till therföre, att the H. ExcelL Rijkz Drot- 
zen inthet offendera wille, som be:te Olaum Arvidi commenderat haffwer, thet och 
H. Excell. Cancellarim sadhe sigh ingalunda giöra wilia, uthan för the skiäl som til-
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förne nämbde ähre, Petrum praefererat. Förmante therföre H. Excell. Professores, att 
the giffwa be: te Olao godh spem, nogot annat bekomm, när så kan tilbäras, syn- 
»erligh och therföre, att han låter see i sin epistola, som han haffwer H. Excell. Can
cellario tilskriffwit, sigh wara wäll förkomwen in studio lingvae latinae.

2. Befan H. Excell. Cancellarius, så och H. Ähre: het Erchiebiskopen, sampt och 
Professores, godt wara att aff protocollet excerpera breves conclusiones, och den 
sam m  actorum summam, som slutas när H. Excell. ähr här i stadhen in Consistorio 
tillstädes, låta inskriffwa i een book för sigh sielff, på det i hastighet kan öffwersees 
hwadh som passerat ähr, när H. Excell. här widh Academien warit haffwer, och altså 
inthet behöffwa öffwerlöpa heela actorum publicorum librum.

3. Begynte H. Excell. discurrera om scholis trivialibus, säiandes wara nödigt, att thet 
wore wissa scholarum inspectores, som hadhe sin deputerade löön för sin inspection. 
Och talte H. Excell. särdeles om scholan här i staden, föregiffwandes wara rijmligit 
och tiänligit att hon kunde kom m  i nogon floor, på det godha studenter må bliffwa, 
aff wäll instituerade dieknar. Fan therföre H. Excell. nyttigt, att H. Ähre:het Archie- 
piscopus medh Decanis twå gångor om åhret i Upsale skola examen hålla, och altså 
medh flijt ehrfara hwadh flijt på ungdomens rätta information anläggies, och hwadh 
progres the giöra, som widh scholan sigh hålla. Professores sade sigh ingalunda wilia 
i detta fallet undandragha, uthan gierna så myckit som them kan stå till att giöra, H. 
Ähre:het bijfal giöra.

4. Refererade H. Excell. fächtmästaren här i staden haffwa begiärat itt hus aff 
Academien att boo uthi, all den stundh be:te fächtmästare för den orsaak skul aff 
R:a M:te hijt skickat ähr, att han ungdomen widh Academien medh dantzande och 
fächtande exercera skall. Doch mädan han befans haffwa stort stipendium, tagha 
wäll rätt och skiäll aff them, som han öffwar. Och elies inthet wilia wara under 
Academiens iurisdiction, uthan skutit sigh till stadzens forum, och ther swarat sin 
wedherpart, för en liten tijdh sädan, såsom Rector berättade. Bleff affsagdt, att han 
siälff sigh medh härbergh må försöria, huru och hwärest honom helst synes och 
behagar.

5. Inkallade H. Excell. borgmästarne i staden Tornetz Larsson och Joen Olsson, 
och them flitigt förmante, att the låta affskaffa all oskick, drickande och buller, 
som här i staden höres, synnerligh ther aff, att wijn och öölsäliande inthz rätt hand
teras, uthan att sådana drycker sälias alla nätter öffwer, bådhe för ähn thet ringer i 
wårdh, och effter, thet wår lagh aldeles sträffwar emoot. Till hwilket borgmästarna 
swarade, att the både förmana på rådstuffwun affstå medh sådant säliande, såsom 
och them straffa, som warda fundna här uthinnan brotzlige. H. Excellentz förmante 
både Professores och borgmästame, att the låta anslå itt programma publicum å 
beggie medlens wegne, itt på Academie döör, thet andra på rådstuffwu dören, och 
ther uthinnan widh märkeligit straff affkunna, att ingen må sigh fördrista antingen 
sälia ööl eller wijn effter klockan ähr nyie slagit om afftonen, eller och låta sigh 
befinna på the rum som sådant sälies. Såsom och wachtmästaren tillståndh giffwa i 
gårdarna sökia ther som dryck för händer haffwes, att uthkunskapa antingen the 
truffwa sigh nogon drick till, eller och ööl och wijntapparne otwungne uthtappa. Pro
fessores och borgmästame antogo detta för godt och rådsampt, tillsäiandes sigh det 
anslå och publicera wilia medh det första.

6. Förmante H. Excell. medh stoor flijt, att Professores skole medh åhåga anhålla, 
det M. Ericus Balingstadius fordom Academie Räntemästare, sin appellation förfölier,
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moot dhen doom, som här in Consistorio fallen bleff om dhen giäll, som han och 
Academien twista om, det sökiandes icke hoos H. Excell. Cancellarium Academiae, 
uthan Cameram Regiam.

7. Spordhe H. Excell. hwarest som Academiae privilegier förwaras, och annat som 
publicum Academiae statum angår. Till hwilket bleff swarat, att alt sådant ähr in 
iErario förwarat. Aff samma detta tillfälle sadhe H. Excell. 1. inthet wara orådeligit 
att historiarum Professor in archivum Academiae låter referera och skriffwa peculia
res casus widh Academien, och annat som wore memorabile. 2. Såsom och tryggeli- 
gast att inthet een allena går in i ASrarium, när nogot ther beställas skall, uthan 
att flera tå tillijka ther förrätta, hwadh som beställandes ähr.

8. Befalte H. Excell. att Cursores skole flitligen observera hwar dagh, när Pro
fessores läsa, om nogon sigh försumar och sin lection inthet, som honom bordhe, 
achtar, och sädan giffwe i hwart halffwa åhr novo Rectori ther på en catalogum, på 
det the försumliga må böta, men the flitige sitt wällförtiänta beröm bekomma. Medh 
flitigh förmaningh till Professores, att hwar och een in puncto horae ähr tillstädes 
in auditorio, på det att tijden inthet må sin koos löpa onytteligen. Professores swa- 
radhe, att hwar och en will gierna så sitt ombetrodda ämbete förestå, att the kunna 
answara hoos Gudh, höghe öffwerheten, och sitt egit samwet, men det andra hwadh 
widkommer, att wara tilstädes in auditorio in hora puncto sadhe Profess, sigh gåå 
uthur sina hus när klockan slår, och den ena Professoren continuera till thes then 
andra ähr tillstädes, och altså recompensera det han nogot sennare framkommer, ther 
medh han sin lection öffwer tijmen protraherar. H. ExcelL mente bäst wara, att 
hwar och een ähr tillstädes när klockan slår, och inthet borttaga nogot aff hwars 
an»ars tijdh.

9. Begynte H. ExcelL tala om ritu depositionis och sädan tillijka mz H. Ähre:het 
Erchiebiskopen, och samptligh Professoribus concluderade, att larven och andra 
ineptier warda aldeles affskaffade, mädan the inthet godt aff sigh föda. Ty sådana 
histrioniske apespel haffua i förtijden kommit mydtit ondt åstadh, och ähre inthet 
annat ähn reliqviae ethnicismi. Samma bleff och för godt sampdigen affsagdt warda 
observerande, när comaedier för händer haffwas, att och tå sådana larver bortkastas 
och affläggias.

10. Beswärade sigh borgmästaren Tornetz Larsson öffwer h. Erich gamble spijs- 
mästaren widh Communitetet, att han ähr skylligh för trij åhrs axijs och tul, mädan 
han på Communitetet spijsade. Hwilket inthet kunde uptagas, mädan det inthet kom 
till detta forum, uthan sädan borgmästaren war uthgången discurrerades om be:te 
giäldh som den gamble spijsmästaren åtalas före, antingen Academien bör den betala 
eller och spijsmästaren. Doch bleff på lychten så betäncht, att sädan spijsmästaren 
haffwer giordt klaar räkenskap hoos Qvaestorem, skall itt hundrade daler koppar
mynt honom aff Academien tilldelas att betala medh, mädan be: te giäldh ähr giord 
för spijsningen widh Communitetet.

11. Befalte H. ExcelL att den som gallicam lingvam här proponerar warder til- 
sagd, ändeligh ordinarium examen hålla medh sina discipler, och låter höra och för
nimma, hwadh han medh them, och the medh honom förrätta.

12. Berättade H. Excell. att många haffwa supplicando anhållit bekomma stipen
dium Regium, sadhe therföre H. Excell. att och the skole warda påtänckte och om 
nogot rum vacerade, och elies the funnes qvalificerade och skickelige, att och the 
promoverade warda.
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[,Fortsättningen på detta protokoll har icke blivit inskriven på de härför reserverade 
sidorna i originalet.]

20 Novembris

convenerunt Praelustris Comes De la Gardie p.t. Rector cum Prorectore M. Israele 
Bringio, M. Jonas Wex., M. Olavus Laurei., D. Sidenius, D. Loccen., D. Chirstenius, 
M. Martinus Stenius, M. Sveno, M. Martinus Gestrin., M. Joh. Staienus, M. Martinus 
Nycop., M. Laur. Stigz., M. Laur. Fornelius, M. Ericus Brunn., D. Mylonius, M. 
Ericus Emporagrius, och förrättade:

1. Berättadhe, Praelustris Dn. Rector, orsaken hwarföre Ven. Senatus nu ähr sam
mankallat, iblandh andra, denne wara, att man först och främst delibererar om dhet 
som Academien synes angå, som i synwerheet om inspectione ASrarii, n[emligen] 
att the förrige inspectores wille referera huru här till ther medh tillgångit ähr. Sädan 
hwilka nu på nyt skole constitueras. Till dhet förra swarade M. Jonas Wex. och M. 
Sveno, säiandes sigh haffwa medh all flijt och alffwar giordt ther till hwadh the 
haffwa kunwat komma åstadh, doch hwadh räkningen belangar medh Qvaestore, 
haffwa the dhen inthet kommit till wäga, all dhen stundh Qvaestor haffwer warit i 
detta åhret myckit siukligh, elies och esomoftast här ifrå hoos R:am M:tem. Hwadh 
thet andra widkommer, så togo på sigh Airarii inspection M. Olavus Laurelius, och 
M. Martin#/ Gestrin. adhibita excusatione modesta qvod prius huic praefuere.

2. Begiärar H. P:is M:a aff sin antecessore M. Martino Nycopen. förnimma, om 
nogra saker ähre imder hans Rectoratu angiffne och ähnnu inthet sententierade eller 
exeqverade. M. Martin«/ Nycop. sadhe nogra saker wara, them han skriffteligen will 
öffwerleffrera mz dhet första. Allenast tå refererade han medh M. Mart. Gestrin. om 
dhen doom, som Joh. Simonis Enecopensis bekom 24 April 639. §. 1, Rectore M. Joh. 
Staieno, på Amundh booktryckiare, för dhet han honom illa slagit hadhe, hwilken 
ähnnu inthet ähr exeqverat, medh begiäran att Praelustris D. Rector wille låta samma 
be:te doom komma till execution.

M. Joh. Staienus berättadhe huru han till be:te Amundh först Cursorem sände, när 
han Rector war, och badh honom komma till sigh, men han wille dhet inthet. Sädan 
wachtmästaren, och när han kom tå tillstädes, nekadhe han sigh dhet bötet wilia uth- 
giffwa, först therföre, att alla Professores inthet wore tillstädes, när domen bleff 
giffwen. 2. Att och Reverendiss. D. Archiep. honom i sin defension tagit haffwer.

När nu detta således war afflupit, spordhe H. M:a hwadh man här uthi giöra skall? 
Till hwilket swarades unanimi voce, att booktryckiaren ähn nu skickas budh, att han 
effter domen bötet affläggia moste.

3. Begiärte Praelustris Dn. Rector Professorum betänkiande, huru man medh dhet 
patentet omgå skule, som Illustrissimus Cancellarius Academiae befalte anslå, angå- 
endes dhen examen som medh nobilib. skule hållas, effter och tå bleff till Dnn. Pro
fess. deliberation skutit de modo examinis huius instituendi. Dnn. Professores resolve- 
radhe sigh såledhes, 1. Att dhet skule medh dhet första conciperas. 2. Och sädan in 
Consistorio upläsas, för ähn thet publiceras.

4. Samma resolution bleff och giffwen om patentet på ööl och wijnsäliandhe här i 
stadhen, som och nu wardt beslutit in Illustrissimi Cancellarii närwarelse.

5. Androgh Praelustris Dn. Rector M. Christierni begiäran, att mädan M. Laur. 
Tolfstadio ähr option giffwen, antingen behålla Bibliothecet, eller och adiuncturam 
theologicam widtaga, att honom iniungeras sigh ther på medh thet första resolvera.
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despondebatur: Dhet synes godt wara M. Laur. Tolfstad. tilsäia, att han medh det 
första sigh förklarar och resolverar.

6. Refererar Praelustris Dn. Rector fyra sollicitanter wara, som adiuncturam philo
sophicam begiära, n[emligen] M. Isaacum Istmenium, M. Olaum Stenium, M. Eliam 
Unonis, M. Magnum Hoffmannum, medh frågan hwilken thera nu skule antagas? 
despondebatur: Ändoch M:o Eliae Unonis wart giffwic förhopningh om denwe 
adiunctura en gångh tilförne, när han om samma sin postulat androgh, synnerligh mä- 
dhan han tå inga competitorer hadhe. Likwäll moste man nu alla thessa iämpnföra, och 
tillsee hwilken kan ungdomens information bäst gangna, och then sädan antaga. Fa
cultas philosophica begiärte dilation om detta till näste Consistorii dagh, på dhet 
the skule först här om effter praxin och constitutiones rådslå, och sädan sitt be- 
tänkiandhe toti Consistorio låta förnimma. Hwilket och bleff effterlåtit.

7. Spör Praelustris Dn. Rector om icke rådsampt wore effterfråga hwadh exercitia 
Adiuncti här medh ungdomen haffwa? despondebatur: Att detta för godt och råd
sampt aff oss altijdh haffwer warit ansedt, skole acta publica wäll offta uthwijsa. Con- 
duderades therföre att Rector Magn. skole them till nästkommandhe Consistorii 
dagh vocera låta, att the tå wijsa auditorum suorum catalogum, item i synnerhet 
nogra theras themata låta see, och för andra exercitier beskedh giöra.

8. Beswäradhe sigh nogra Professores 1. Att somblige aff magistris här i stadhen 
proponera samma, disciplin som Professor, på samma tijma, och således bortdrager 
ifrå them auditores. 2. Att die proponera qvodvis pro arbitratu, insdo Decano et 
facultate, despondebatur]^ ] Swarades, att the skule publico programmate förbiudas, 
och sädhan förmanas, att the sådant här effter ingalunda giöra.

9. Begiärar Praelustris Dn. Rector Professorum betänkiande, nfemligen] om icke 
wore nödigt och nyttigt låta i winter angå en section, och ther till förfärdiga Com- 
munitetz saln, doch så att han ordinarie till itt auditorium förfärdigas, despondebatur: 
Domini Professores samptligh önskadhe att bådhe sectionen kunde i wärket ställas, 
såsom och att Communitetz salen bleffwe ordinarium auditorium, doch ähr godt 
honom in sectionis usum denna gången allenast preparera. Alloqvitur propterea 
Rector Magn. D:rem Chirstenium numne ipsi esset cordi una cum facultatis suae 
collega manum operi admovere? Cui D. Chirsteninr: Ego qvidem non deero iuventu- 
tis academicae commodo, collega modo meus M. Joh. Frank operam tecte voluerit 
addere suam. Concluderades therföre 1. Att sectionem skule angå. 2. Att M. Joh. 
Frank skall tilsäias förskaffa instrumenter, för the penningar han tillförne aff Asrario 
tagit haff:r. 3. Att Communitetz saln omställes som sagdt ähr.

10. Discurrerades och om Consistorio som skall förfärdigas på Communitetet, eff
ter som bleff beslutit 4. ybris An. 639, §. 1. Och berättadhe M. Martinus Nycop. huru- 
ledes Illustrissimus Dn. Cancell. Academiae haffwer låtit sigh wäll behagha, att detta 
bleffwe i wärket stält. Tillsadhe therföre sigh Domini Inspectores JEiatii M. Olavus 
Laurelius, och M. Martin. Gestrinius, att dhet skule medh thet första wara förfärdigat. 
I denna discurs sadhe och H. M:a mächta illa tiäna, att på Communitetz huset skall 
en sådana oeconomia hållas, som tryckiaren nu ther haffwer. Doch mädan ther om 
tilförne war slutit ultima Julij åhr 639, §. 12. kundhe ther om inthet mehra denna 
gången åtgiöras.

11. Påminte Praelustris D. Rector Professores om inspectione typographiae och 
Bibliothecae, medh förmaningh att the förordnas skule, som thes curam moste låta 
sigh wara befalat. Domini Profess, togho detta i betänkiandhe, och effter en sen-
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tentiarum colladon sluto, att en inspector skule tagas om åhret aff tribus facultatib. 
superiorib. ex ordine a supremo. Och then andra aff facultate philosophica itidem a 
supremo ad reliqvos. Och bleffwo altså M. Joh. Lenaeus, och M. Sveno, detta åhret 
ther til förordnadhe, M. Martinas Steni«j- bleff ther medh förskonat, för sin högha 
ålder och siukdoom skul. Beslötz och att typographia nu medh dhet första skule in
venteras aff D:re Loccenio, M. Svenone, M. Mart. Gestrinio, och M. Israele Bringio. 
Item att booketryckiaren skule tijdheligen tilsäias om detta inventerande.

12. Offererade Praelustris Dn. Reaor itt register, som Bibliothecari#r skriffwit 
haffwer om nogra böcker, the ther finnas här i staden till att kiöpa, eller i andra för
byta, medh frågan hwadh Dnn. Profess, meningh här om wara kundhe. Gitalogus 
reciterades, och befans allenast aff them, som antechnadhe wore, Alphonsus Tostati 
in Liviticum Commentarius nödigh wara till at kiöpa, all dhen stundh be:te Tostati 
commentarii öffwer Biblien finnes i Bibliothecet tilförne, doch denne inthz in Li- 
viticum. Elies och förmäldes detta exemplaret, som uthbiudes, wara uthaff bibliotheca 
episcopi Wurtzeburgensis, och therföre och godt wara att detta komme till the andra.

13. Frågar PraeL D. Reaor huru thet ähr beskaffat medh the tu hundradhe dr godt 
mynt, som åhrligen ähre deputeradhe till Bibliotheket. Dhet swarades, att 400 dr 
kopparm. ähre nyligen aff denne Qvaestore leffreradhe, och att Qvaestor ähn haffwer 
tillsagdt sigh 400 dr kopparmynt inleffrera. Men elies ähre böcker inkiöpte tilförne, 
och sädan skole Qvaestores giöra räkenskap för the förriga åhren.

14. Frågar PraeL Dn. Reaor hwarest sielffwa originalet på conclusionerne skule 
förwaras, som bleff senast underskriffwit, när Illustriss. Cancell. Acad. här war. 
despondebatur: Dhet moste förwaras in arcivo Academiae. Aff hwilket tilfälle bleff 
och slutit att aaa examinis publici, som passerade emädhan H. N:de nu här war, 
först skule in Consistorio öffwersees för ähn the H. N:de tilskickas, dhet och H. 
N:de sielff ante discessum befalte.

13. Om stipendiariis bleff upskutit till en annan Consistorii dagh.

26 Novemb.

wore tillsamman hoos Praelustrem Dn. Reaorem Proreaor M. Israel Bring., M. 
Olavus LaureL, D. Loccenius, M. Murtinus Gestrin., M. Martin. Nycop., M. Laur. 
Fornelius. Item Notarius. Och detta för händer hadhe:

1. Christophorus Hermanni Ostrog angaff sin och Jonae Joh. Ostrog. klagem ål så- 
ledhes, n[emligen], Att han aff Joh. Moreti poike bleff kallat  ifrå sitt herbergh, thet 
han hoos M. Laur. Fornelium hadhe, till Hans sågare, ther nogra andra hans lands
män drucko, medh sådant skeen, att ther war itt breff, som ähr kommit ifrå hans 
föräldrar, hwilket skedde om afftonen klockan widh siu. Och när han ther en stundh 
warit hadhe, bleff han uthsändh effter andra novitios, såsom och till att kiöpa tobakz 
pijpor. Och medh sigh tå tillbaka hadhe Jonam Joh. Ostrog. När nu Christophorus 
medh Jona war tijt kommen, bleff en steen på golffwet framfördh, på hwilken Joh. 
Joh. Ostrog. Lindelius haffwer stegit på knä, och druckit, sampt provocerat Jonam 
att och han samma giöra skule, och när be:te Jonas d jt kom på stenen, fick han och 
nogra örfijlar aff Joh. Lindelio, bådhe mädan han war på stenen, såsom och sädan 
han war upkommen på fötteme, therföre han inthet kunde giöra reverentz, som han 
skule. När nu be:te Lindeli#j haf:r bortsläpt Jonam, togh han för sigh Christophorum, 
och sammaledhes honom kiördhe på stenen, och giffwit nogra örfijlar. Doch haf:r
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Benedictus Gustavi omsidher kommit, och them bådha ledsagat genom dören sin 
koos.

2. Åttspordhes the huru många ther drucko tilsamman, till hwilket the sadhe ther 
haffwa warit Joh. Joh. Lindelium, Benedict. Gustavi, Samuelem Joh., Johannem Petri 
Moretum, Ericum Prytz, Joh. Claudi Enerum, Ostrogothos, hwilka actores aldeles frij 
giordhe för ööls och cornutz updrijffwande, allenast thet bekiändhe the, att the haffwa 
kallat them koofötter.

3. Bekiändhe Joh. Joh. Lindelinr, som tå allenast war tilstädes, sielffwa factum, 
doch medh dhen limitation, att thet wore inthet så stora och många örfijlar, effter 
ingen thera bleff hwarken blå eller blodhigh, dhet och actores bekiändhe, och öd- 
miukeligen begiäradhe, att detta conniventer bleffwe ansedt, och högsta rätten medh 
honom inthet sökt.

4. Bleffwe parteme uthwijste och Dnn. Profess, betänckte detta medh flijt och om
sider funno dhet inthet så högdt wara, att denna Joh. Lind. eller the andra medh 
relegation skule straffas, helst medhan wedherparten för them flitigt badh. Såsom 
och M. Laur. Fornelinr, säiandes denna Joh. wara fadherlöös, och elies flirigh i sina 
studier, uthan medh en sådan arbitraria paena att be:te Joh. Lindelinr skule för alt 
tilhopa böta 7 dr godt mynt, och sädan sittia i prubban 12 dagar. Men the andra skule 
allenast incarcereras i 6 dagar, doch så, att kommer nogon thera igen en annan gångh 
på sådant wijs, skall han wara förwissat om en relegation. Inkallades therföre par
teme, hwilkom Rector Magnificus sententien pronuncieradhe, som förmält ähr.

27 Novembris
å rättan Consistorii dagh och ställe kommo tillsam Praelustris D. Rector De la 

Gardie, et Prorector M. Israel Bringius, M. Jonas Wex., M. Joh. Lenaeus, M  Olavus 
Laur., D. Sidenior, D. Locceninj, M. Joh. Frank, M. Sveno, M. Martinnr Gestrin., 
M. Joh. Stalennr, M. Mart. Nye, M. Laur. Stigz., M. Laur. Fom., M. Ericnr Brun., D. 
Myloninr, M. Ericus Gabrielis. Och föli ande ärender således förrättade:

1. Begiärar Magnificus D. Rector cum Prorectore, att facultas philosophica wille 
sitt betänkiandhe låta förnimma, effter som dhet bleff affsagdt 20 novemb. §. 6. 
om the fyra competitorer, som adiuncturam philosophicam begiära. Till hwilket 
Decanus facultatis M. Mart. Gestrin. sadhe, att ändoch icke allenast wår facultas, 
uthan heela Consistorium haffwer M. Eliae Un. giffwit spem om detta rummet, 4. 
Novem. A. 1639. helst therföre, att han tå inga competitorer hadhe, likwäl all dhen 
stundh M. Martin. Stenius sin son M. Olaum Stenium oss andragher, medh begiäran 
dhet och han i detta fallet skall påtänekt wardha, på dhet han sigh motte exercera, och 
således låta förnimma, om han medh tijdhen kundhe tiänligh bliffwa att förhielpa sin 
gamble fadher i sin profession, haffwa wij omsider samptligh till detta rummet M  
Olao Stenio wåra suffragia giffwit, mädan och M. Elias Unonis haffwer sagdt sigh 
wilia godhwilligen M. Olao Stenio i detta fallet cedera, allenast han kunde fram
deles påtänekt warda. När nu detta så war refererat, begiärte Rector, att Professores 
reliqvarum facultatum och skule sina vota här uthinnan giffwa.

Vota: M. Joh. Fra[n]k. När iagh migh påminner denne M. Eliam wara tilförne be- 
wiliat, synes migh att han moste admitteras. Man all den stund han haffwer sagdt 
sigh wilia godhwilligen M. Olao St. cedera, gif:r och iagh be:te Stenio mitt votum, 
doch så, att så frampt be:te Stenius begiffwer sigh nu i sommar till att wandra, moste 
denne M. Elias hans rum igen förträda.
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D. Loccenius idem. D. Sidenius ladhe och thet ther tili, att Academiarum constitu
tiones hoos andra nadoner pläga Professorib. dhet privilegium tillåta, att theras söner 
prse aliis skole antagas, att them assistens giöra, när nöden fordrar.

M. Olavus Laur. Den«e M. Elias kan wäll urgera, sigh wara tilförne bewiliat, doch 
mädan han godhwilligen cederar, giffwer och iagh be:te M. Stenio mitt suffragium, 
medh önskan att man och kunde hiälpa medh tijden M. Isaacum Istmenium, hebt 
mädan han haffwer H. Ähre:het Archiepiscopen för sigh intercessorem.

M. Jonas. Jagh menar alt samma, allenast be: te Stenius motte först giöra documen
tum publicum.

M. Lenaeus. Om nogon Professoris son the qvaliteter haffwer som hans competitor, 
synes billigt, att man honom först i sådana fal förhiälper.

När nu så war röstat, offererade Prael. Dn. Rector Eliae libellum supplicem, i hwil- 
ken han begiärar, att Dommi Profess, wille låta sigh påmint wara den förhopningh, 
the honom om detta giorde 4 Novemb. Ther aff och Decan#r facult. philos. togh til- 
fälle, att berätta mästeparten aff them som i den facultate ähro, den meningh haffwa, 
dhet M. Elias kunwe komma i M. Haleni rum, som och Adiuncmr war i t haf:r, när thet 
löst warder, och interea i Haleni ställe exerdda medh ungdomen hålla. Dn. Mylonius 
och M. Emporagrius neka till detta för sigh nu pro tempore, mädan dhet synes så 
billigt wara, att die andra competitores in spem få laborera, som den«e M. Elias. Ähr 
elies och denne qvaestio nu immatura, ty om detta rummet nu disponera, synes inthet 
tijdh wara, mädan M. Haleni effterlåtne änkia moste ähnnu i twenne terminer för 
den adi unctum salariumet haffwa.

När nu alt detta så war afflupit, bleff slutit 1. Att M. Olaus Stenius item M. Elias 
skole låta documento publico probera sigh. 2. Att M. Olaus Stenius skule antagas 
till den adiuncturam som löös ähr. 3. Att M. Elias motte komma i M. Haleni rum, och 
i medlertijdh exercitia hålla. Doch bleff alt detta skutit till Reverendissimi Vice 
Cancellarii approbation.

2. Inkallades Adiuncti M. Olaus Unonis, och M. Christiernnr, att wijsa Ven:do 
Con:rio huru, hwadh, och när the ungdomen exercera, effter som dett bleff slutit 
20 Novemb. §. 7. et 8. M. Olaus hadhe en catalogum 20 auditorum, them han in 
theologia et explicando et disputando exercerar, understundom om lögerdagen ifrå 7. 
när ingen disp. publica eller pro stipendiariis ähr, understundom om sundagen effter 
afftonsången. Men hwadh philosophica anlangar, sadhe han sigh på swänska Cic. 
Epitfolas ad Famil. för andra explicera. Item hoc tempore disputera de philosophia 
in genere. Och alt detta, sadhe han, medh Decani och facultatis consensu, som wedher- 
bör.

M. Christiernus refereradhe och sammaledes om sina i detta fallet.
M. Simon Kexlerus war tå inthet tillstädes.
3. Inkomma the fäm studiosi, som bleffwo till carcerem dömde 26 Novemb. an»i 

huius, aff the orsaker som ther fins, och begynna excusera sigh, medh ödmiuk begiäran, 
att the kunde förskonas. Doch emädan the haffwa samman druckit, och store prae
sumptiones ähre, att the haffwa consentierat till den vexationem som Joh. Lindelius 
på them nykomna drijffwit haffwer, bleff befalat att the genast sigh i carcerem för- 
fogha, och sigh medh Professorum betänkiande och doom, som tå affsades, nöia 
låta, doch all dhen stundh alla the andra giorde Joh. Claudi frij, säiandes honom haff
wa tilförne bortgångit, för ähn Joh. Lindelius haffwer begynt be: te novitios vexerat, 
bleff han förskont, och undkom altså prubban.
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4. Decemb.
convenerunt Praelustris Dn. Rector De la Gardie cum Prorectore M. Israele Bringio, 

M. Joh. Lenaeus, M. Olaus Laurei., D:r Sidenius, M. Sveno, M. Joh. Staienus, M. Laur. 
Stigzelius, M. Ericus Brunnius, Dn. Mylonius, M. Ericus Emporagrius, et de seqventlb. 
ita peregerunt:

1. Wart M. Laur. Tolstadius inkallat, som tilförne Bibliothecarius warit haf:r att 
sigh resolvera på den option, som honom bleff giffwen in Consist. 4. Novemb. An. 
1639. §. 5. Hwilken sigh högligen beswärade öffwer den stora mödha och arbete, som 
han i detta åhret medh Bibliothecet haffwer uthståt, att thet till nogon ordningh 
ställa. Sädan och inthet kunna lätteligen ifrå sigh nu widh denna tijden dhet inven
tera, för många saker skul, som först skule öf:rsees, och laboreras uppå, hwilka långh 
tijdh och stort arbete fordra. Begiärte för den skul, att han motte nästkommande 
påske termin bådhe för Bibliothecet såsom och adiunctura theologica stipendiumet be
komma. Respondebatur [!] Swarades honom strax, att emädan dhet praecise finnes in 
actis tilförne wara slutit, att ingom twenne functiones academicae skole tillåtas, kunde 
Profess, inthet loffwa och tillåta, på det the hoos R:am M:tem answara kunna, när dhet 
warder effterfrågat. Hwarföre resolverade sigh M. Laurent. Tolfst. och sadhe sigh 
Bibliothecet wilia qwittera, och widtagha adiuncturam theolog. bådhe för exercitieme 
skul, som han in eo studii genere haffwa kan, såsom och att Dnn. Profess, honom ther 
thil rådde för sin krops lägenhet skul Och all dhen stundh stort arbete på honom här 
till fallit haffwer, och ähn nu widare medh inventeringen ifrå sigh tillstundar, til- 
sades honom itt rum hoos stipendiaterne, dhet M. Olaus Steninj här till hafft haffwer, 
nästkommande termijn.

2. Inkallas M. Chrisdernus Alzinius, och tilsades Bibliothecet, mz förmaningh att 
han dhet medh all åhåga och flijt förestår, och ther på flingt arbetar, att thet kan 
komma til godh skick och ordningh. Bleff och ther hoos honom iniungerat, att han 
medh dhet första afflägger sitt iurament. Aff hwilket tillfälle Praelustris Dn. Rector 
begiärte, att om nogon aff Dnn. Profess, inthet heller haffwa ähn nu tanquam iudidi 
huius assessores dhet afflagdt, att och the dhet praestera wille. Ther aff een deel aff 
Profess, orsaak togho medh begiäran hoos Rectorem Magn. och reliqvos suos collegas 
anhålla, dhet H. M:a wille låta nomine publico förfråga hoos H. Ähre:het Archie- 
piscopum, hwilken thet wara skule, som H. Ähre: het sielff nämpdhe in praesentia 
Illustrissimi Dn. Cancellarii Academ. nu senast, haffwa refererat, och för sigh be
rättat, hwadh här in Consist. om H. Ähre:het discurrerat och talat ähr, på dhet the 
oskyllige all suspidon må undkomma, och dhen uppenbaar, som sådant upfört haff
wer. Bleff therföre godt funnit att Dn. Prorector medh Notario dhetta H. Ähre: het 
andragher.

3. Bleff och nogot discurrerat om stipendiaterne. Och allenast denna gången an
tagne och confirmerade, Jacobus Laur. Gewal. effter som honom tilförne loffwat 
war. Item Petrus Ungius Smolandus, hwilken och tilförne ordinarius warit haffwer.

4. Inkommer h. Hans syslomannen, och på H. Ähre:hetz Archiep. wegne begiärar, 
att Domini Profess, wille lapparna förhielpa, som nu till präster ordineradhe bleffwe, 
att the kunne bliffwa här ifrå hulpne medh nogra penningar. Respondebatur: Emädan 
then ena haffwer aff R:a M:te särskilt stipendium, och ther på upburit aff Nils 
Swänsson landzfougden nogra penningar, och säger ähnnu nogot restera, begiärtes 
att ther medh kunde bliffwa dilation, till thes man kan uthfråga och förnimma, huru 
myckit han ähn nu haffwer aff be: te Nils Swänsson till att fordra.
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Dhen 10 Decembris.
Gingo Praelustris D a  Rector cum Prorectore, och the andra 'Dominis Profess, in i 

Consistorium, sädan bönen lychtat war, ther som H. M:entz berättadhe en ungh 
studiosum Magnum Magni Wesmannum mächta illa haffwa slagit en borgare drängh 
i Fiärdingen medh en knijff, så att litet hopp ähr om liffwet. Och frågar altså 
hwarest man honom giöma kan, all dhen stundh prubban ähr illa förwarat, och kan 
honom inthet gierna hålla, despondebatur: Wachtmästaren moste skaffa sigh aff slot
tet iem att slå honom fast medh, och sädhan hoos sigh honom haffwa, till thes man 
får see huru medh dhen som slagen ähr, will skickas.

2. Spordhe Rector Magnificus när Professores wille acta examinis publici medh 
Notario öffwersee, all dhen stundh the nu moste till H. N. CancelL Acad. försändas. 
Professores funno för godt wara, att hwar för sigh sine examinis acta öffwerseer, ty 
man mintz sielff aldra bäst, dhet som afflop, när hans examen höltz. Och när dhet 
skedt ähr, kan man här in Consistorio alla acta tilsamman upläsa, och låta them sädan 
til H. N. öffwersända.

n  Decemb.
Kommo tillhopa å rättom Consistorii dagh och ställe Praelustris Dn. Rector cum 

Prorectore M. Isr. Bringio, M. Joh. Lenaeus, M. Jonas Wex., M. Olavus Laur., D. Siden., 
D. Loccenius, M. Sveno, M. Mart. Gestrin., M. Joh. Stalen#;, M. Martin. Nycop., M. 
Laur. Stigz., M. Laur. Fornelius, M. Ericus Brunm#;, M. Ericus Emporagrius, item 
M. Boethius Qvaestor, och detta affhandladhe:

1. Begiärte Praelustris Dn. Rector att Notarius skule recitera acta examinis publici, 
effter Dnn. Profess, betänkiande 10. Dec. §. 2. Uplästes altså först M. Laur. Fornelii 
examen, tå och denna frågan bleff ventilerat, om man alt införa skall, som taltes, när 
Illustriss. D. Cancell. Acad. här war i Academien tillstädes? D:r Locceni#; berättadhe 
H. N:dhe Cancellario behagha, att alt skule infört wardha, fast ähn thet nogot wore 
acerbius, medh hwilket och Dn. Professores wore till fridz. Ther näst uplästes M. 
Stigzelii acta. Men sädan höllo Profess, inthet nödigt tijden ther medh förnöta, att 
altsammans skule upreciteras, ty när hwar Professor ähr till fridz, sadhe the, medh 
sitt, så ähr ingen macht på thet nu här recitera. Bleff therföre slutit, att samma acta 
skule reena skriffwas, och till H. N:dhe Cancell Acad. försändas, mädan H. N:de 
thet fordrar.

2. In kommer en bondhe ifrå Gamble Upsale sochn, ifrå Giökulla, Anders Ingels- 
son benämbd, och beswärar sigh wara affsagd hemmanet som han åtsittit haffwer, 
och medh sitt swärfolk häffdat och brukat i 30 åhr, therföre giordt uthlagor, och elies 
för 10 åhr sädan gården upbygdt, sädan han brunnit haffwer. D n a  Profess, spordhe 
hwem honom haffwer affsagdt, och aff hwadh skiäll och orsaker. Han swaradhe att 
länsmannen thet giordt haffwer, på dhet Oluff Mårtensson underlagmannen thet igen 
bekomma motte. Här berättar Qvaestor, att detta hemmanet i Giökulla ähr nyligen aff 
R:a M:te Academien tilldeelt. Och att w:t Oluff Mårtensson haffwer landzherrens til- 
säielse på be: te hemman, för ähn dhet under Academien kom. Domini Profess, funno 
för bäst wara, att Qvaestor uthletar och tillseer, huru detta sigh må haffwa, föregiff- 
wandes inthet hoos them wara, nogon bondhe affsättia, som hemmanet wäll förestår.

3. Begiärte Praelustris Dn. Rector, att Profess, wille tillsee, hwilka personer nu skole 
komma ifrå stipendiaterne, och hwilka skole antagas igen. Och berättadhe tå inspec
tor stipendiariorum M. Israel Bringius, att fäm rum allenast denna gången vacera,
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till hwilka sädan bleffwe antagne Jacob Laur. Gew., Petrus Ungius, hwilka och confir- 
merades 4. Decemb. §. 3. Item Elaus Petri Therserus, som hadhe H. E[x]cellentz 
Rijkz Gmcellerens commendation, vid. 1. Octob. An. 639. Och sädan Joh. Joachimi 
Obsopaeus, och Zacharias Humerus, doch bådha för itt rum, mädan the haffwa til- 
förne hafft stipendium, och en stundh borta warit. Och yterst Arvidus Gustavi.

Bleff och sädan talt om Erico Simtelio, som länge haffwer warit siuk, och ähn nu 
på bygden under läkiare ähr, om han stipendium längre skall behålla? M. Ericus 
Gabrielis berättadhe H. ExcelL Rijkz Cancellarium haffwa welat giffwa ther på en 
confirmation nomine R:ae M:tis när han för H. Excell. haff:r berättat Erici Simtelii 
ömkelige tilståndh, medh begiäran dhet Domini Profess, inthet wille honom låta ho
nom ifrå catalogo stipendiariorum uthtagas, för ähn han kunde detta H. ExcelL an- 
dragha, så frampt the inthet kunde honom thet låta niuta uthan detta beswäret, för 
sitt högha älände och stora fattigdoom skul. Domini Profess, tilsadhe honom sin 
qvotam först uthtaga, sädan kan man see huru alt sigh will skicka.

Ther näst bewiliadhes thesse att bekomma stipendium när nu först nogre nun 
kunna vacera: Laurentius Bank Smolandus, Olaus Mardni Nycopensis. Pastoris son i 
Nääs.

4. Consistorio dimisso berättades för Prorectore M. Israele Bring, och AJrarii in- 
spectorib. M. Olavo Laur. och M. Mart. Gestrin. aff M. Boethio Qvaestore, hwilka i 
detta åhret aff Academien spanmål handla, såsom widh Kopparberget thesse w:dig 
Petter Chrus widh berget. Hans Ersson Geffleboo, Qaas Edhen i Upsale 400 t:r, tun
nan 6 1 /2  dr kopparm. vid. 8. Oct. An. 639. §. 1. Erich Pedhersson widh Berget 
boendes, Fredrich Wodhe, och Balzar R.ochus i Stockholm boendes, alla be:te skole 
bekomma spanmålen widh Kopparberget. Men effterskreffne i Stockholm: Christo- 
phers Gijlos hustru, Hans Bremer, Johan Fyrborg. Item Peer Claasson ibidem. Men 
elies prijset anlangandhe, bleff skutit til Qvaestoris försichtighet, att ther medh 
omgå, doch så att när han kommer igen tillbaka, moste han wijsa contracten.

17 Decembris

kommo tillsamman effter bönen in Consist. Praelustris Dn. Rector cum Prorectore 
et reliqvis Dn. Professorib. och ther

1. Rådslogo om effterskreffne postulater, att öffwersända till H. N:de Cancella
rium Academiae, medh ödmiuk begiäran, dhet H. N. wille them R:ae M:ti andragha, 
och behiälpeligh wara, att Academien ther på itt nådigt och gunstigt swar be
komma kunne, hwilka ähre: 1. Att H. N:de wille anhålla R:ae M:ti om the pen
ningar H. M:t höghloffligh i åminnelse, Drotningh Chirstina Academien testamente
rat haffwer, att thes reparation kundhe ther igenom i wärket ställas. 2. Dhet H. N:de 
och wille ther till förhiälpa, att godzen som aff H. K. M:t, gloorwyrdigast i åmin
nelse, Academien giffne ähre, motte inthet i andra godz warda förbytte. 3. Begiära 
Professores, att H. N:de så hoos R:am M:tem them till befordran wara wille, att the- 
ras löön effter rijkzdalerns wärde motte förhögd wardha. 4. All dhen stundh Elzevir 
inthet ähr ähn nu medh böcker hijt inkommen, haffwa Professores rådsampt fun
nit, en annan swänsk, som infödd ähr thet ärendet antwarda, och ther til Joh. Mar
tini Stenium, effter han och sielff thet begiärar, för tiänligh uthwaldh, förmodandes 
att E. N. låter sigh detta behagha. 5. Begiära och Profess, att E. N. wille wara Notario 
Consist. Acad. behiälpeligh medh the 20 t:r sädh, som E. N:de tilföme till hans lööns
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förbättringh bewiliac haffwer, act the kun»e i Academiens Staat warda infördhe och 
confirmeradhe.

2. Offererades aff Notario acta examinis publici, som wore tå reene skriffne, till 
att öffwersändas till H. N. Cancell. Academ. medh be: te postulater. Och läste tå alle
nast M. Laur. StigzeL och M. Laur. Fomeli#* sina igenom, och funno them wara 
rätte, sädan nogre ordh wore corrigeradhe.

Die eadem circa 4tam pomerid. gick Praelustris Dn. Rector medh Notario till H. 
Ähre:het Archiepiscopum, att låta H. Ähre:het see offwanbe:te postulater, sampt 
examinis publici acta, som skule medh M. Zacharia Klingio öffwersändas. Och gil- 
ladhe H. Ähre:het altsammans, och hölt för godt och wäll bestält.

20. Decemb.
finitis predb. in Consistorio convenerunt Praelustris Dn. Rector cum Pro-Rectore 

M. Israele Bringio, M. Joh. Lenaeus, M. Jonas W., M. Olaus Laurei., D. Sidenius, D. 
Loccenius, M. Sveno, M. Mart. Gestrin., M. Joh. Staienus, M. Laur. Stigz., M. Laur. 
Fomeli#*. Och tå

1. Refererar Praelustris Dn. Rector huru såsom H. Ahre:het Erchiebiskopen haffwer 
begiärat, att det ähn öffwersees och förbättras skule, som tilföme om scholarum 
reformatione conciperat ähr. Så wille H. Ähre:het ther på nu i herredagen medh 
flijt drijffwa, att ungdomen ther effter kunde instituerat warda. Loffwade therföre 
D:r Loccenius, M. Sveno, M. Laur. Stigzelius, och Dn. Mylonius sigh detta företaga, 
och ther på arbeta, att thet kan uthi een godh form bliffwa samman componerat.

2. Begiärte Andreas Magni Wesmanmis, att hans brodher Magnus, som een borgar- 
drängh medh een knijff haffwer slagit, vid. acta 10. Decemb., skule öffwer jule- 
helgen bekomma loff förresa heem till sina föräldrar. Bleff altså drängens fader, som 
slagen war, inkallat, hwilken war till fridz medh Andrea, och therföre gierna effterlät 
be: te Magno förreesa.

15 Januari j An. 1640

kommo tillsamman in Consistorio Praelustris Dn. Rector, cum Prorectore, M. Is
raele Bringio, M. Joh. Lenaeus, M. Jonas W., D. Sidenius, D. Loccenius, M. Martin. 
Steni«j, M. Sveno, M. Joh. Stålen«*, M. Mart. Nycop., M. Laur. Srigz., M. Laur. For- 
nelius, M. Ericus Brunnius, M. Empor, och tå

1. Sporde Praelustris Dn. Rector, om det icke skule effterkommit warda, som bleff 
slutit när Cancellarius Academiae nu senast här war, nempligh, att the breeff, hwilka 
i synnerheet angåå Academiae statum, skule afftrychte warda. Respondebatur: Såsom 
een godh deel allreeda ähre afftrychta, altså kun«a ähn yterligare originalerne öffwer
sees, hwilka nödiga ähre att låta afftryckia, och sädan them upläggia, på det man må 
i förrådh haffwa när så behöffwes.

2. Bleff wachtmästarens beswär andragit öffwer borgarfolket här i staden, att 
iblandh them ähre sombliga som giöra ol[i]udh och buller på källarne och annorstä
des, och sädan likwäll giffwa studenterne skullen. Och när det för borgmästarne an- 
drages, så skiöta the inthet ther om, uthan låta sådana bliffwa ostraffade och 
onäpste. 2. Att och nogra honom illa försmäda, och giffwa onda nampn. despondeba
tur: Man moste först mandatet publicera låta om ööl och wijnsäliande, effter Illustris-



simi Cancellarii Acad. befalningh, och sädan see till huru executionen kan hand- 
haffwas.

3. Bleff och discurrerat om förbytningen på Academiens godz, och att icke nogon 
skule kunna skee, föredrogos iblandh andra thessa skiäll. 1. Aff saligh K. M:tz egit 
och special mandat, daterat på flottan widh Elffznabben åhr 1630 den 3 Junij.
2. Aff H:nes K. M:tz och den höglofflige Konungzlige Regieringens breeff, giffwit 
greffwinnan till Thorn [0: Thurn] i hwilket R:a M:tas giffwer sin consens till bytet, 
som be:te greffwinna medh Academien will giöra, doch tillåter S:a R:a M:tas ähn tå 
Academien andragha dhe insagor, som ther emoot wara kunna. Daterat 1633. 3. Aff 
H. ExcelL Rijkz Cant[z]lerens egit rådh, när H. ExcelL senast här widh Acad. war.

4. Bleff inlagd een Historicus att sälias eller bytas till Bibliothecet, hwilken sädan 
inspectores togo, att förfara om nödigt ähr then tijt förskaffa.

5. Frågar Praelustris Dn. Rector, om icke Professorib. tycktes rådeligit att Profes
sores theologiae i sin facultate promoverade, förmenandes dhet wara H:nes K. M:t och 
heela den Konungzlige Regieringen till behagh, för särdeles orsaker skuL Professori
bus som tillstädes wore, (ty Profess, facultatis theologicae wore uthgångne) tychte 
wara tiänligit och rådeligit att Professores theologiae ther uthi wore graduati, medh 
önskan att een sådan promotion kunde medh det första ställas i wärket.

16. Januarij

finitis precib. gingo ifrå kyrkian up in Consistorium Praelustris Dn. Rector cum 
Prorectore, M. Joh. Lenaeus, M. Jonas Wex., D. Loccenius, M. Joh. Fra[n]k, M. Sveno, 
M. Martinus Stenius, M. Joh. Staienus, M. Laur. Stigz., M. Laur. Fomeli#j, M. Eri- 
cus Brun»i«j, M. Ericus Emporagr. och ther

1. Discurrerades om personerne, som skule gradu doctoratus cohonesteras, doch 
bleff ähn widare upskutit till proximam consistorii diem.

2. Åtspör Praelustris D. Rector, M. Johanwem Frank, 1. om han wille anställa sec
tionem anatomicam. 2. När det skee skule. Till hwilket M. Joh. Frank swarade, att det 
aldra bäst in Martio skee kan. Sadhe och sigh sielff medh studiosis medicinae detta 
wilia förrätta, allenast han kunde bekomma subiectum, och sädan bliffwa frij för all 
försmädelse och hädesk ordh.
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22. Januarij

vice prima in Consistorio nova Gustaviano convenerunt Praelustris Dn. Rector cum 
Pro-Rectore, M. Israele Bring., M. Joh. Lenae»*, M. Jonas W., M. Frank, M. Sveno, 
M. Mart. Gestrin., M. Joh. Staienus, M. Nycop., M. Laur. Stigz., M. Laur. Forneli»*, 
M. Brun»i«j, Dn. Mylon., M. Ericus Emporagrius: Et

1. Begiärte Praelustris Dn. Rector, att Professores wille låta förnimma sitt be- 
tänkiande om promotione doctorati, effter som afftalt bleff 16. Jan. §. 1. M. Joh. 
Lenaeus begynte om detta pro et contra disqvirera, säiandes, pro negat. 1. Denna tem
porum atque bellorum status synes annat svadera, så att man större orsak kan haffwa 
till gråt och sorgh ähn medh tider nogon lust sökia. 2. Kan och detta affråda ambitio
nis opinio. 3. Imponera ey heller constitutiones aostcx Academiae, som somligestädes 
i andra academier, them som widh Academien ähre Professores, att the ändeligh 
skole wara person« graduatae. Pro affirm. 1. Såsom privilegium ähr Academien giffwit 
på denne gradu, så wäll som andra, altså synes wara rådsampt så detta som andra 
privilegier, aff konungzligh gunst Academien effterlåtne, lagligen och effter lägen-
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heten bruka. 2. Haffwer och H. K. M:t gloorwyrdigast i åminnelse Konungh Gustaff 
Adolph i sin K. M:tz chröningh låtit anstichtat genom Rijkz Cancelleren een sådan 
solen promotion här i Academien, aff hwilka nu få personer ähre i lijffwet. 3. Att 
denne konungzlige Academie i detta fallet medh graduerade personer kan lijk warda 
andra wällbestälte universiteter. 4. Kan och wara skäligit, att ther qvalificerade per
soner finnas, att the medh sådana grader effter brukligit sätt exorneras.

När nu om detta ärendet discurrerat war, bleff omsider aff alla rådsampt funnit
1. Illustrissimo Dn. Cancellario Academiae här om tillskriffwa, och skiälen förmäla 
till sådant Professorum betänkiande, nämpligh, sädan Vice-Cancellarius här om ähr 
åtspordh, och H. Ähre:hetz betänkiande fordrat. 2. Såsom och R:ae M:ti samma 
ärende andraga, och ther uthi allenast nämpna Professores theologiae här widh 
Academien, och sädan ställa till H:nes K. M:tz nådige behagh, hwilka som denna 
gången tillijka promovera skole.

2. Lätt Praelustris Dn. Rector förnimma, sigh haffwa i sinnet förreesa till herre
dagen, som i Nykiöpingh wardt hållen, medh frågan om nogot ähr nödigt, R:ae 
M:ti andraga, på Academiens wegne, så wille han ther på medh flijt fordra. Pro
fessores tackadhe Praei. Dn. Rectori samptligh för sådan emoot Academien af[e]ction, 
och ther näst begynte discurrera 1. Om gamble Academiens reparation, medh önskan 
att R:ae M:tas then wille i wärket ställa låta. 2. Om theatri anatomici rum och ställe, 
sampt och thes upbygningh. 3. Om Professorum lööns förhögningh effter rijkz- 
dalems wärde. Och altså begiäradhes att Praei. Dn. Rector wille nomine Consistorii 
Acad. S:ae R:ae M:ti detta, som offwanbemält ähr, anhålla, och ther på een gunstigh 
resolution fordra. Hwilket och H. Magnificentz tillsadhe sigh wilia medh flijt förrätta.

3. Berättar Praelustris Dn. Rector, att M. Joh. Frank inthet kan nogon section 
här widh Acad. anrätta, för ähn honom aff R:a M:te warder iniungerat detta giöra, 
all den stundh här ähr owant sectioner hålla, ther aff han siälff, som och hustru och 
barn aff onda och wrånga memziskor kun«a ondt nampn bekomma. Elies och hans 
slächt och förwanter, som skall seceras, illa om honom stämpla. Respondebatur: 
Det synes wara rådeligit begiära, aff the skiäll, som föredragne ähro, att R:a M:tas 
wille anatomicum suo mandate praemuniera och thet medh the andra postulater 
öffwersända. Elies aff R:a M:te anmoda, att det befaltes slotzfougden i förwaring 
haffwa nogon fånge som skule anatomiceras.

4. Spör Praelustris Dn. Rector, om scholarum reformatione effter som det bleff slu
tit 20 Decemb. näst förledhen, §. 1. nfemligen] om det ähn nu förfärdigat ähr, som 
det sigh bör wara? M. Laur. Stigz. sadhe färdigt wara, doch om tijmarna ähn nu 
inthet tillskriffwit på hwilka hwar lection för sigh skall hållas. Uthloffwades therföre, 
att ther på skall laboreras, och medh det första förfärdigas.

5. Refererar Praelustris Dn. Rector wachtmästaren begiära att han motte bekomma 
the prubbepenmngar som the giffwa skole, hwilka han om nätterna finner oliudh 
eller an«at buller giöra i staden, och inthet Cursores. Respondebatur: Den som för 
sådant warder incarcererat, skall giffwa bådhe wachtmästaren och Cursorib. hwar thera 
lijka myckit som Cursores tilförne pläga bekomma, till thes een särskilt carcer ther 
till kan förfärdigas.

6. Bleff discurrerat om mantaalspenningarna som Professorum egne bönder skole 
uthgiöra, antingen Academiae Qvaestor them uptaga skal, eller och landzfougten. 
Respondebatur: Effter det lijka ähr, hwem them uptager, må man ther om sigh inthet 
så högt bekymbra, uthan låta landzfougdten them här effter som tilförne aff bön- 
derne upbära.
18  — 681061 S'allander
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27 Januarij

kalladhe Dn. Pro-Rector M. Israel Bringinj Professores tillsamman i kyrkian effter 
bönen, och berättadhe, att Jöran bookbindare i Stockholm begiärar få införa i staden 
sina böcker, och them upslå till att sälia. Respondebatur: Dett ähr inthet till att dis
ponera emoot H:nes K. M:tz offentlige förbudh, hwarföre kan ey heller Consist. ther 
till nogot loff giffwa.

5. Februarij

wore tilsamman in Consistorio Gustaviano Praelustris Dn. Rector cum Pro-Rectore 
M. Bringio, M. Lenaeus, M. Jonas Wex., D. Sidenius, D. Loccenius, M. Joh. Frank, 
M. Sveno, M. Mart. Gestrin., M. Joh. Stalenwr, M. Laur. Stigz., M. Laur. Fornel., M. 
Ericus Brunni/w, Dn. Mylonius, och tå effterföliande saker betänckte:

1. Bleffwe twenne breeff uplästne, itt skriffwit R:ae M:ti till nomine Consistorii 
academici, det andra Magnificentissimo Domino Cancellario Academiae om gradu 
doctoratus, effter som det bleff godt funnit 22. Jan. §. 1. här in Consistorio. The ther 
för godhe approberades, att the medh det första skole öffwersändas.

2. Refererade Praelustris Dn. Rector M. Olavum Laurelium haffwa begiärat ifrå 
Nykiöpingh, blandh annat itt breeff, som H. K. M:t gloorwyrdigast i åminnelse, skule 
haffwa giffwit om Academie godz och ther uthi förbudit all förandringh, som i be:te 
godz mz tijdhen hända kunde. Respondebatur: Man moste slå effter hwad docu- 
menter man kan finna om detta, och det sädan R:do M. Laurelio till herredagen medh 
det första förskicka.

3. Begiärte Rector Magnif. att Domini Profess, itt wist förslagh och instruction 
giffwa wille om the postulater, som R:ae M:ti andragas skole, som tilförne offta om- 
talt ähr, såsom och om sättet huru the drijffwas skole, så frampt han sigh detta att 
beställa, påtaga skalL Doch bleff godt funnit, effter een deliberatiori, att detta till 
en annan gångh skule upskutit warda.

4. All den stundh högnödigt och ganska nyttigt ähr, uthi een book låta inskriffwa 
constitutiones Academiae, privilegia, och the breff som concernent statum Academiae, 
och annat, att man sådant altijdh närwarande och tilstädes haffwa kan, när nogot ther 
aff skall efftersökias, dy bleff godt och rådsampt funnit itt rum provisionaliter hoos 
stipendiaterne deputera den samma, som sådant, och annat, som nomine publico reent 
skriffwas moste, förrättar. Imponerades derföre Notario, att han söker effter nogon 
studiosum, hwilken reen hand haffwer, och detta sigh påtaga wilL

5. Berättar Praelustris Dn. Rector cum Pro-Rectore, att een man ähr ifrå Giäffle 
stadh hijt kommen, hwilken begiärar nogon hiälp till thes kyrkias restauration och 
upbygningh, som nu arbetas och byggies uppå. Domini Professores funno för godt, 
ther till hiälpa, doch inthet aff publico, uthan tagha aff fisco multarum itt hundrade 
dr kopparmynt. Ther på Pro-Rector medh inskriffningh i booken nomine Academiae, 
theras uthskickadhe försäkra kan.

6. Bleff Laurentii Fabritii Smolandi libellus supplex offererat, om restitution till 
Academien igen, såsom och bleff refererat att Andreas Petri Rialensis ödmiukeligen 
bedher sigh (rit warda här effter till Academien komma. Respondebatur: Mädan 
the bådha haffwa låtit sigh förnimma bootfärdiga, kan them och tillåtas Academien 
här effter bijwistas.
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12 Februarij

kallade till sigh Praelustris Dn. Rector, M. Israelem Bringium Pro-Rectorem, D. 
Loccenium, M. Svenonem, M. Mart. Gestrinium, M. Laut. Fornelium, Dn. Mylonium, 
M. Ericum Emporagrium, att nogra studenter examinera: som fölier

1. Berättade Samuel Danielis pastoris son i Widboo sochn medh sin praeceptore 
Jona Angermanno, sigh haffwa komwit till Johannis Erici Widboensis kammar, 
hoos Erich Larssons effterleffwerska i Bredgränden, när klockan war 2 om afftonen. 
Haffwer och strax till be: te Joh. kammar komwit Isaacum Petri Holmensem, uthur 
Svenonis Johanwis Trastz stuffwu, then ther näst ähr, och begiärat att be:te Samuel 
skule sigh fölia till andra stuffwun, ther Sveno giäste uthi, hwilket när han inthet 
wille, haffwer Isaacus slagit honom örfijlar, och dragit i håret, men när Sveno och 
tijt kommen war, fölgde be: te Samuel strax medh, doch när Samuel ähn wille gåå bort 
i gången emelan stuffwurna, fick Isaacus honom i armen och rychten i tröian, så att 
itt skiört gick ifrå.

2. När the nu wore inkomne, skule be: te Samuel medh een annan novitio, som 
hette Nicolaus Thomae Frötunensis (hwilken tillijka medh Samuele klagadhe) ther 
effter een stundh dantza medh hwar andra, och i dantzen giffwa hwar andra örfijlar, 
thet the och giorde. 2. Dreffwo be:te Isaacus och Sveno Trast be:te novitios att stå 
på knä på een kista, och ther dricka alla penalers och hundars skåll. 3. Kiördes the och 
att tagha i munnen een knijff, hålla händerne baak på ryggen, och stöta knijffwen i 
golffwet medh munnen, så att han skule stå fast. 4. Talgade Isaacus be:te knijff, och 
sädan fick them, att the skule draga honom aff hwar andra medh munwen. 5. Haffwe 
och offtabe:te novitii för them andra pustat up och inkorkat örfijlar.

3. När nu åklagarenar således haffwa factum cum circumstantiis refererat, nekade 
Isaacus sigh haffwa wetat Samuelem wara i Joh. Erici stuffwu, uthan ther oförmodeli- 
gen honom haffwa funmt, och medh sigh budit, till den andra stuffwun. 2. Sadhe reus 
novitios haffwa stigit på kistan, siclfkräffiandes och för sigh sielffwa uthan nogot 
nödgande alt som offwanbemält ähr, förrättat.

4. Ther näst inkallades Jonas Joh. Smolandus, att han witna skule om detta, mädan 
och han war tå tillstädes. Hwilken sade samma som actor klagat haffwer, undan
tagandes att han nekade sigh haffwa sedt sielffwa begynnelsen. Item nekade han 
och knijffwen haffwa warit medh talgh bestryken, och att the haffwa nämpdt hun
dars skååL

5. Sädan bleff Joh. Erici Widboensis inkallat, att och witna om samma detta, men 
han nekade sigh haffwa warit tilstädes, hwarken begynnelsen eller lychten på denne 
handelen, ey eller mädan hon mäst angick, uthan det allenast bekiände han sigh haffwa 
sedt, att Isaacus togh be: te Samuelem i armen, och medh det samma sleet sunder 
hans tröieskiört, doch trugade han hono?« inthet in i stuffwun. 2. Att the på kistan 
drucko skålen. 3. Att the hade een knijff uthi munnen, men om han war medh talgh 
bestrycken wiste han inthet. 4. Att the och pustade up. Mehra nekade han sigh haffwa 
sedt. Han bekiände och sigh haffwa förmanat them affstå medh sådant, men the 
haffwa swarat honom detta inthet widkonuna.

6. Inkallas ähn särskilt Nicolaus Thorrae, then ther nekadhe sigh haffwa sedt huru 
Samuel war inkommen, men thet andra bekiände han äffwen som för refererat war, 
och ther hoos lätt see medh een knijff huru the giorde i sielffwa vexationen, när the 
knijffwen i golffwet medh munnen stöta skule. Bekiände och bådhe sigh och Samuelum
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haffwa pustat up, men, sadhe han, det giorde migh inthet ondt, kan skee den andra 
fick wärre.

7. Ther näst bleff och Isaacus särskilt inkallat, then ther altsammans, som det 
först bleff refererat, bekiände. Sädan och Sveno, hwilken när han bleff åtspordh, om 
han kan excipera sigh ifrå Isaaco, eller om han känner sigh wara lijka skylligh medh 
honom, swaradhe: Iagh bekiänner migh lijka wara skylligh medh honom, och altså 
samma plicht och straff haffwa förtiänt. Påminte ther hoos M. Gestrini«r be: te Sven. 
Trast huru han caverade för be:te Nicolao när han deponerades, och loffwade sigh 
wilia honom informera, medh frågan om en praeceptor så må tractera sin discipulum, 
som han den«a sin giordt haffwer? Sade therföre M. Gestrini#j sigh wilia offentligh 
honom anklaga in Consistorio och så i detta fallet.

När nu detta så war afflupit, befunno Praelustris Dn. Rector cum Pro-Rectore et 
reliqvis Dnn. Professorib. thesse enormiteter inthet kunna nogon doom bekomma 
annorstädes ähn i Consistorio. Concluderades therföre att the interea skule wara in 
aresto. 2. Att the skule comparera när them warder tilsagdt, sub paena relegationis, 
hwilket Praei. Dn. Rector sädan partib. praesentib. pronuncierade.

19. Februarij
convenerunt Praelustris Dn. Rector cum M. Israele Bringio, Pro-Rectore, M. Joh. 

Lenaeus, M. Jonas W., M. Sveno, M. Joh. Stalen»r, M. Mart. Nycopensis, M. Stigz., 
M. Laur. Fornelius, M. Ericus Brunnius, M. Ericus Gabrielis, M. Boethius Qvaestor, et 
seqventia peregerunt:

1. Reciterades acta om den vexationen, som examinerades 12 Februarij, på hwilket 
sädan Rector Magn. begiärte, att Profess, wille sententiera. Betänchte therföre Domini 
Professores medh noga flijt först factum, medh thes merito, sädan theras ungdoom 
och stora missförståndh, säiandes them sina gambla föräldrar alt för högdt komma till 
bedröffwelse om the skule effter högsta rätten straffas. Ther näst uplästes M. Petri 
pastoris breff på Norremalm i Stockholm om sin son Isaaco, ther uthi han flitligen 
beder, att Professores wille ansee hans höga ålder, och elies sonsens ungdoom, och 
honom inthet straffa medh relegationis paena, säiandes honom all annor plicht skola 
gierna undergå, som honom för sina exorbitantier kan pålagd warda. Bleff altså eff
ter een långh discurs, eenhälligdt aff alla assessorib. slutit, att be:te Isaacus Petri skule
1. Låta tröian igen lagas och botas, som han sönderreeff. 2. Böta fyratijo mark godt 
mynt, att han moot förbudh denwa vexationen anstält haffuer. 3. För puster och annan 
otijdighet, giffwa tiugu marker godt mynt, till treeskifftes. 4. Sittia i prubban i tolff 
dagar. Sädan och att Sveno Trast, pastoris son i Frötuna, skule och 1. för förbudet 
skul, böta 40 mk godt mynt. 2. Sittia i prubban i 12 dagar. Och alt detta medh 
welkor, att om de komma igen till Consist. för nogot sådant leffwerne, skole the wara 
förwissade alt detta warda uprijffwit igen, och sädan genast medh relegatione straf
fas. Detta Professorum betänkiande pronuncierades sädan för them som wedher borde 
dhet att höra.

2. Bleff upläst, det som conciperat war om natroops, och otijdigh öölsälningz för- 
biudande på beggie medlens wegne att anslå här i staden, effter som det bleff aff- 
sagdt, när H. Exceli Cancell. Acad. här i staden nu senast war. Och sädan för godt 
funnit först medh befalningzmanwen och borgmästarne i staden det comwunicera, 
ther effter tryckia, och omsider publice låta anslå.

3. Berättar Dn. Qvaestor sig haffwa warit i Film sochn när laga tingh ther medh
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almogen nu höltz, och förnummit arendatoren widh österby bruk, skogen ther kringh 
illa uthhugga, som likwäll Academien tilkommer. Sädan och sigh haffwa be:te aren- 
dator underrättat Academiens bönder inthet mächtige wara sälia aff skogen, som them 
behagar, uthan thet the sielffwa förmå att hugga, kåla, och framföra. Och säger altså 
Qvaestor arendatoren haffwa begiärat 1. Contrahera medh Academien om detta 
skogzhuggande. 2. Bekomma then wedh uthur aresto som på tinget bleff förbuden i 
höst förledhen, när Notarius Acad. bleff tijt förskickat. Respondebatur: Den wäden, 
som aresterat ähr, kan honom tillåtas borttaga, doch så att Acad. therföre bekommer 
sin betalningh. 2. All den stundh ther fins på Academ. godz nogh skogh, kunna 
wissa platzer uthmärkias, som arendatoren kan åhrligen bekomma, och ther aff hugga 
låta, och therföre betala Academien, och medh them, som wederbör, ther om accor- 
dera.

4. Inkommer cen drängh Johan benemdh, ifrå Ladhugården i Film sochn, och be
rättar fyra bönder i be:te by haffwa försålt een platz aff thes skogh åt arendatoren, 
som ähr een halff mijl långh och halff mijl breedh, hwilket sant wara wimade 
Qvaestor medh böndernes egen handskrifft på be:te kiöp. Respondebatur: Skogen 
som ohuggen ähr moste inhiberas. Men elies committerades Qvaestori om sådana sa
ker widare effterfråga, och till rätta föra låta.

5. Inkomma twenwe bönder ifrå Brunby i Börie sochn, och begiära att the fingo 
thet tridie hemmanet, som ther i samma by ligger, och ähr ödhe, under sina hemman, 
som the åsittia, så att the bleffwo twen«e mantaal, aff the twenne hemmanen tilhopa, 
effter the elies be: te hemman nekade sigh kunna förestå. Respondebatur: Dett kan 
inthz skee, att dhe wardha lagda till twenwe mantaal, uthan Qvaestor må antingen 
skaffa den tridie bonden till, på ödeshemmanet, eller och låta rättaren, effter sin egen 
begiäran, twenwe hemman behålla, och ödeshemmanet uprätta.

26 Februarij

höltz ordinarium Consistorium, praesentibus Praelustri Dn. Rectore cum Pro-Rec- 
tore M. Bring., M. Jona W., D. Sidenio, D. Loccenio, M. Joh. Fra[n]k, M. Svenone, 
M. Joh. Staieno, M. Laurentio StigzeL, M. Laur. Fornelio, M. Brunwio, Domino My- 
lonio, M. Erico Gabrielis, och tå

1. Begiärte Praelustris Dn. Rector Professorum betänkiande om successore, all den 
stundh han berättade sigh inwom fåå dagar warda uthur staden förreesande, och inthet 
kunna nogon ordinarie Consistorii dagh kalla Dominos Profess, tillsamman att om 
detta consultera på sex wekors tijdh widh pas. Och elies sigh ändeligh tilkommande 
wår, om gudh så täckes, warda uth förreesandes, och andra nationer beskodha. Profes
sores begiärte detta skule bliffwa till en annan gångh upskutit, mädan nogra aff Pro- 
fessorib. inthet wore tilstädes.

2. Berättar Praelustris Dn. Rector, att nu i herredagen haffwa warit omtalt huru 
scholarna här i rijket skole reformeras, medh frågan om icke godt wore öffwersända 
till H. Excellentz Rijkz Cantzlern det som conciperat, och om scholarum reforma
tione skriffwit ähr. Respondebatur: Hwadh Rectori Magn. här uthinnan synes godt 
wara, ther medh sadhe och Professores sigh wara wäll till fridz.

3. Bleff discurrerat om bookförarens privilegier. Och berättadhe Praelustris Dn. Rec
tor, att itt breeff fin«es igen i Airario ther om, giffwet aff H. K. M:t Konungh Gus- 
taff, hwilket affcopieras skall, såsom och itt annat, och R:ae M:ti öffwersändas. Be-



278 1640: 26 februari-2j februari

giärade ther hoos Professores, att Rector Magn. wille och ther uthinnan så fordra 
Academien, att thes bookförare finge uthan tull böckerne hijt införa, synnerligh mä- 
dan denne Joh. Martini nu först begynnar att ther medh handla, och inthet stort capi
taal haffwer. H. N:de loffwade sigh wilia detta och annat medh flijt R:ae M:ti an
hålla, och ther till förhiälpa, så myckit som skee kan.

4. Frågas aff Rectore Magnifico, om man skall förbyta the twenne böckerne, som 
een student haffwer, och tilförae ähre här in Consistorio prassenterade, all den stundh 
the ähre uthaff thet Wirtenburgiske bibliothecet. Respondebatur: Det synes inthet 
wara rådsampt, nogra böcker bortbyta, uthan honom effter theras wärde medh pen
ningar betala, n[emligen] fiorton dr kopparmynt.

Den 27 Februarij

kallade Dn. Pro-Rector M. Israel Bringius till sitt hus, effter Praelustris Dn. Rec
toris begiäran, D. Loccenium, M. Joh. Frank, M. Svenonem, M. Ericum Gabrielis, 
sampt och Notarium, att förnimma och skod ha een saak, som w:de h. Simon pastor 
i Gamble Upsale haffwer emoot Michaelem Johannis Belingensem, på sins dotters 
wegne, Sara Simons dotter, hwilket således afflop: H. Simon hwilken medh sigh 
hadhe Tornetz Lårman, berättade be:te Michaelem haffwa talat medh sin dotter, doch 
sigh och sin hustru oåtsport, om ächtenskap them emelan, hwilket när be:te Michael 
förnam inthet kunna fortgå haffwer han låtit uthflyga aff sin mun thesse ordh: Om 
iagh icke får henne till min ächta hustru, skall iagh lagha, att hon inthet skall gå 
medh chrona till kyrkia. Begiärte therföre h. Simon, att Domini Profess, wille ehrfahra, 
om han nogot skiäll haffwer sådant på sin dotter att säia, och hwar det tå inthet 
wore, att hans dotter kunde för sådant taal befrijat bliffwa.

Michael swaradhe och bekiände sigh haffwa sagdt samma ordh, doch för ingen 
annan ähn hennes brodher Olao Simonis, och gulsmedhen Johan Peder sson hennes 
swåger, till den ända att han henne till sin hustru bekomma skole. Ty, sadhe han, jagh 
weet medh be:te Sara Simons dotter inthet annat ähn det ährligit och godt ähr, ey 
heller haffwa henne för nogot oährligit att beskylla. Hwilken bekiännelse han och 
medh en skrifft betygade, som han h. Simon tilföme giffwit haffwer. Förhöres sä
dan Olaus Simonis hwadh be:te Michael för honom om sin syster berättat haffwer, 
then ther swaradhe, säiandes, tå wij tilsammans wore een gångh, sade han, om tin 
syster tager nogon annan än migh, skall hon inthet komma til kyrkian medh krona. 
Item, iagh haffwer medh henne hafft omgänge, ther medh förståendes, att han en 
gångh haffwer kastat henne up i een sängh, och hoos henne legat, doch liusa dagen, 
när flera haffwa och inne medh them warit.

När nu detta så war berättat, och Profess, hade det medh flijt considererat, sporde 
die, om h. Simon will efftersökia högsta rätten, till hwilket h. Simon sadhe, att han 
honom detta alt tilgiffwa will, allenast honom kan förbehållit bliffwa, sökia medh 
honom samma rät, så frampt han widare här effter sådane ordh på sin dotter utsprij- 
der.

Beslötz therföre, att all den stundh berte Michael bekiänner sigh haffwa sagdt thes- 
sa ordh, som h. Simon ähr beswärat öffwer, såsom och frit betygar sigh indiet annat 
wetta medh offwanbe:te Sara S. dotter, ähn det godt och ährligit ähr, skall han i 
prubban förwaras i tree dagar, att han kan besinna hwadh det ähr sådana ordh uth- 
föra, som fleck medh sigh haffwa, medh sådant wilkor, kommer sådana ordh aff hans
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mun flera gångor, skall och detta honom stå yppet, och sädan skall actori tillgiffwas, 
medh honom högsta rätten sökia. Hwilket sädan Pro-Rector i parternes närwara pro- 
nuncieradhe.

29 Februarij,
kommo tillhopa in Consistorio novo Praelustris Dn. Rector, cum Pro-Rectore M. 

Israele Bring., M. Joh. Lenaeus, M. Jonas Wex., M. Olavus Laurei., D. Sidenius, D. Loc- 
cenius, M. Joh. Frank, M. Sveno, M. Martin. Gestrin., M. Joh. Stalen^r, M. Mart. 
Nycop., M. Laur. Stigz., M. Laur. Fornel., M. Ericus Brun«i«r, Dn. Mylonius, M. Ericus 
Gabrielis och thesse ärender för händer hadhe:

1. Uplästes H:nes K. M:tz och den Konungzlige Regieringens declaration på nogra 
Professorum postulater, som Rever. M. Olavus Laurelius i herredagen i Nykiöpingh 
på Academiens wegne an dragit haffwer, och på dem förklarningh fordrat, såsom war 
första om Acad. godz förbytningh, hwilket H. K. M:t tillsadhe att det inthet lätteligh 
skee skall. Sädan om höghloffligh i åminnelse s. Drotningh Christines testamente, 
att och det effter handen nogot åhrligen skall affläggias. Sidst, att Professores och 
skole bekomma sitt stipendium effter rijkzdalerns wärde och prijs.

2. Ähn bleff upläsit Illustrissimi Domini Cancellarii Acad. breeff, om doctoratu, 
om sectione anatomica, och anwat etc.

3. Sadhe Praelustris Dn. Rector sigh wilia förreesa tili Nykiöpingh, ther R:a M:tas 
nu wistas, medh frågan om nogot wore som på Acad. wegne ställe skule, så wille H. 
N:de låta sigh sådant wara befalat. Professores tackadhe samptligh, begiärandes att 
S:ae Rite M:ti för konungzligh gunst, och nådigh resolution, på theras postulater, all 
underdånigh tiänst och tacksäielse på theras wegne föredroges. Sädan att Rector 
Magnif. wille effterföliande puncter för memoriali haffwa, och dem R:ae M:ti icke 
som nogra nyia postulater, uthan elies genom beqwämligh occation andragha.

1. Om Academiae bygningar, huruledes the må i wärket ställas. 2. Om Acad. auge- 
rad Staat, att han kunde underskreffwen och confirmerat warda. 3. Om höghloffligh s. 
Drotningz Christinae testamente, hwarest det tagas skall, som åhrligen effter handen 
uthloffwat ähr, att affläggias. 4. Om itt mandaat för anatomico. Item att slotzfougden 
cadaver förskaffar, när ther på fordras. 5. Om Notarii löön, att den kunde förökas.
6. Om privilegio för een bookförare till Academien.

Den 11 Marti j
kalladhe Dn. Pro-Rector M. Israel B. till Consistorium Dnn. Professores, tijt och 

komme thesse: M. Joh. Lenaeus, D. Loccenius, M. Sveno, M. Gestrin., M. Joh. Stale- 
nus, M. Stigzelius, M. Boethius Qvaestor, och föliande ärender för händer hadhe:

1. Inkom een Acad. bonde ifrå Tarff i Nertuna sochn, och ödmiukeligen begiärte 
tillgifft på det han skylligh war aff sine twenne åhrs uthlagor, wijsandes sin kyrkie- 
herdes bewijs om sin fattigdoom. Respondebatur: Det kan ingen försäkringh giffwas 
om nogon tillgifft, uthan Qvaestor kan först förnimma hwadh han förmår, och huru 
flitigh han ähr medh hemmanet, sädan kan här om yterligare delibereras, och honom 
widare swar giffwas.

2. Angiffwer Dn. Pro-Rector een smedh ifrå Nerike, som will bliffwa een aff the 
fäm Acad. förswars karlar, som Acad. nådigast effterlåtne ähre. Till hwilket swarades, 
att all den stundh han i konsten sägs wara färdigh, och elies Academien tilstås äm- 
betzmän haffwa, kan han till itt prooff antagas och försökias.
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3. Refererar Dn. Pro-Rector, Johanwem Stenium begiära the penningar, som ähre 
deputerade till Bibliothecet, att kiöpa åhrligen böcker före, att han them allenast 
i detta åhret till låns kunde bekomma. despondebatur: Skaffar han sigh godh caution, 
så kan han sin begiäran mächtigh warda, doch medh sådan wilkor, att Acad. må frit 
wara, aff honom taga böcker, som kunwa finwas tiänliga, när han kommer igen, eller 
och fordra aff honom samwa penningar tillbaka igen.

20 Martij
komme tillsamman in Consistorio Gustaviano M. Israel Bring. Pro-Rector, M. Ola

vus Laurelius, D. Loccenius, M. Sveno, M. Mart. Gestrini#;, M. Joh. Stalen#;, M. Laur. 
Fornelius, Dn. Mylonius, M. Ericus Gabrielis, och föliande ärende emelan h. Pedher 
kyrkioherde i Höökhuffwud sochn på den ena sijdan käranden, och Thomam Michae
lis Sudermanmim, på den andra sijdan swaranden, såledhes förhördhe:

1. Beswäradhe sigh be:te h. Peder öffwer sins sons Martini önkeliga tilståndh, som 
ähr förbistrat och yhr bleffwen, förnemligast, som han mente, genom kortspelande, 
som Thomas Michaelis medh honom hafft haffwer, i det han, litet för be:te 
Martini siukdoom, i tree samfäldiga dyngn spelat, och aff honom dublat haffwer hans 
kappa, kläder, hat, böcker och penningar. Item 3 1/2 aln kammardockz lerefft, som 
uthtagit war i Anders Nilssons boodh på h. Peders wegne. Och een stöffwelhudh, 
ther aff be:te Martinus haffwer kommit till diupa tankar, helst ther aff, att the under 
högh, och afftonsångs predikan, haffwa spelat, öffwer hwilket be:te Martin#; sigh 
haff:r beswärat bådhe hoos sin förre wärdinwa på Toffwan boendes, såsom och M. 
Ericum Emporagrium, och ähn nu i sin yrhet samma klagar.

Thomas swaradhe: Att be: te Martinus haffwer giffwit honom 30 dr kopparmynt 
för een klädningh och sittra, för Thessauro epistolico 6 dr kopparmynt, item, haffwa 
the sigh emelan een hatt, på hwilken Thomas bekiände sigh ähn wara skylligh 2 dr 
kopp. Ther näst berättade Thomas be:te Martinum haffwa kommit till sigh nogra 
reesor, och manat sigh att spelat kort, och ibland andra gångor, een dagh kommit 
medh een sittra och twenwe böcker, säiandes: Om tu icke will spela, så skall iagh slå 
sunder sittran, och rijffwa sunder böckerne. Och altså sadhe Thomas sigh haffwa 
spelat medh honom, doch inthet satt ther emoot, uthan på det att han icke skule 
sitt förfahra och sunderslå, mädan be:te Martin#; haffwer tå hafft sigh underligen. 
Hwarföre och Thomas sade sigh haffwa dagen ther effter honom detta samma igen 
leffrerat, ythermehra sade Thomas sigh ey heller haffwa spelat medh dem andra om 
stöfflehuden, uthan Martinum haffwer budit honom handla medh een skomakare att 
stöfflar aff samma kunde förfärdigas, mädan han siälff ingen leffwen hade nogorstä- 
des, att the låta giöras. Hwadh lerefftet anlangar, swaradhe Thomas ther till, att 
Martin#; een gångh först haffwer kommit till honom säiandes sigh wilia studierne 
öffwergiffwa, och sompt aff thet han hadhe, wilia bortspela, och een deel giffwa 
the fattiga, och een deel sina små bröder, och när han den gången bleff bortwijster, 
gick han i Anders Nilssons gatubodh, och togh lerefftet, och kom ähn till Thomam 
och sadhe, iagh haff:r tagit migh kraghelerefft, kom och speela medh migh kort ther 
om, hwilket Thomas nekade sigh haffwa effterkommit, uthan budit honom gåå uth 
aff stuffwun, ther medh och han haff:r affwijkit, och qwarlefft lerefftet på Thomae 
bordh, hwilket Thomas sadhe sigh haffwa sädan burit till Anders Nilssons hustru 
i bodhen igen, doch mädan det war affrijffwit, och han elies det behöffde, sadhe 
Thomas sigh wara öffwertaldh aff Anders Nilssons hustru, att han det behålla
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skule. Nekade altså sigh haffwa spelat medh Martino om de saker som aff actore 
angiffne wore, myckit mindre medh honom haffwa spelat under nogon predikan.

Berättadhe Andreas Joh. Beckius Sudermamm, sigh haffwa hört aff Martino i die 
dagar han begynte bliffwa swagh och siuk 1. Sigh beswära, att han haffwer för dyrt 
kiöpt aff Thoma Michaelis Calepinum och Thessaurum epistolicum. 2. Att han haff
wer borttapt een stöffwelhudh genom kortspel medh Thoma Michaelis, item lerefft, 
och itt paar knijffwar. 3. Att han och haffwer sigh bekymbrat öffwer Albertum Mag
num, then och på speiet warit haffwer.

Bleff och Schomerus Wesmanwus inkallat, som tilförne Martinum informerat haff
wer, att berätta dett han kunde wetta om denne handelen emelan Martinum och Tho- 
mam, doch nekadhe han nogon tingh wara sigh kündigt ther om, och ther medh week 
han sin koos.

Ähn inkallas Thomas, hwilken nekar sigh haffwa aff Martino nogot spelat, ther aff 
han hadhe kunnat kommit ifrå sigh, refererandes sigh haffwa hört be:te Martinum 
bekiänt sigh haffwa i skoghen skutit hemma hoos sina föräldrar, och aff skogzråån 
bekommit een book, hwilken, kan skee, honom turberat haffwer.

Inkallades therföre be:te Martini twenne små bröder, the ther berättade sin brodher 
haffwa hafft een liten pergamentz book, som allehanda narrij haffwer warit uthi 
skriffwit, doch sadhe the honom sielff haffwa det skriffwit, såsom och honom 
haffwa bekänt sigh offta sedt krankt i skogen, doch haffwa gudh budit och be- 
skydh. Den minsta sadhe och att Thomas speladhe medh Martino först i theras her- 
bergh, medh Martini kort, om een kappa, och annat, men sädan igen gingo the tili 
Thomas stuffwu.

Anders Nilssons hustru, som haffwer förtroot Martino lerefftet, berättar Thomam 
först een dagh haffwa warit hoos sigh i bodhen, och frågat effter hwadh Martinus 
haffwer giffuet för alnen, och tå hon swaradhe 14 mk, sadhe han, hwilken skalk, för 
migh sadhe han 4 daler. Sädan, sadhe hon Thomam nogra dagar ther effter åter 
igen kommit till bodhen, och tagit mehra aff samma slagz lerefft till sitt behooff, och 
sagdt, kan skee iagh skall och betala det som Martinus togh, doch giffwer iagh inthz 
mehra ähn 13 mk alnen, och ther hoos haffwa henwe förwarat, att hon inthet skule 
låta Martino nogot mehra bekomma, ty han ähr förrycht i sitt huffwudh.

Thomas nekar först sigh haffwa spelat medh Martino i hans herbergh, som 
poiken sadhe. Sädan haffwa sagdt, till Anders Nils hustru, den skalken för migh 
sadhe han 4 dr, förebärandes allenast sigh haffwa frågat be:te hustru hwadh lerefftet 
kostade, och sagdt, willen i haffwa 13 mk mädan det ähr affrijffwit, så will iagh be
hålla det, och mehra ther till.

Ähn inkommer Martini wärdin«a Lars Nilssons hustru i Fiärdingen, och säger 
Thomam offta haffwa tijt warit i Martini hus, och stuffwu, men aldrigh förnummit 
them spelat kort.

H. Pedher säger sin son haffwa hoos sin förra wärdinna på Toffwan sigh be- 
swärat, att han haffwer spelat kort under predickningarna medh Thoma Michaelis. 
Bleff therföre hon inkallat then ther sadhe Martinum första gången hoos sigh haffwa 
warit, mädan han ähn nu war frisk, och hafft 3 rijkzdlr, men sädan kommit igen 
tijt nogra dagar ther effter, säiandes sigh haffwa bortspelat 2 rijkzdr, een hatt, böc
ker, kappa, under predikan, och tå hadhe han warit yr i sitt huffwudh.

Thomas bekiänwer sädan sigh haffwa spelat medh Martino, om nogra saker, sädan 
han bleff förrycht, doch inthet till den ända, att han them wille behålla, uthan på det



282 1640: 20 m ars-2 j mars

be: te Martinus ingen skadha skule bekomma, mädan han wille sunderslå sittran, han 
hadhe medh sigh till Thomam, och sönderrijffwa böckerne, hwarföre och be:te Tho
mas haffwer dagen effter burit altsammans till Martini herbergh igen, som tilförne 
förmält ähr.

Och all den stundh den som actoris partes hadhe, inthet kunde medh skiäll och 
fulkomligh witnen detta widare uthföra, ty personen som saken angick war förrycht 
och förbistrat, kunde ther om Consistorium inthet mehra åtgiöra, uthan låte så bliffwa, 
till thes gudh kan hiälpa then andra till hällssan igen.

27 Martij
kallade Dn. Pro-Rector M. Israel B. Dominos Professores, och kommo tilstädes 

thesse:
D. Loccenius, M. Sveno, M. Mart. Gestrin., M. Stalen., M. Mart. Nycop., M. Laur. 
Stigz., M. Fomelius, M. Ericus Brunnius, D a  MyIoni«j, M. Boethius Qvaestor, och 
föliande ärender för händer hadhe:

1. Refererade Dn. Pro-Rector, M. Stigzelium et M. Fomelium begiära aff Ven. 
Consist. itt consilium om s. D:ris Wallii bygningh widh Flötsundh, nempligh, om 
tutoribus skule rådsampt wara den försälia, säiandes H. Johan Chruse begiära den att 
kiöpa. Sädan hwadh det funnes godt wara den försälia, hwadh thes prijs skule wara. 
Respondebatur: All den stundh den bygningen ähr ifrå hemmanet och gården långt 
bort, och kan nu mehr och mehr förfalla, så frampt hon inthet skule warda upbygd 
och förfärdigat, synes wara bäst att den försåldes, och ther medh förbättra pupillo
rum bona, när den penningen rät anwändes, ty huset kan innan een ringh tijdh alde- 
les förfalla.

2. Updrager Dn. Pro-Rector h. Anders Cursoris trenne postulata: 1. Om interces- 
sion hoos H. Ähre: het Erchiebiskopen att bekomma nogon tiänst och lägenhet. 2. Om 
testimonio. 3. Att fåå nogon hiälp ther medh han sigh i medier tijdh kunde uppehålla. 
Inkommer therföre h. Anders, och ödmiukeligen beder att be:te postulater kunde 
effter hans önskan bliffwa resolverade, sampt och berättar ähnnu restera 20 dr på dhe 
penningar Ven. Consist. aff miskundh honom tilldeelte under M. Nycopensis recto- 
ratu. Item nogon spanmål tillbaka wara hoos Qvaestorem för sin förriga tiänst. Res
pondebatur: Mädan han trooligen haffwer tiänt Academien i aderton åhr uthöffwer, 
och sitter ähnnu uthan lägenhet, ähr christeligit honom hiälpa. Och kan altså be
komma 1. Spanmålen för åhr 1639 som Cursori deputerat ähr. 2. The 20 dr koppar
mynt, som ähn nu restera, på Consistorii doom. 3. Aff multarum pecunia få 30 dr 
hoos Dn. Pro-Rectorem, kopparmynt. Men the andra postulateme hwadh widkom- 
mer, som the i sigh sielffwe ähre billiga, altså kunna the ey heller honom förwägras.

3. Framkommer en bondhe ifrå Lena sochn, Hans Ersson benembd, och klagar att 
een swartbrun häst bleff för honom bortstulen i förleden sommar aff een som hette 
Nils Grot, hwilken war född widh Linkiöpingh, och sädan haffwa funnit samma häst 
här i staden i winter förledhen, när han itt las wedh sålde ther i gården som hästen 
war, säiandes een studiosum, benembd Boethium Höök haffwa honom ifrå Linkiöpingh 
medh sigh iblandh andra hästar upfört. Haffwa och strax underrättat honom om 
be:te häst, och ther hoos begärat att kiöpa den hästen, på det han skule kunna honom 
uppehålla, till thes hästen skule till een ransakningh kunna aresteras. Begiärar therföre 
att be:te student skule pålagdt warda hijt förskaffa hästen, på det han till sitt igen 
komma motte. Respondebatur: Såsom studenten inthet ähr eganden till samma häst,
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uthan hans fader, hwilken inthet ähr under den»a iurisdictionen, altså kan man det 
inthet honom iniungera, uthan råda honom sin fader tilskriffwa att han för richtig- 
het skul wille per occasionem be: te häst hijt förskicka. Och rådde honom 'Domini 
Professores, att han sielff sigh tijt förfogar, att ehrfara om det i sanwingh ähr hans häst.

4. Spordhe Dn. Pro-Rector, huru man medh dhe personer hålla skall, som försee sigh 
medh lägersmål, och sädan tagha then samma till ächta. Respondebatur: The moste 
uthgiffwa halfft böte, nempligh 5 dr godt mynt, effter 3 c. gifft.B. LL. §. 1. Inkal
lades therföre Thomas Michaelis Suderman«/w, Oluff Håkonssons mågh i Fiärdingen, 
och tillsades, att och han 5 dr godt mynt böta skall. Sädan Magnus Andre« Westro- 
gothus, hwilken, mädan han ödmiukeligen badh om tilgifft, och elies befans mächta 
fattigh, som och i sina studier flitigh, och sigh wäll förekommen, för detta botet bleff 
förskonat. Yterst bleff och slutit om Joh. Petri Smolando, h. Simons mågh i Gamble 
Upsale, att och han för samma brot 5. dr godt mynt böta skall.

5. Andrager Dn. Pro-Rector Oluff Anderssons, Academiens fougdes, för een djdh 
sädan, twenwe postulata. 1. att bekomma fulmacht, uthtaga den räst, som han sadhe 
böndeme haffwa inne hoos sigh. 2. Att bliffwa försäkrat om det hemman han åsit
ter, att icke allenast han i sin lijffztijdh, uthan och hans hustru och barn, mädan han 
det haffwer wäll uprättat, niuta och besittia finge, så länge the kun«a hemmanet wäll 
förestå, och richtit therföre sina uthlagor giöra. Tå berättade M. Brunnius och Dn. 
Qvaestor, att the bådha haffwa ransakat i förleden sommar emelan be: te Oluff An
dersson, och en hoop bönder, in moot Westerås boendes, och sädan them föreenat sigh 
emelan, så att beggie sidorne wore tå ther medh till fridz, på hwilket och be: te Oluff 
And. inthet talte, uthan begiärte hiälp att kunna uthfordra aff andra, som han före- 
gaff sigh skyllige wara. Till hwilket swarades, att hwadh han hadhe medh rätta till att 
fordra, det kunde Qvaestor honom förhiälpa, och bijfal giöra aff bönderne fordra. 
Men det andra om hemmanet att behålla, hwad widkommer, swaradhe Professores: 
Giör Oluff först godh räkenskap medh Academien för det han skylligh ähr, och elies 
betalar thet han ähr skylligh för be:te hemman han i 3 åhrs tijdh haffwer häffdat, så 
kan han så när wara att det behålla, som nogon annan.

6. Uplästes h. Erichs i Swartebäcken skrifftelige begiäran att bekomma 30 dr 
kopparmynt aff offwanbe:te Oluff Andersson, hwilka honom restera på een handh- 
skrifft, som M. Boéthius Qvaestor h. Erich giffwit haffwer till be:te Oluff Andersson, 
hwilken han anammade, och inthet betalte. Till hwilket Oluff sadhe, att stadzskriff- 
waren i Westerås haffwer mz handrächningh tillsagdt h. Erich i Oluffz närwara, skole 
samma 30 dr. affläggia. Och mente altså h. Erich böra sökia stadzskriffwaren och 
inthet sigh. Doch funno Professores billigast wara, att hwar går till sin man. Och 
sökie altså Oluff igen stadzskriffwaren, och tilställe h. Erich, thet bewisligit ähr, ho
nom medh rätta fordra.

7. Lätt Dn. Pro-Rector förnimma Qvaestoris meningh, om Börie prästegårdh, nemp
ligh, att han här effter medh honom inthet will haffwa till att beskaffa, uthan begiä- 
rar warda för sådant beswär förskonat. Respondebatur: Kommer ingen resolution ifrå 
R:a M:te om futuro Professore theologiae, så moste Qvaestor det beswäret tola, och 
hwar i mädlertijdh nogon bleffwe confirmerat, så kunde arbetet och annat, effter godhe 
mäns mätzordom, öff:rsees, och Qvaestori therföre betalas.

8. Påminte Dn. Pro-Rector, hwadh som bleff om honom slutit, som skule skriffwa 
det som nödtorffteligen till Academien fordras, 5. Februarij, §. 4., och ther hoos 
angaff Johan«em Pleningium Upsaliensem, hwilken sigh offererar wilia detta för-
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rätta, så frampt han sitt rum boos stipendiaterne finge behålla, när han sin qvotam 
haffwer uthtagit. Respondebatur: Mädan denne Joh. een reen handh haffwer, och 
elies ähr een flitigh drängh, som bådhe sina studier achtar, och ther hoos altijdh här i 
stadhen för handen ähr, kan man honom försökia. Och låten begynna affskriffwa 
constitutiones, privilegia och annat. Låtandes honom therföre bekomma itt rum hoos 
stipendiaterne. Om loco kan man framdeles betänkia.

2 Aprilis
effter predikan, gratulerade Praelustris D. Rector samptligh Professorib. (hwilke 

D a  Pro-Rector sammankallat haffwer, att tala om Adiunctorum postulato, angåendes 
theras salarii augment, effter rijkzdr. wärde) att the alt ifrå hans affärdh här ifrå 
haffwe warit widh hälssa.

Och ther näst refererade huru såsom han haffwer söckt Illustrissimum Dn. CancelL 
Acad. att sigh bijfalla i dhe ärender som hoos M:tem R:am förrättas skole, doch all 
den stundh Cancell. Acad. inthet war i Nykiöpingh, hadh Praelustris Dn. Rector most 
skriffteligh inläggia hoos H. ExcelL Guicell. Regni, om the wärff, som Rector Magn. 
resolution skule få uppå, hwilken förklaringh H. Excell. Cancell. Regni hadhe tilsagdt 
sigh wilia medh det första hijt förskicka.

Sädan berättade Praelustris Dn. Rector, huru såsom H. Excell. Rijkz Cantzlem 
hadhe hållit rådsampt wäll saken betänkia, för ähn man nogon section publicam 
i Academien anställer, mädan det ähr här i landet res nova et inusitata, och till ewen- 
tyrs, lijkasom itt martyrium räknat aff them, som thes slächt och förwanter ähre. 
Haffwer altså H. Excell tilsagdt och om detta een wis resolution.

Bleff ther näst H. Excell. R. Cantzlerens meningh berättat om förhögningen på 
Professorum salarier, nempligh, att then allena skule sigh sträckia till Professores, 
och inthet widare. Ther medh och Adiunctorum postulat bleff resolverat.

Om promotione doctoratus haffwer H. Excell. R. Cantzl. skurit ifrå sigh och till 
Cancell. Academiae.

Hwadh widkommer s. Drotningz Christinas testamente, så haff:r H. Excell. Rijkz 
Cantzl. sagdt detta åhret inthet kunna nogot ther på affläggias, för dhe stora krigz- 
beswären skul, som nu för handen ähr, uthan ment att nästkommande åhr skule 
kunna dubbelt på samma testament Academien tilstält bliffwa.

15 Aprilis
kommo tillsamman i det gambla Consistorio, Praelust. Dn. Rector, cum Pro- 

Rectore M. Israele Bringio, M. Lenae«;, M. Jonas Wex., M. Laurelius, D. Locceni«;, 
M. Mart. Steni«;, M. Sveno, M. Mart. Gestrinius, M. Joh. Stalen«;, M. Nycop., M  
Laur. Stigzeli«;, M. Laur. Forneli«;, M. Brunni«;, Dn. Myloni«;, M. Emporagrius, och 
således effterföliande ärender betänckte:

1. Berättadhe Praelustris Dn. Rector sigh haffwa i sinnet, medh det första recto- 
ratus officium deponera, begiärte therföre att Profess, wille sigh betänkia om succes
sore. Och lät Professores först sigh förnimma, att the gierna önskade att Praelustris 
Dn. Rector längre widh Acad. bliffwe, och att rectoratus officium kunde ähn widare 
hoos honom prorogeras. Tå tackadhe H. N:de först Ven:do Consistorio för sin godha 
meningh, och sädan excuseradhe sigh, för wisso säiandes sigh warda widh denna 
tijdhen på reesan till andra orter begiffwandes. Begyntes therföre en discurs om h.
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Erich Oxenstierna, om man icke skule honom skule offerera denne provincien, och 
sädan för godt funnit, att twenne Professores rill h. Erich skickades, att ehrfara, om 
honom wore lägligit och behageligit detta antaga. Sändes altså åstadh M. Mart. Ny- 
copensis, och M. Ericus Gabrielis, hwilka een stundh ther effter kommo igen, och 
refererade h. Erich Oxenstierna haffwa Professorib. flitligen betackat, att the honom 
detta haffwa welat tilbudit, och elies begiärat denna gången warda förskonat, mädan 
han ähn een stundh widh Acad. ährnat att bliffwa. Conclusum igitur, ut M. Laur. 
Stigzelius, qvem ordo nunc tangit Rectoris munus in se derivet.

2. Begynte Praelustris Dn. Rector discurrera om reparatione veteris auditorii, säi- 
andes inthet wara orådeligit borttagha ther uthi kammaren, att det gambla Consisto
rium kunde bliffwa itt anseenligare och större auditorium. Denna Praei. Domini 
Rectoris förslagh sadhe Professores wara til at betänkia. Och altså effter itt samtaal 
bleff såledhes slutit: 1. Att Inspectores Airarii, M. Olavus Laurelius och M. Mart. 
Gestrininr, detta beställa, och see effter nogon förståndigh bygmästare, medh hwilken 
the accordera kunna om heela bygningen. 2. Låta giöra taaket aff nyie. 3. Reparera 
muren ther hon ähr förfallen. 4. Beställa taaktegel och andra nödhtorfftiga saker.

3. Berättade Praelustris Dn. Rector, R:am M:tem i sinnet haffwa fortsättia medh 
scholarum reformatione i rijket, och för then skul begiärat, att det förfärdigas och 
till R:am M:tem öffwersändes som ther om skriffwit och componerat ähr. Bleff 
therföre beslutit, all dhen stundh det ähr förfärdigat, undantagandes om horis, att 
the som detta under händerne haffwa, hwar för sigh sitt betiänkande ther till skriff- 
wer, och sädan det låta in Consistorio uprecitera. Vid. acta diei 20 Decemb. A. 1639.

4. Berättar Praelustris Dn. Rector, att H. Excell. Rijkzskatmästaren h. Gabriel 
Benchtsson haffwer begiärat aff Professoribus, det the medh H. Excell. nogra godz 
wille förbyta, som liggia inunder H. Excell. gårdh, för ähn alla Acad. godz warda till 
een wis book införde, och the sädan aff R:a M:te confirmerade. Och medh sådan 
condition, att om nogot klander ther på i framtijden komma kunne, att H. Excell. 
tå will förobligera sina arffwingar i det breeff, som skall ställas, om be:te godz för- 
bytningh, att the all skadha refundera skole. despondebatur: Man moste skriffwa 
H. Excell. Rijkzskatmästaren till, att såsom detta inthet ähr i Professorum macht 
och wälle, altså kunna the ey heller ther emoot sigh läggia, uthan moste wara till 
fridz, hwadh R:a M:tas här uthinnan giörandes warder.

5. Frågar Praelustris Dn. Rector, om Academien icke skall behålla s. D:ris Wallii 
tryck? despondebatur: All den stundh man inthet wäll weet, hwadh det kostar, moste 
först förfaras hoos them som thes wärde wätta. Och sädan får man see, hwadh här 
uthinnan giöras kan. Vide. acta. diei 17 Junij A. 640. §. 6.

6. Andrager Praelustris Dn. Rector h. Anders g. Cursoris ödmiuke begiäran, att be
komma för detta inwarande åhret, den spanmåål, som Cursorib. tilldeelt ähr. Till 
hwilket Professores swarade, att såsom christeligit ähr honom hiälpa, mädan han nu 
sitter uthan lägenhet, och i hastighet kom ifrå sin förra tiänst, then han likwäll 
trooligen i så långh tijdh haffwer föreståt, synes icke wara obilligt låta honom be
komma the sex tunnor spanmåål, som Cursoribus deputerat ähr, effter Cursores thes 
föruthan haffwa sin ordinarie Iöön, och ther brede widh godha accidentier.

7. Berättade Praelustris Dn. Rector wachtmästaren haffwa sigh beswärat att een 
hoop medh borgar drängar, och annat sloo ställa sigh under predikningarna i kyrkian 
up på student lechterne, och ther giöra mächta oliudh och buller. På hwilket bleff 
slutit, att ther skal giöras een döör före, och att wachtmästaren sädan haffwer up-
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seende medh them som tijt gåå, och inthec tillåta alla tijt komma, uthan them 
allenast som ähre uthaff ordine academico.

8. Ähn bleff andragit wachtmästarens beswär öffwer ööl och wijnsäliande här i 
staden, i det att inthet effterkommit bliffwer och fulfölgdt, det som bleff anslagit för 
nogon tijdh sädan ther om, uthan nu som tilförne lijka sälia nätter och dagar. 
despondebatur: Notarius Consistorii skall admonera borgmästarna i staden, att the 
handhaffwa, det dhe sielffwa haffwa beslutit och anslagit.

9. Berättade Praelust. Dn. Rector een studiosum medicinae Anundum Brun Werme- 
landum, som i främmande landh haffwer wandrat i 7 åhr, begiära stipendium medi
cum. despondebatur: När widare bliffwer förnummit om hans studiis och leffwerne, 
kan han här om swar bekomma.

10. Säger Praelustris Dn. Rector M. Lars Carlostadium ödmiukeligen bidia Profes
sores, det de wille låta sigh hans nödh beweeka, och honom nogon hiälp och und- 
sättningh giöra, ther med han kunde hädan ifrå förreesa. despondebatur: Han haffwer 
i förledne åhr sammaledes begiärat hiälp, och tärepenningar på reesan, men han ähr 
ähn nu qwar i staden, doch all den stundh han myckit fattigh ähr, bewiliades honom 
bekomma aff fisco multarum tiugu daler kopparmynt, hoos Dn. Pro-Rectorem.

11. Een tysk studiosus benämbd Ernestus Zimmerman Pomeranus, begiärar och 
nogon hiälp och undsätningh i sitt exilio och swåra peregrination, itemque libello 
supplici, despondebatur: Ändoch denne Ernestus sades haffwa warit här tilförne för 
några åhr sädan, och bekommit aff Academien och tå godh hiälp, likwäll bewiliades 
honom denna gången ähn sex daler kopparm. hwilka Dn. Pro-Rector honom tilställer.

12. Refererade Praelustris Dn. Rector, att Simon Döpke Arosiensis begiärar testi
monium, och ther hoos breffwet som han länge fordrat haffwer uthbekomma, 
hwilket s. D:r Wallius moot honom in Consist. inlagdt haffwer. despondebatur: 
Testimonium kan honom inthet förnekas. Om breffwet bleff affsagdt, som tilförne 
långo sädan ther om ähr slutit, att det skule annihileras.

13. Sädan Consistorium slutit war, befalte Praelustris Dn. Rector, att till minnes 
skole noteras om itt patent, uthi hwilket framdeles kunde ocijdigh och onödigh 
skiutningh i staden förbiudas.

24 Aprilis
kallade Praelustris Dn. Rector cum Pro-Reccore, Dnn. Professores, och kommo 

precibus finitis i det gambla Capitlet M. Joh. Lenaeus, M. Jonas Wex., M. Olaus 
Laurei, M. Joh. Frank, M. Mart. Stenius, M. Sveno, M. Gestrin., M. Joh. Stalenns, 
M. Laurentius Stigzelinr, M. Fornelinr, M. Ericus Brunninr, Dn. Mylonius, M. Ericus 
Emporagrinr. Och tå:

1. Proponerade Praelust. Dn. Rector M. Christierni Bibliothecarii postulater, som 
wore 1. Att nödtorfftige leges skule wara, bådhe om djden när Bibliothecarius 
ther skule wara, elies annat som högnödigt ähr till thes usum. 2. Att een kammar 
skule upbyggias, ther uthi Bibliothecarius wara skule, elies och the som böckerne 
bruka wille, såsom och annat, despondebatur: Hwadh widkommer det första, swa- 
rades, att leges, som tå reciterades, ähre nyttiga och godha. 2. Till det andra, att 
man först förnimmer hoos Qvaestorem hwadh penningar i förrådh ähre, till att uth- 
föra ther nogon bygningh, och sädan rådslå medh Bibliothecarii inspectorib. bådhe 
om denne bygningen, och annat, som ther skall lagas och bättras.

2. Föredrogh Praelustris Dn. Rector Qvaestoris M. Boethii betänkiande om Börie
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prästegårdh, nempligh, att han inthet kan ther på arbeta, och nu låta akeren bruka och 
häffda, så frampt honom icke tillsagdt warder i tillkommande höst skiära och aff 
åkren berga, som i förledne åhr tillgick. Respondebatur: All den stundh ingen ordi
narius ähn ähr kommen till det rummet, kan inthet annorledes ther medh handlas, 
ähn att Qvaestor effter samma sätt, som i förledne åhr, det antager och det alt brukar 
till halffparten.

5. Maij
precibus finitis, talte Pro-Rector M. Bring, medh Dominis Professorib. som tilstädes 

wore i kyrkian och berättade M. Simonem Kexlerum haffwa begiärat bekomma sti
pendium för adiunctura theologica nu för nästkommande Michaelis termin, oansedt 
han här inthet widare widh Academien kan wistas, mädan han haffwer bekommit 
vocation till professionem mathese os i Åboo Academia, som nu aff nyia funderat 
ähr. Respondebatur:

Mädan icke allenast Adiuncti uthan och studiosi pläga bekomma, när the haffwa 
warit nogot in på terminen, som the begiära före, kan och honom det samma inthet 
förwägras, hälst mädan han så länge in på terminen här widh Acad. warit haffwer.

6 Maij
precibus finitis wore i kyrkian Praelustris Dn. Rector cum Pro-Rectore M. Israele 

Bringio, M. Fra«k, M. Sveno, M. Gestrinius, M. Nycopensis, M. Stigzeliwj, M. For- 
nelius, M. Ericus Rtxmnius, Dn. Myloni«j, M. Emporag. Och tå

1. All den stundh tijden war förlupin, som M. Emporagrius haffwer warit medh 
i kyrkieskrån inspector, affsadhe han sigh tå be: te inspection, hwilken sädan diri- 
verades in på Dn. Mylonium, effter ordo och på honom faller.

2. Berättade Rector Magnificus een bonde haffwa nogot beswär och twist medh 
een studioso om een häst, som illa aff studenten säges wara medhfaren på reesan. 
Respondebatur: Effter tilföme war ther om ransakat, bleff slutit, at Prael. Dn. Rector 
förmenar den studenten, som bonden haffwer sigh beswärat öffwer, att han honom 
förlijkar, och till fridz ställer. Nam litium eventus sunt inceni.

3. Bleff och affsagdt, att Olaus Joh. Beckius, Rector cantus, skall bekomma sti
pendium nu denne terminen in tenia classe, mädan han flitigh ähr, och medh 
åhåga omgåår medh musica här i staden.

4. Tillsadhe sigh Praelustris Dn. Rector skriffwa H. Excell. Rijkzskatmästaren till, 
om the godz som H. Excell. begiärar förbyta medh Academien, nempligh, an det 
inthet ähr i Professorum macht, ther medh nogot beställa, uthan the låta sigh nöia 
medh R:ae M:tis disposition.

Den 11 Maij,
kommo ti Isamman i kyrkian effter bönen Praelustris Dn. Rector cum Pro-Rectore 

M. Israele Bring. M. Joh. Lenaeus, D. Locceni«j, M. Sveno, M. Man. Gestrin., M. Joh. 
Stalenwr, M. Man. Nycopensis, M. Laur. Stigzelius, M. Laur. Forneli«j, M  Ericus 
Rmnnius, Dn. Mylonius, M. Emporagrius, och om detta ärendet såledhes afftalte.

Att såsom H. Excell. Rijkz skatmästarens breeff Qvaestori tillskriffwit, bleff up- 
reciterat, förmälandes om hemmanens förbytningh medh Academien, som och 6 
Maij, §. 4, förmäler, altså bleff ähn Praelustris Dn. Rector eenhälligt anmodat, an 
han wille nomine Consistorii H. Excell. tillskriffwa, och säia Professores wara conten-
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terade, när tbe bekomma skriffteligh tilståndh och befalningh aff R:a M:te sådant 
att giöra. Medh caution, att, kunde dhe godz mz tijdhen klandras, som H. Excell. 
giffwer igen, så moste Academien gå till sit igen.

13 Maij
convenerunt in loco ordinario Praelustris Dn. Rector cum Pro-Rectore M. Israele 

Bringio, M. Jonas Wex., D. Sidenius, D. Loccenius, M. Frank, M. Martin#; G es tri
nius, M. Joh. Stalen#;, M. Laur. Stigz., M. Laur. Forneli#;, M. Ericus Brunni#;, Dn. 
Myloni#;, M. Ericus Emporagrius, et seqventia peregerunt:

1. Berättar Praelustris Dn. Rector sigh inthet ähn nu på nogra wekor för sina 
wissa skiäll och orsaker, kunna här ifrå Academien komma, ey heller i medier 
tijdh rectoratus officium deponera, medh frågan om the andra officia skule nu 
strax muteras? Respondebatur:

All den stundh constitutiones sampt och praxis så wilia, att widh denna tijden skole 
be: te mutationes skee, dy affsades 1. Att pro-rectoratus transfereras på M. Laurentium 
Stigzelium. 2. Att M. Joh. Lenaeus et M. Laur. Stigz. skole bliffwa stipendiariorum 
inspectores. 3. Att Decani, in facultate philosophica bliffwa M. Joh. Stalen#;, iuri- 
dica D:r Sideni#;.

2. Refererar Praei. Dn. Rector s. D. Chirstenii son haffwa hoos sigh warit, och 
blandh annat talat om itt sigillo, som s. D:r Chirsteni#; haffwer facultati medicae 
bestält, medh frågan om det ähr förfärdigat sumptu publico eller och D:ris Chir
stenii? Responsio: Berättades aff nogra Professorib. att dhet ähr sumptu Aca
demiae förfärdigat.

3. Bleff och discurrerat om stipendiariis. Och först medh samma tillfälle om Joh. 
Pleningio, som skriffwer hwadh på Academiens wegne reent skriffwas bör, och om 
honom så slutit, att han denna terminen uthtager hwadh honom resterar i sin sti
pendii qvota, när Michaelis terminen kommer, skall han bekomma rum hoos sti
pendiarios i tertia classe, doch provisionaliter, vid. acta diei 27 Martij, Anni hui#;.

Sädan bleffwe thesse effterskreffne till ordinarie rum antagne

Johannes Laurentii Wermland#; philosophiae candidat#;
Elaus Terseras Wesmann#;, 
Laurentius Stalen#; Upsaliensis 
Laurentius Erici Uplandus 
Rolandus Rolandi Upland. 
Samuel Thomas Wesmann#;, 
Petras Erlandi Smoland#;, 
Benedictus Jacobi Smoland#; 
Samuel Jonae Smoland#;.

Olaus Walli#; Upsaliensis,
Olaus Martini Nycopensis,
Joh. Erici Widbo. Upland#;, 
Carol#; Caroli Schiller#; Suderm. 
Salomon Petri Carlostadi#;. 
Daniel Olai Höök, Upland#;. 
Laurent. Svenonis W er ml.

4. Framkom Benedictus Jacobi Smolandus, och berättade om itt slagzmål emelan 
sigh och Göstaff Ingelbrechtzson (som war een krigzman, och slotzfougdens son) som 
för nogra dagar sädan war hänt och tildragit. Till hwilket Professores swarade, act 
denna saken hörer inthet till detta forum, uthan will han den til rätta föra, så moste 
han det giöra in foro competenti.

5. Sporde Qvaestor M. Boethius, om stipendiarii skole bekomma sin qvotam effter 
den förra ordningen, som war för ähn Communitetet war removerat, eller effter den
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nyia? despondebatur: Breffwen skole upsökias, och ther aff bekomme swar till 
detta, hwilke ähre till att finna in serario.

6. Bleff och andragen m. Hans organistens frå Westeråås flitige begiäran på sins 
sons wegne, som här i staden haffwer uthloffwat sigh wilia organist bliffwa, att be
komma nogra penningar, som skole öffwersändas till honom ther han i fremmande 
landh lärer hwadh honom kan tiäna, till sitt ämbetetz uthförande. Bleff och dier hoos 
berättat, att be:te m. Hans wille för sin son cavera, honom warda wist sitt löffte hål
landes. Till detta, swarade Domini Professores inthet annat, uthan att the gierna ho
nom wele bijståndh* giöra, så myckit som them kan wara till att giöra.

24 Maij

kommo tillsamman in Consistorio Praelustris Dn. Rector, medh Pro-Rectore M. Lau
rentio Stigzelio, M. Joh. Lenxus, M. Jonas Wex., D. Sidenius, M. Joh. Frank, M. 
Sveno, M. Martin#* Gestrini#*, M. Mart. Nycopens., M. Israel Bringinr, M. Laur. 
Fomelius, Dn. Myloninr, M. Emporagri#* och föliande ärender förrättade:

1. Bleffwe upläste leges Bibliothecae, som Ribliothecarius haffwer låtit till Ven. 
Consistorium skickat. Sädan bleff och frågat om Bibliothecae deputerade penningar, 
hwarest the skole förwaras, och hwem them om händer haffwa skule. Och ther hoos 
för rådsampt gillat, att be:te penningar förwaras i Bibliothecet. Och att inspectores 
Bibliothecae haffwa een nyckel, then andra Bibliothecarius, att kistan ther heela 
summan förwaras, och elies uthfå Bibliothecario nogot i sänder till thet som kan 
behöffwas, för hwilket han moste giöra inspectorib. Bibliothecae och Consistorio 
räkenskap. Och den tillijka medh upbördh och inkompst som angår Bibliothecet åhr- 
ligen i Consistorio inleffrera. Bleff och sidst discurrerat om tijmama när Biblio
thecarius skall ther wara, och låta andra inkomma, på det Bibliothecae usus kan wäll 
anstält warda, doch mädan ther till will wara een kammar, som studenterne finge 
sittia och läsa uthi, och han ähn nu inthet kan förfärdigas för andra Academiae 
bygningar, som nu under händerne haffwas, bleff ther om inthet wist denna gången 
affsagdt.

2. Sporde Praelustris Dn. Rector, om nogon stipendiarius förreste ifrå Academien 
på nogon tijdh, och komme åter tillbaka, om han kan haffwa rätt till att instiga i sitt 
förra rum till stipendiaterne igen, när han återkommer? despondebatur:

Ähr nogon borta på een weeka eller flera, miste aff sin qvota, effter som han 
haffwer warit borta effter. Men ähr han aldeles itt åhr borta, haffwer sädan ingen 
rätt att inträda till sitt förra rum, uthan wäre lijka medh andra som affectera sti
pendium, som och offta tilförne in Consistorio discurrerat ähr.

3. Frågade Praelustris Dn. Rector hwadh Professores wille deputera organisten, 
effter som det och bleff andragit 13 Maij, §. 6. despondebatur:

Såsom wij ähro willige honom förhiälpa, altså moste och caveras, att thet inthet 
bliffwer dragit framdeles till exempel, när organisten sin åhrlige löön skall haffwa, 
det wij nu låta honom bekomma trettijo rijkzdaler in specie, lijka som wij och här 
effter, som allenast tiughu personer ähro, skole altijdh till een teitial medh staden och 
kyrkian swara.

* I originalet stär b ijstån gb .

19-681061 S allander
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Den 12 Junij
Pro-Rector Magnificus M. Laur. Stigzeliw [uppläste] Andreas Couco {felskrivning 

för Cuoco] Itali confirmations breeff aff H:nes K. M:t på ordinarie språkmästar 
ämbetet in lingva italica här widh Academien, the Professorib. som i kyrkian effter 
bönen tilstädes wore.

2. Frågadhe hwadhan lönen tagas skule, ått be: te språkmästar all den stundh det 
ämbetet inthet ähn nu infördt ähr in statum Academiae.

3. Om rumet hwarest be: te språkmästare publice een gångh om dagen läsa skule? 
despondebatur:

Hwadh lönen widkommer moste Qvaestor förhöra hoos R:am M:tem. Men om ru
met bleff aff them som tilstädes wore, rådsampt funnit, att man skule tillsee, om idce 
itt publicum auditorium ther till kunne finnas att förfärdigha uppe i Communi- 
tetz bygningama. Item att gallicae lingvae magister skule förmanas, att han ordinarie 
een tijma om dagen läser, det han här till mästedeels försumat haffwer.

17 Junij,
tå ordinarie Consistorium höltz, Rectore M. Laurentio Stigzelio, wore tillstädes 

D:r Johannes Lenaeus, D:r Jonas Wex., D. Sidenius, D. Loccenius, M. Sveno, M. Mar
tinus Gestrinius, M. Joh. Staienus, M. Israel Bringius, M. Laur. Fornel., M. Ericus 
Brunnius, Dn. Mylonius, och föliande förrättade:

1. Offererade Rector Magnif. H:nes K. M:tz odi Regieringens breeff Consistorio 
academico tillskriffwit, hwilket förmälte 1. Dn. Matthiam Mylonium wara kallat dll 
secretariatum i Stockholm, att des ämbete förträda. 2. R:ae M:tis befalningh och wilie 
wara att Professores medh Pro-Cancellario öffwerläggia uthan upskoff om een be- 
qwem och godh successore till eloqventiae professionem Regiam igen. 3. Och sädan 
nogra personer ähro uthsedde, som ähro aldeles capabel till samma ämbetet, låta them 
per Cancellarium Academiae S:ae R:ae M:ti föredragas. Och när nu breffwet war reci- 
terat, begiärte philosophicae facultatis Decanus, att facultas bekommer rum och 
tillfälle att sigh i detta ärendet betänkia. Sädan skall bliffwa medh heela Consistorio 
communicerat, hwadh thes betänkiandhe ähr, hwilket och bleff effterlåtit, och till 
näste Consistorii dagh upskutit, att tå här om widare rådslå.

2. Reciterades H. Excellentz Rijkz Cantzlerens breeff och inte[r]cessional för Joh. 
Laurentii Wermelando philosophiae candidato, uthi hwilket begiäras att honom effter
låtit warder adiuncturam philosophicam bekomma, när nogon kunde vacera här widh 
Academien. despondebatur:

All den stundh inthet rum nu p.t. ähr löst, kan han hålla exercitia privatim, och 
inthet publice anslå, till thes nogot rum löst bliffwer, som han kan förträdha, och 
komma uthi. Och i medier tijdh låte sigh benöia medh stipendio Regio, som han på 
nyt haffwer bekommit

3. Androgh Rector Magn. Dionysii Fischeri medico-chirurgi begiäran om testi
monio, huru han här i staden haffwer nogra patienter giordt färdige, och hwadh han 
medh them uthrättat haffwer. despondebatur:

Det sant ähr honom haffwa här i staden, särdeles medh Academiae personer för
rättat, kunna wij inthet förwägra honom witnesbördh om, mädan rätwijsan det 
fordrar.

4. Inkommer Benedictus Jacobi Nericiensis, och anklagar Ingemarum Petri West- 
Gothum, för det han honom illa slagit haffwer medh een knijff, när the war i Alzike
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sochn den yterste Aprilis i itt graaffööl, effter een student, som war pastoris son ther 
sammstädes, hwilken i een insiöö bleff druncknat an«an dagh pingesdagh. Och be
rättades detta således aff actore. Benedicto: 1. Wij fölgdes bådha ått ifrå Wadsunda 
prästegårdh till Alzike, och när iagh i wägen, tå wij gingo, togh fram itt pomerantz, 
sadhe Ingemarus, detta haffwer tu wist tagit aff s. h. Peders effterleffwerska, och 
fixeradhe migh altså för be:te pumerantz. 2. När wij wore framkomne till Alzike, hölt 
iagh be:te pomerantz för näsan, mädan lijket luchtadhe swåra tingh, men Ingemarus 
togh det tå aff migh och wille nödigt fåå migh thet igen. 3. När nu Ingemar#; 
kom om afftonen till måltijdz (ty hans votum ähr, festa alla fredagar till afftonen) 
sadhe han, hwarföre wille tu inthet unna migh längre behålla pomerantzet idagh, 
Ney, tu wille inthet för hennes skul, som gaff tigh thet. 4. Men tå wij gingo i wägen 
ifrå Alzike, och pastor i Wadsunda som oss och fölgde, förnam oss träta, gick han 
ifrå oss, och ther effter när pastor war bortgången, skaar Ingemarus migh medh een 
knijff, een gångh widh ögat mächta illa, sädan på näsan, och dies på munnen. Sädan 
skaar han sunder min tröiekrage, och ther medh droogh sin koos, och skaffadhe ingen 
bårdskärare, som migh skötte.

Ingemarus sadhe, att Benedictus hadhe strax om afftonen i Alzike begynt skälla 
honom, och säia, att han war stoormodigh, och annat, doch likwäll budit honom om 
wänskap, och haffwer altså rächt hwar an«an handh. Men likwäll när the kommo 
i wägen begynte Benedictus slemma skälsordh kasta på Ingemarum, kallandes ho
nom lappare, prackare, fähunder och an/zat, som be:te pastor medh een witnesskrifft 
betygadhe, och sädan tå pastor war them ifrå när the så i wägen kijffwadhe, fick 
Benedictus Ingemarum i armen, som han sadhe, och begynte skaka honom, och ther 
aff togh han till knijffwen i reddhoga, och skaar then andra.

När nu så war refererat, och the bleffwe uthwijste att komma öffwer eens medh 
hwar andra, och förlijkas om målsägande rätten, kommo the ähn in, och in praesen
tia Senatus academici rächte hwar annan handh, att the hadhe kommit öffwer eens. 
Sädan fingo the den«a sentens. 1. Att Ingemarus moste först affläggia chirurgi ex
pensa. 2. Böta för tree kötsåår 9 dr hwit mynt, till treeskifftes, effter 9. c. Sår. medh 
wiL Stadz L. 3. Warder Benedictus lytter, hwilket skall skodas, sädan thet warder 
heelt, skall Ingemarus ähn böta 9 mk godt mynt effter c. 6. Sår. medh wilia Stadz L
4. Skall och Ingemarus gå in carcerem, till thes han får godh caution, och Rector 
warder honom tillsäiandes, komma ther ifrå. 5. Förmantes Benedictus att han inthet 
skule wräckia här effter medh egen handh, som han hotat haffwer, den oförrät som 
Ingemarus honom giordt haffwer, widh straff som Iagh säger.

5. Angiffwer Johan Andersson wachtmästaren een student Laurentium Svenonis 
Smolandum haffwa ropat på gatan, effter fäm war slagit om morgonen, i förleden 
torsdagh, och drukit heeia natten öffwer, thet hans egen wärdh wachten först berättat 
hadhe. Inkallas therföre be:te Laurenti#;, hwilken bekiände sigh haffwa råkat ihoop 
medh een soldaat, och honom på lychten haffwa welat slagit honom, och när han tå 
kom medh möda på gatan, ropadhe han een gångh, och strax kom wachten. Professo
res meente tryggast wata medh sådana handlingar practicera effter mandatet, som 
för een tijdh sädan bleff anslagit om sådant, nämpligh [1.] böte 12 mk hwit mynt för 
det han haffwer lupit druken på gatan och roopat. 2. Kastas i prubban.

6. Åttspör Rector Magn. Ven. Consist. om s. D:ris Wallii tryck, om det till Aca- 
demiens behooff icke skule inlösas och kiöpas, mädan det synes mächta wäll här 
behöffwas widh Academien, och elies the som wederböra, haffwa nu så widt sigh om
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detta accomoderat, att the thet sälia wilia för ottohundrade dr kopparmynt. Vid acta 
15 Aprilis. §. 5.

Respondebatur: All den stundh det nödigt ähr, och till Academiens nytta, be:te 
tryck behålla, odi dies det, medh typis, lådor, och pres synes kunna swara den pen
ningen, måå man det inthet förbijgåå, uthan dhet till Academiens gangn och fördeel 
inkiöpa.

Bleff och aff samnza tillfälle discurrerat om typografis Acad. inventario, och nö
digt funnit, att Professores, som tilföme der till ähro deputerade die 20 Novemb. An. 
1639. §. 11. trycket inventera, för ähn det andra bliffwer lagdt ther til medh sitt 
inventario.

7. Andrager Rector Magnif. Johannis Jons Westrog. ödmiuke begiäran, att be- 
komnza stipendium Regium. Respondebatur: All den stundh han länge tilförne haff- 
wer hafft Comnmnitetet, och ähr nu bleffwen een åldrigh drängh, synes Ven. Consist. 
bäst wara honom giffwa itt promotorial till superintendenten, och elies giffwa ho
nom till tärepenningar på wägen 20 dr kopparmynt aff fisco mulctarum.

8. Refererar Rector Magnif. huru såsom h. Anders g. Cursor begiärar aff Ven. 
Consist. intercession till H. Ähreihet Erchiepiscopen, sädan och nogon hiälp att för- 
söria sigh medh. Respondebatur:

Han må sielff skriffwa H. Ähre:het och Consistorio ecdesiastico rill, och tå kunna 
Professores, som ther ähre tilstädes, alldrabäst honom recomnz endera. Men elies 
nogon hiälp bleff honom inthet loffwat, mädan Domim Professores nyligen och offta 
tilförne honom hulpit haffwa.

9. Berättar Rector Magn. een bonde ifrå Lenna sochn ifrå Liza tiänstligen tacka 
Dominis Professorib. att han tilföme haffwer bekomnzit twenne åhrs tillgifft på sina 
uthlagor, therföre han i een häffrigh wådheeeldh råkat haffwer, och dier hoos ähn 
nu begiära, att han kunde niuta ähn itt åhrs frij het, på det han thes bättre kunde up- 
rätta gården igen, som bleff aldeles upbrändh. Respondebatur:

När Qvasstor haffwer uthkunskapat, hwadh han bygdt och lagat haffwer i thesse 
twenwe förledne åhren, och thet Consistorio berättat, befins han tå haffwa warit 
flitigh och giordt stor win om gårdzens uprättelse igen, kan han nogon lindringh ähn 
widare åtniuta.

23 Junij

wore tillstädes in Consistorio M. Laur. Stigzelius p .t Rector, D. Jonas Wex., D. 
Sidenius, D. Loccenius, M. Sveno, M. Stalennr, M. Israel Bringius, M. Laur. Fome- 
lius, M. Ericus Brunnius, och om föliande saker handladhe:

1. Begiärte Rector Magnif. att Decanor facultatis philosophicae wille refe
rera facultatis betänkiande om the personer som skule föredragas R:ae M:ti att 
förträda Domini Mylonii ställe, och professionem Regiam eloqventiae här widh Aca- 
demien beklädha, effter som det bleff affsagdt 17 Junij §. 1. Responsio:

Berättar therföre Decanus M. Staienus, att facultas haff:r först anhållit hoos M. 
Fornelium, om honom wore behageligit förbyta poeseos professionem, som han nu 
förestår, till eloqventiae, mädan honom ansåge ther till tiänligh. Thernäst refererar De- 
canus M. Forneüun? haffwa sigh excuserat, särdeles effter han förhoppas sigh så wäll 
kunna tiäna ungdomen i denna professionem, som i den andra, och elies lijka stort 
stipendium åtniuter, och thes förurhan kunna the wäll finnas, som professionem 
eloqventiae ähre skickelige at förestå.
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Therföre haffwa Professores in illa facultate concorderat på thesse personer till att 
nempna, förmenandes them wara capabel till be: te eloqventiae profession, som wore, 
Daniel Jonae Gewaliensis, Israel Israelis Fortelius Ostrog., Henricus Magni Ausius 
Smolandus, Johan Gerardi Graan Bothniensis. Thesse förtalde ehrkiände och the 
andra facultatum Professores wara skickelige, som tilstädes wore. Hwarföre och Rec
tor tillsadhe sigh wilia be:te personer Pro-Cancellario föredragha, och H. Ähre:hetz 
betänkiande i saken fordra, att man i tijdh motte them genom Illustrissimum Acad. 
Cancellarium R:ae M:ti låta föredragas, doch så att Rector först förfar, om the Pro
fessores, som borta ähre, wetta nogra andra till att nempna, att och the kunna, till 
ewäntyrs, till den förra numerum föras.

2. Bleff och discurrerat om them som så myckit här i staden skiuta, och för godt 
funnit först admonera them scheda valvis Acad. publice affixa, att the inthet så onö
digt och petulanter skiuta, icke allenast om nätterne, uthan och om dagarna, före
hållandes them den stora fahrligheet, som ther medh folier, när lodhen så uthslippas 
uthan nogon nödh och trångmål, som i denna tijdhen offta skeer. 2. Medh första 
tilfälle skriffwa Illustrissimo Dn. CancelL Academiae till om detta ärendet, och råd
fråga, om man icke skule itt förbudh ther på publicera, för den stora fahra skul, som 
ther medh ähr.

3. Andrager Rector Magn. Notarii Consist. academici Andreas Tolfstadii begiäran, 
att bekomma adi uncturam philosophicam, mädan han säger sigh swåra tingh för
hindras i sina studier, genom detta notariatus officium, som mächta swårt ähr. despon
debatur: När nogot rum warder löst, kan han sin begiäran mächtigh bliffwa.

4. Berättar Reaor Magn. Johannem Jonae West.Gothum tiänstligh tacka för Pro
fessorum moot sigh godha wilia, doch mädan han inthet kan komma hädan ifrå in 
patriam medh 20 dr kopparmynt, och han elies gierna will i sina studier continuera, 
begiärar han tiänstligh, att han kunde bekomma stipendium Regium, despondebatur: 
Om detta Joh. postulatu discurrerades åtskilligt, doch den«a gången, effter många 
Professores inthet wore tilstädes, [bleff] inthet wist ther om conduderat.

26 Junij
om een fredagh effter predikan, wore aff Magnifico Dn. Rectore Professores sam

mankallade i kyrkian, och wore tillstädes: D. Joh. Lenaeus, D. Jonas Wex., D. 
Loccenius, M. Frank, M  Sveno, M. Martinus Gestrinius, M. Joh. Staienus, M. Mart. 
Nycopensis, M. Forneli«j, M. Ericus Brun»i«j, item Qvaestor, och föliande ärender 
för händer hadhe:

1. Discurrerades huru såsom det nödigt ähr, att den som på Professorum wegne 
inspector ähr widh kyrkieskrån, moste och tillijka medh the andra haffwa een nyc
kel, elies ähr een fåfängh titulus wara inspector, och inthet haffwa beställa. Sädan 
bleff Qvaestori pålagdt, att i detta åhret inspectionis curam på sigh tagha i Dn. 
Mylonii ställe, som nu frå Academien kommen ähr. Effter och Qvaestor een ähr aff 
ordine academico, som hoos Professores ähr räknat.

2. Berätcadhe Rector Magnificus hwilka personer nominerades in Consistorio 
proxime habito till professionem eloqventiae, medh frågan om the Professores, som 
inthet tå wore tillstädes, komma ihogh nogon skickeligh person, för uthan them, som 
tå nämpde bleffwe, att dhe dem angiffwa wele, på dhet han och må införas till den 
förra munerum, som antechnat ähr 23 Junij, §. 1. Doch emädan det syntes wara 
tillfyllest giordt R:ae M:tis befalningh och wilie, när fyra warda nämpda, bleffwo inga
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flera föredragne, uthan godt funnit H. Ährerhet Pro-Cancellario, som nu i Stock
holm stadder ähr, per lireras avizera Professorum betänkiande och meningh i detta 
ärendet, att Consistorium sädan kan öffwersända Illustrissimo Dn. CancelL Acad. 
be:te sitt betänkiande, att det S:ae R:se M:ti andragha.

3. Föredrogh Reaor Magnificus Notarii Consistorii Acad. Andres Tolstadii be- 
giäran, att bekomma adiuncturam. Respondebatur:

Såsom han in promotione war prior för them alla som här kunna den lägenheten 
begiära, altså haffwer han och medh sin tiänst meriterat, att han och först motte 
sin begiäran mächtigh wardha, doch bleff denna gången inthet wist affsagdt, effter 
ähn nu inthet wist rum ähr löst bliffwit.

Ultima Junij

kalladhe till sitt hus Magnificus Dn. Rector M. Srigzelius, D. Sidenium, M. Sta
ienum, M. Israelem Bringium, att förhöra:

1. Huru såsom Philip smedh widh doombroon sigh beswärar, att Thomas Nicolai 
haffwer wederkäntz det hattbandh han hadhe i pant aff een annan student för 20 
öre kopparm., i thet be:te Thomas föregaff samma hatbandh wara förekommit, och 
altså taga sitt igen, ther han thet finner. Och när nu be:te smedh tå sadhe, Ich wol 
zum richter ghen, haffwer Edvardus Philippi, som och tillstädes war, sampt och Isaa- 
cus Magni Ostrogothi swarat, richter ähr een böffwel, för hwilken tu må anklaga 
nogta andra, oss skall tu inthet tijt haffwa, och altså honom eluderat och begabbat.

När nu studenteme bekiände således detta wara afflupit, befunno Domini Profes
sores i. be:te Thomas giffwer smedhen the 20 ören, och tager bandet igen, all den 
stundh, han war owis, antingen han sielff haffwer thet förtappat på platzen, eller och 
thet elies honom war förkommit. 2. Att Edvardus skule swara in Consistorio, therföre 
han animo calumniandi sin magistraat, synes haffwa welat denna smedhen eluderat.
3. Art be:te Edvardus medh Isaaco in aresto wara skule.

2. Klagadhe och h. Elin Mårtens glaasmästars hustru, öffwer Johan. Dan. Ostrogot. 
och sädan Laut. Israelis West.Goth. att be:te Johannes för nogra dagar sädan, när the 
komme ifrå Skogz markna, henne haffwer medh onda ordh öffwerfallit, på båten 
emelan Flotsundh och Upsale, ther aff att hon haffwer manat på them fara fort, 
och inthet så myckit dricka bådhe ther widh sundet, och elies i wägen. Ty een gångh 
sadhe hon Johan, haffwer sagdt, när wij reste åstadh, hadhe wij godt, men nu haffwa 
wij fåt een dieffwul medh oss i båten. Sädan när hon honom förmante att han inthet 
skule skiuta, föregiffwandes skipparens hustru, som och war medh, wara haffwande, 
haff:r Johannes swarat, fast hon strax läge dödh, iagh skall likwäll skiuta. Ther näst 
klagadhe hon, att be:te Johannes haffwer kallat henne sacramentske kona, fähynda, 
skinbracka, och annat, yterst sadhe hon honom haffwa sigh hödt, och welat slagit när 
the hijt åt staden komme, hwar een pijga inthet haffwa honom förhindrat.

öffwer Laurentium Israelis klagadhe hon, att han haar kallat hennes man skin
bracka, 2. ätit up för sigh nogra bäär aff een bytta. Åtspordes therföre Jacobus Jonae 
Ostrog. hwadh han kunde witna om detta sant wara, hwilken sadhe inthet annat 
haffwa sig hört, ähn att Joh. kalladhe henne kona. Dhet och skipparen och skippa
rens hustru witnadhe, nfempligh] att be:te Joh. inthet annat h. Elin kallat haff:r ähn 
kona. Doch emädan Joh. Danielis inthet war tilstädes bleff detta upskutit till näste 
Consistorii dagh.
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Den 22 Julij*

tå Consistorium höltz, wore tillstädes: M. Laur. Stigzelius p.t. Rector, D. Joh. 
Lenaeus, D. Jonas Wex., D. Daniel Sidenius, D. Joh. Loccenius, M. Sveno, M. Joh. 
StalenÄj, och tå

1. Framkom hustru Walborgh i Fierdingen, och anklagadhe Petrum Johan. Giri- 
stadium, att han haffwer besoffwit hennes dotter Chierstin, frambärandes een obliga
tions zedel, som be:te Petrus giffuit haffwer, sädan konan haffwande war, att han 
hen«e till ächta taga wille. Petrus swarar ther till, att han effter modrens och dottrens 
begiäran allenast skule skriffwa sigh widh barnet kännas. Men aff hastighet och hä
penhet, uthan sina föräldrars rådh haffua skriffwit icke allenast sigh barnafadren 
wara, uthan och wilia konan ächta, hwilket och h. Walborgh bekiände sant wara. 
Ther näst framhade be:te Petrus sina föräldrars breeff, i hwilket aff Ven. Consist. 
begiärades, att een sentens och doom öffwer theras son gåå skule, och han sädan 
be:te kona qwit warda, mädan the gierna wilia, att han sina studier skall continuera, 
sädan han sin plicht uthståt haffwer. Elies nekade be:te Petrus sigh lust och wilia 
haffwa ingå mz henne nogot ächtenskap. Ther till medh befans ingen haffwa warit 
öffwer heras contract, uthan them emelan så skedt, som offwan förmält ähr.

Effter nogha ransakningh befaltes dem uthi beggie föräldrarnas närwara ähn nu 
försökia, om the icke kunna ächtenskap byggia. 2. Sädan föredraga detta H. Ähre: het 
Archiebiskopen. 3. Att Petrus in aresto wara skule, och inthet bortreesa uthur sta
den, för ähn saken winner ändskap.

2. Spordhe Rector om rummet ther lingvarum magistri skule sina språåk ung
domen proponera, såsom det och omtaltes, 12 Julij. despondebatur: Det synes bäst 
wara, att man tager twenne kamrar i öffre wåningen på Comnmnitet, och them för
färdigar till auditorium.

Den 24 Julij
wore privarim hoos M. Stigz. p.t. Rectoren?, M. Joh. Stalennj, och M. Israel 

Bringius, och tå framträdde wällärde h. Hans syslomannen, sampt bygningsdrängen 
Lars Jordansson, och anklagadhe Petrum Erici Ubsal. för det han S. Johannis dagh 
klockan emelan 12 och 1. haffwer kliffwit medh nogra andra sina gelijkar i doom- 
kyrkietomet, och låtit ther up een döör, ther innan före war lagd redskap til tornets 
upbygningh, och saknades tå genast spijk 3 eller 4 hundradhe, sädan jernbultar om 
itt lijffspundh, item jernankar om otta marker. Der till be:te Petrus inthet neka 
kunde, n[emligh] att han ther haffwer warit, dören uplåtit och them andra medh 
sigh insläpt, uthan det nekadhe han, att han för sin person inthet rörde dhe saker 
mehr ähn han gick öffwer them, ey heller kunde drängen läggia honom thet till, att 
han thz tagit haffwer heller the andra, uthan att thet bort kom i thet momento ther 
the oloffligen kliffwit hadhe. Och effter the andra, som i flok wore medh honom, nu 
[ej]** alla wore i staden, bleff han sat i arest, (mädan han offta tilförne der kliffwit 
haffwer, och moot syslomanwens förbudh ther upgåt) till thes the andra kun«a 
comparera, som wore mz honom, som wore Anders Hinderssons söner i Stockholm, 
Haqvini Cursoris son, item Matz skomakares poike i Fierdingen.

* I originalet komma protokollen för 29 juli och j aug. före 22 och 24 juli.
** I originalet står i .
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29 Julij

höltz Consistorium, och wore tå tillstädes: M. Laur. Srigzelius p .t Rector, D. Joh. 
Lenaeus, D. Jonas Wex., D. Daniel Sideninr, D. Loccenius, M. Joh. Fra[n]ck, M. Sve- 
no, M. Mart. Gestrinius, M. Joh. Stalen «j, M. Martin. Nycop., M. Israel Bringinr, M. 
Ericus Emporagrius, odi M. Boethius Qvaestor. Och tå

1. Uplästes Cammarrådz breeff, om een Academie qwarn, som den Konungzlige Re
gieringen till Skultuna messingzbrukz inrättande för nöiachtigt wedherlagh förbyta 
till, effter hon ähr belägen när be:te Chronones bruuk.

despondebatur: Man weet icke nogon Acad. qwarn som ther när belägen ähr, ey 
heller ähr nogon specificerat i breeffwet. Der hoos, emädan H. K. M:t haffwer uthi 
sitt testamentz breeff högeligen förbudit förbyta nogot godz ifrå Acad. Dy står det 
inthet hoos Professores något här om att giöra, helst och, effter Acad. här till någon 
affsaknat sedt haffwer aff sådant byte.

2. Uplästes Hmes K. M:tz breeff anlangandes h. Gabriell Benchtssons R. skat- 
mästarens begäran, till att byta till sigh itt heelt och twenne halffwa Acad. hemman, 
för wederlagh aff sine frelsegodz aff Chronan kiöpte. Till hwilket byte H:nes K. M:t 
giffwer sitt samtyckio. despondebatur: All den stundh H:nes K. M:t der till sin 
consens giffwit haffwer, och H. Excell. twenne heela hemman Acad. till wederlagh 
igen offererar, så moste och wij ther medh wara till fridz, och H. Excell. här om 
genom skriffwelse certificera. Doch medh caution, att der framdeles inrijtar sigh 
nogot insprååk eller klander om be:te Academien tillbytte godz, H. ExcelL wille tå 
antingen samma godz och hemman tilbaka låta, eller refundera Academien medh 
något annat, som des lijka i wärde, och under samma privilegier ähr.

3. Proponerade Rector Dnn. Professorib. till att betänkia, huru stoor qvotam sti
pendiarii Regii skole fåå, uthi all den tijdh dhe stipendio niuta? despondebatur: 
Stipendiaternes qvota skal rättas effter H:nes K. M:tz sidst giffne breeff der om, 
hwilket refererar sigh uppå den summa, som dhe uthi den förra ordinanrien be- 
kommo.

4. Hadhe Reaor een inqvisidon om Bibliote[c]h[e]tz upbördh och uthgiffter. Och 
befans att på somblige åhr war nogot uthgiffuit aff Qvaestoribus till Bibliothechet, 
somblige inthet. despondebatur: Hwarföre skall giöras een book, der uthi all up
bördh och uthgifft klarligen bliffwer författat ifrå den tijden Bibliothecet först aff 
H. K. M:t medh åhrligh ordinarie ränta donerat bleff, till närwarande åhr, och sä
dan skall Qvaestor, som nu ähr, till Bibliothecet inleffrera alla des penningar, först 
ifrå den tijden han qvaesturam bekom, sädan och hwadh resterar för dhe förra åhr en, 
så widt inventarium dhet tahla kan.

5. Påminte Rector Ven. Senatum om den twist emelan Academien och M. Ericum 
Balingstadium, angåendes den penninge summa han Academien skylligh ähr. Frågar 
der hoos hwilken man skule der til uthkora och fulmächtigh giöra, att mz be: te Ba- 
lingstadio här om controvertera? Ter dl medh talar Rector om M. Honthero, att han 
ähnnu icke haffwer giordt klaart för den rijdhen, han qvaesturae ämbetet beklädde. 
Effter een discurs här om, bleff beslurit 1. Att Notarius Academiae skule nomine 
eius denne saken medh M. Balingstadio uthföra. Sädhan att Rector kallar M. Ericum 
Honterum, och uthi någre Professorum närwara medh honom affhandlar, och att 
man flitigt aff honom fordrar det han Academien skylligh ähr.
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5. Augusti
sammankallade till Consistorium M. Laur. Stigz. p.t. Rector Dommos Professores 

och kommo tilstädes: D. Jonas Wex., D. Daniel Sideni«r, M. Sveno West., M. Joh. 
Stalen»j, M. Mart. Nycop., M. Ericus Emporagrius, och detta för händer hadhe:

1. Föredrogh Rector Ven. Senatui, dhet m. Eskil booktryckiaren intager alt för 
många kamrar på Communitetet, där aff småningom dörarna, och an«at på kamrar
na tager skadha, medh begiäran att Domini Professores wille sedan cijt upstiga, och 
besee trycki axen några kamrar, dem han allena skule intaga och bruka, och inga flera. 
Och bleff omsider beslutit, att han skule bruka 6 kamrar allenast der uppe, på högre 
sijdan om gången, och dhe sädan affstängias medh itt skranck, på det poikar och 
någon anwan icke kunna komma in till de andra kamrarna, och dem i någon måtto 
skämma.

2. Berättar Rector Hans skomakares i Fierdingen begiäran, till att kiöpa itt porte 
och mälthus som Communitetet tilhörde, och han tilförende det åt h. Erich fordom 
spijsmästare» på Communitetet sålt haffwer til thes behooff för 50 dr kopparmynt. 
Tå meente alla samptligen bättre wara, att huset försälies, mädan det ingen skiöter, 
och der igenom dagligen förfaller. Bleff för den skul afftalt, att Rector skule till sigh 
kalla be: te h. Erich och förhöra hwadh det kostadhe när han det köpte, och hwadh 
thet nu kan wara wärdt, och sädan giffwa skomakaren der på swaar.

Den 19 Augusti
wore tillstädes in Consistorio M. Laur. Stigz. p.t. Rector, D. Sidenius, D. Loccenuw, 

M. Sveno, M. Joh. Staienus, M. Isr. Bringior, M. Ericar Emporagrius. Och tå
1. Framkom m. Eskil booktryckiaren och anklagadhe Acad. Cursorem Haqvinum 

för giäldh, nempligh 10 mk godt och då gängse mynt, them han för 23 åhr sädan 
bleff skylligh, säiandes sigh haffwa hafft be:te Haqvini handhskrifft ther på, doch 
wara sigh i medlertijdh förekommen. Haqvin«r bekändhe sigh wara skylligh 3 mk, 
och mehr inthet, uthan haffwa thet andra reent betala. Effter itt förhöör, befaltes 
Cursor betala the penningar han weet sigh skylligh wara, och m. Eskil igen förskaffa 
handskrifften, eller nogon anaan godh skiäll, att Haqvinar honom så myckit skylligh 
ärh.

2. Kommer och her Magn»r Helsingus in Consisr. och anklagar Qvaestoris skriff- 
ware Johan Oluffsson, therföre han haffwer i een öölstughu förfördt sigh på honom, 
och maant honom uth medh swärdh, och när han seer sigh inthet fåå honom uth, 
springer han medh swärdet på gården, fordrar honom ähn uth, hugger i gården, 
skriker, och låter illa. Och när han medh swärdet inthet fick honom öffrrfalla, löper 
han åt fenstret, ther her Magnar satt, och genom fenstret giffwer honom een örfijl, 
och sedan stack effter honom medh swärdet. För denae hans obeskedelighet dömdes 
honom swärdet ifrå, och för örfijlen att uthläggia 6 mk hwit mynt, effter det 12. cap.. 
St. L. Såram.B. medh wilia.

3. Föredrager Rector libellum supplicem M. Svenonis Hagelsteen, i hwilken han 
begiärar stipendium Regium, emädan honom fattas medlen, therigenom han kan medh 
sina studier fortsättia, elies inthet tilföme thet här widh Academien niutit, och det, 
om möieligit wore, strax in tertia classe. Confer, acta diei 15. ybris. §. 7.

despondebatur: Godt wore det honom förhiälpa, mädan han een skickeligh, stilla 
och lärachtigh ungh man ähr, doch mädan alla Consistoriales inthet ähre tilstädes, 
moste detta till widare betänkiande warda upskutit.
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4. Discurrerade Professores om Academiae wachtmästare skule macht haffwa, så 
wäll uthan staden (när så behöffwes) som inne i staden, antingen studiosos, eller andra 
Acad. membra antasta, och till rätta föra, och omsider aff praesentibus godt funnit, 
att han thet icke allenast i staden, uthan och så uthan om staden giöra motte, när 
saken så fordrar.

Den 26 Augusti,
höltz Consistorium uthi thesse Professorum närwara: M. Laur. Stigzelii p.t. Rec

toris, D. Joh. Lenaei, D. Jonae W., D. Sidenii, D. Loccenii, M. Joh. Frank, M. 
Svenonis, M. Joh. Staieni, M. Israelis Bring., M. Emporagrii, och tå

1. Uplästes Praelustris Acad. Cancellarii breeff, uthi hwilket begiäres, att inspec
tores stipendiatorum skole låta befalningzmansens på Norkiöpinghs slot yngre son, 
Jonae Nicolai Klingio, bekomma stipendium Regium, all den stundh han många 
söner håller widh studierne, förmår inthet medh them continuera, hwilket han 
elies gierna will, så frampt the inthet kunne bekomma nogon hiälp. Respondebatur: 
Ändoch Professores mente honom ähn nu wara nogh ungh att ther tilträda, likwäll 
mädan Praelustriss. Dn. Cancell. så begiärar, skole inspectores, sädan dhe honom 
haffwa examinerat, tillsee, hwar rum för honom kan finnas.

2. Discurrerades om medico futuro i s. D:ris Chirstenii ställe, och nampngaffs 
M. Olaus Rigelius, som sigh een rundh tijdh in studio medico uthi Nederlandh 
exercerat haffwer, och ther ähn nu mehr och mehr öffwar. Sädan D. Andreas Sparman 
medicus civitatis Holmensis och någre andre. Om thesse togs widare uthi betiinkiande, 
om thet stodho till att föra nogon thera hijt, eller och nogon annan tiänligh. För
mante och så Rector, att Professores widare hwar hoos sigh om tiänlige personer 
efftertänkia wille, till een annan Consistorii dagh.

3. Föredrogh Rector Ven. Consist. den wana, som nu nyligen aff nogre patriotis 
ähr begynt, i thet the taga honores academicos in exteris regionib., hwilket går emoot 
Acad. huior privilegia, och synes imminuera Acad. dignitatem, medh frågan huru 
man detta förekomma skule? Respondebatur: Först moste detta Illustrissimo Cancella
rio Acad. föredragas, och thes betänckiande här uthi sökias.

4. Spordhe Rector 1. om the, hwilka nyligen ähre antagne för Adiunctis, haffwa 
disputando giordt sitt prob. 2. Om några rum ähre lösa och ledigha. Respondebatur: 
Det ähr bäst, att ingen må komma fulkomligen till adiuncturam, förre ähn han itt 
sådant prob giordt haffwer, att alt effter constitutiones må practiceras. Och the som 
aff nuper, approbatis Adiunctis det inthet giordt haffwa, skole tilsäias, att the och 
thet samma effterkomma. Men elies hwadh rummen widkommer nu pro tempore, 
swarades att Adiuncti ähre så många, som wara plägar och böör.

5. Proponerade Rector M. Isaaci Isthmenii begiäran, i thet han flitligen bedher, 
att Professores wille wara honom behiälpelige till någon widh Academien lägen- 
heet och underhåldh, effter han een rundh tijdh här studerat haffwer, och ehest 
medh, haffwa ringa förrådh, der medh han kan sigh uppehålla, mädan hans discipler 
ähre frå honom nu komne, them han här till informerat haffwer, och ther medh sigh 
uppehållit. Respondebatur: Såsom han alt här till haffwer hafft stipendium, altså 
moste man ähn tilsee, att wij honom medh nogon tiänligh lägenhet hiälpa kunna, när 
nogon ledigh bliffwer.

6. Berättar Rector om Andrea And. Alzinio, att han ähr anklagat aff een pijga, som 
säger sigh wara lägrat aff honom, doch be:te Andream thet neeka. Och ändoch han
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ähr een gångh citerat till förhöör, likwäll haffwer han inthet kommit tilstädes, ther- 
före bleff han annan gången publice citerat, hwilken citation han ey heller haff:r 
lydt. Respondebatur: Han kan ähn een gångh citeras, och om han tå inthet compare- 
rar, moste wachtmästaren effter honom, och taga honom hijt moot sin wilia, att man 
saken förhöra och skodha kam

7. Taltes om Communi tetz portet, hwilket Hans skomakare haffwer begiärat 
kiöpa. Respondebatur: Effter han föregiffwer sigh inthz kunna the penningar nu ther- 
före giffwa, som han det såldhe före, bleff godt funnit, att inspectores AErarii skule 
wäll ransaka huru ther medh nu ähr beskaffat, och hwadh wärde man billigt der på 
kan läggia, för hwilket be:te Hans skomakare det bekomma kan.

2. Septembris
kallade Rector tillsamman Professores å rättom Consistorii ställe, och komme 

thesse: D. Sidenius, M. Sveno, M. Mart. Gestrinius, M. Bringinx, M. Laurentius For- 
nelius, M. Ericus Empor agrius, och om föliande ärender handladhe:

1. Påminte Rector om den twist emelan Eskil booktryckiare, och Haqvinum Curso
rem, som bleff angiffwen den 19 Augusti, mz frågan hwadh definitio ther på må 
komma? Inkallades therföre parteme. Och mädan actoris documenter, synnerligh 
handskri fften, inthet war aff honom tilstädes skaffat, kunde iudex inthet annat 
affsäia, uthan att reus skule antwarda m. Eskil dhe 3 mk godt mynt, som han be- 
kiänner sigh skylligh wara, och i medier tijdh skaffa igen handskrifften, eller och 
komma på något wijs medh hwar annan öffwer eens, så att amicabilis compositio 
them åtskilier.

2. Berättar Rector sigh haffwa citerat een Acad. bonde i Arenberga i Husby 
Onsala, Erich Staffansson benämbdh, hijt till Consistorium att swara 1. Hwarförehan 
låset haffwer förslagit, som Qvaestor Acad. haffwer låtit för ladan satt, therföre han 
myckit Academien skylligh ähr. 2. Sädan och att swara hwarföre han slagit haffwer, 
och illa handterat den bonden som aff Qvasstore lagligen ähr till samma hemman 
satter, att thet här effter åsittia, mädan be:te Erich Staffansson det indiet kan före
stå, eller therföre till uthlagome swara. Men denna Erich haffwer föraditat både 
Rectoris och Qvaestoris citation, och inthet kommit, att sigh för Consistorio för
klara, medh frågan hwadh medh honom kan wara till att giöra? Respondebatur: 
Mädan han myckit skylligh ähr bådhe sädh och penningar, ähr contumax och moot- 
sträffwigh, haffwer och hemmanet illa achtat och skiöt, och husen nederrött, och dies 
Qvaestor honom haffwer admonerat, att godwilligom sigh inställa och sin skul 
betala, och sädan affträda ifrå hemmanet, synes bäst wara, sända Acad. wachtmästare 
tijt, och medh trugh honom hijt föra, så frampt han godhwilligen inthet komma 
will, på det man måå förhöra alla saker, och huru medh honom beskaffat ähr exa
minera, och dhet till lögerdagen.

3. Bleff och godt funnit att een studiosus i Alzike sochn född, [Andreas Andre« 
Alzinius], medh samma tilfälle hijt till staden skaffat bliffwer, som tilföme ähr aff 
Rectore dterat, therföre een kona säger honom sigh belägrat haffwa, rill hwilken 
beskylningh han elies nekar sigh wara skylligh. Vid. acta 26 Augusti. § 6.

4. Bleff och discurrerat om den, som skall nomine Academiae skickas till Stockholm 
att medh M  Balingstadio för rätta agera, om den giäldh Academien och han twista 
om, och omsider för godt funnit, att Notarius wäll i saken underrättas, och sädan 
medh det första tijt försändes.
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7 Septembris

wore i kyrkian tilsamman M. Laurenti#/ Sdgz. p.t. Rector, D. Lenaeus, D. Locce- 
ni#x, M. Sveno, M. Joh. Stålen#/, M. Isr. Bringi#/, M. Eric#/ Emporagri#/.

Och tå refererade Rector bonden wara hijt in i staden kommen, som wachtmäs- 
taren war skickat effter 2 Septemb. §. 2. Och all den stundh be:te bonde haffwer 
uthkastat slemma och förträtliga ordh, och elies Qvaestor ähr inthet i staden, bleff aff 
praesentib. godt funnit, att han förwaras in carcere till thes Qvaestor kommer tilbaka 
ifrå Mårmässo marknan, på dhet be:te bonde måå lära känna sigh.

Den 15 7bris,

som war rätte Consistorii dagh, wore tillstädes å rätte Consistorii ställe, M. Laur. 
Stigz. p.t. Rector, D. Joh. Lenaeus, D. Jonas Wex., D. Sideni#/, D. Locceni#/, M. Joh. 
Frank, M. Sveno, M. Gestrini#/, M. Joh. Sialen#/, M. Mart. Nycop., M. Israel 
Bringi#/, M. Laur. Forneli#/, M. Ericus Emporagri#/, item M. Boethius Qvaestor, och 
således om föliande saker handladhe:

1. Bleff Illustrissimi Dn. Cancellarii Acad. breeff upläsit, i hwilket Petrus Haqvini 
Rhezelius recommenderas, att bekomma stipendium Regium, 'despondebatur: Fins 
han in examine, som medh dem hållas plägar, hwilka detta stipendium begiära, 
wara capabel, och nogorlunda swarsgodh, moste man effter Illustriss. Dn. Cancellarii 
intercession sigh accommodera, och honom låta sin begiäran mächtigh bliffwa.

2. Angiffwer Rector Erich Staffansson i Arnbergh i  Husby sochn, effter som det 
och andragit bleff 2 7bris §. 2. Inkommer therföre be:te bonde, såsom och Hans 
Larsson Acad. fougde. Och ther näst berättades aff M. Martino Gestrinio Airarii 
Inspectore och Qvaestore, huru såsom den andra bonden, som nu hemmanet tilträdt 
haffwer, medh den«e Erich Anderssons [felskrivning för Staffansson] samptyckie, 
bleff insatter, aff den orsaak, att han sågh sigh inthet det förestå kunna. Item berät
tades, att han tilföme ähr twenne gångor affsatter ifrå hemmanet. Be: te Erich An
dersson [felskrivning för  Staffansson] inwände moot Hans Larsson, som sade låset 
wara frå ladan slagit, att han i ladan skule införa hwete. Ther til swarades, att han 
wiste nyckelen wara hoos rättaren i nästa by, men aff träsko inthet wilia gåå tijt 
effter honom. Hans Larss. sadhe och honom haffwa hoocat den andre, som hans 
åboo bliffwa skall, att han honom skall slåå, och medh hug ther ifrå drijffwa. Be- 
swäradhe sigh och Qvaestor att be: te bonde n[emligh] Erich Anderss. £felskrivning för 
Staffansson] beskyllar honom therföre han haffwer mutor tagit aff den andra, som 
effterkommen. Item att han ähr skylligh Academien, effter bewist räkningh, som i 
gåår in Airario skedde, emelan be:te bonde och fougden Hans Larsson, aff M. Gest
rinio, M. Bringio och Qvaestore n[empligh] 124 dr. kopp. medh saltpetter hiälpen 
dlhopa, på 4 åhr, item sädh 513 /4  t:a, och een häst Qvaestori för 30 dr.

När nu detta så war afflupit, och här om flitigt discurrerat, befunno D om ini Pro
fessores 1. Att Qvaestor låter uthtaga det bonden ähr skylligh aff hans sädh och höö, 
och der det inthet kan tilräckia, aff hans booskap. 2. Lagforas på tinget ther han 
boor, therföre han haffwer låset frånbrutit, och andra ordh uthkastat om Qvaestore.
3. Att Acad. bönder, tillijka medh honom siälff, uthtröska nu strax i höst, och sädan 
förwara säden hoos rättaren i nogon bodh, såsom och att nogon aff Qvaestore uth- 
skickas tijt i medier tijdh emädan detta beställes. 4. Honom förmana till rooligheet,
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såsom och förbiuda honom nogot molestera och röra dhen bonden som tijt satter 
ähr.

3. Bleff Eskil i  Alby i Onsale sochn inkallat, hwilken wachtmästaren effter Qvaes- 
toris begiäran haffwer infört att giöra Consistorio beskedh för det han skylligh ähr, 
såsom och i några dagar in carcere sättat, therföre han tresk ähr, och inthz haffwer 
welat hijt komma att sigh förklara om den giäldh, som Academien aff honom bör 
fordra på några åhrs uthlagor, hootandes medh hugg them öffwerfalla, som honom 
skule i detta fallet tilltala. Och när han tå inkommen war, praesenteradhe han een 
zedhel, som ordh frå ordh så lydde: Denne zedelwijsare Eskil Benchtsson haffwer 
uptagit itt ödes hemman i Alby, och haffwer frijhet på hemmanet aff Academien, på 
3 åhr, bör honom för then skul icke swara till nogra andra uthgiffter uthi samma 3 
åhr, att så i sanningh ähr witnar iagh medh min egen handh, den 12 Februarij 1632. 
P. Thometsson.

Och förmente be: te Eskil sigh warda niutandes denne zedhel, sädan M. Boethius 
till qvaesturam kommen war, hwilket skedde åhr 1633. M. Boethius berättar sädan 
huru myckit be:te Eskil skylligh ähr, på alla åhren tillhopa, sädan han Qvaestor bleff, 
n[empligh] 581/4  t:a spanmåål, 144 dr. 26 öre kopp. om han denne zedelen inthet 
niuta kan. Hwilket när Professores hadhe medh discurs betänckt, funno the för godt
1. Att man uthtager aff ladan och annat han haffwer, för det han skylligh ähr, och 
sädan förwara det hoos rättaren. 2. Att be:te Eskil och M. Ericus Honterus förhöras 
tilhopa om be:te zedel 3. Att han affstår hoota sigh wilia slå Hans Larsson Acad. 
fougde. Eskil sadhe sigh haffwa myckit kostat på det hemmanet, och det uptagit aff 
ödhe, och ther hoos tilsadhe sigh warda rooligh, och gierna wilia betala det han 
skylligh ähr effter sin ytersta förmågo.

3. Berättar Rector att M. Martinus Stenius begiärar aff Ven. Consist. 1. Att Pro
fessores wille låta sigh bewårda wäl och så om det hemmanet Tomeby i Waxale 
sochn, som han haffwer i sitt underhål, i thet att een uthgiordh ther sammastädes 
bliffwer klandrat i så motto, att häradzfougten ther aff fordrar särskilta uthlagor, 
hwilket om det skeer, ruineras i grundh bådhe M. Stenii bonde, och medici, hwilken 
och ther i byn ähr boendes. 2. Att Ven. Consist. wille ehrfara och för rätta låta uth- 
kunskapa, om icke den uthgiorden hörer medici hemman till, och hans bondes heela 
åker ähr hemma i byn belägen, emoot thet som bönderne nu p.t. haffwa. despondeba
tur: Först skall man sökia effter den witnesskrifft som nämpnden tilföme giffwit 
haffwer om be: te uthgiordh, och Tomeby hemman, och den samma ähn nu praesen- 
tera the godhe män som ähre i Waxala häradz nämpd, die ther i thesse dagar tijt 
till Torneby komma, och om detta ähn widare ransaka. Och sädan kan den andra 
qvaestionen moveras bönderne emelan, sädan den förra medh landzfougten slitin 
warder.

4. Androgh Rector Anders Nils beswär på Ijslandet, i thet een finsk student Joh. 
Forschovius benämbd, för twen«e åhr sädan, haffwer honom pantsat Biblia hebraea 
Hutteri för tiugu och een daler kopparm. och såsom terminen uthe ähr effter hand- 
skrifftens lydelse, altså begiärar han och bliffwa mächtigh sina penningar, desponde
batur: Anders Nilsson moste honom genom skriffwelse sin pant igen heembiudha, 
och i medier tijdh be:te Biblia hoos nogon godh man för så många penningar uth- 
sättia, om han inthet henne sielff på det sättet behålla wilL

5. Refererar Rector Svenonem Joh. Smolandum begiära testimonium, hwilken 
haffwer haffr lägersmåål medh een änkia på Toffwen h. Anna benämbd, och henne
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loffwat ächtenskap medh the wilkor, så frampt hans föräldrar wilia sin consens ther 
dll giffwa, att han henne dll sin hustru taga skall, och eo nomine säger han sigh nu 
wilia in patriam förreesa, att han sina föräldra[r]s meningh ehrfahra skall, doch will 
han först haffwa testimonium. Respondebatur: Man kan inthet honom förwägra 
itt sådant viaticum, att han kan i wägen aff och an omolesterat passera, på det saken, 
som nu oklaar ähr, kan komma till sin ändskap. Doch för ähn han reeser, moste han 
ställa caution för sin saak, och therföre in aresto bliffwa, till thes han be:te caution 
skaffar.

6. Angiffwer Rector een studiosum, Andream And. i Alzike sochn född, som haff- 
wer besoffwit på bygden sins faders pijga, hwilken honom anklagat och hoos Rec
torem Acad. öffwertygat haffwer. Vid. act. 2. Sept. §. 3. Tnkallas therföre be:te An
dreas, then ther bekiänner sigh skylligh wara. Conduderades therföre att medh honom 
practiceras skule, effter som medh andra sådana handlas plägar. n[empligh] bötaeffter 
lagh 40 mk godt mynt, sittia in carcere, och sädan publica rdegatione i twenne åhr 
staden förwijsas.

7. Fordrade Rector på swar aff Ven. Consist. på M. Svenonis Hagelsteens begiä- 
ran, att bekomma stipendium Regium, effter som det bleff andragit die 19 Augusti, 
§. 3. Respondebatur: All den stundh man inthz kan turbera ordinem, uthan man 
moste promovera upföre them som tillförne stipendium haffwa, elies och ähre här 
många expectanter, i blandh hwilka sombliga haffwa höga herrars recommendation, 
kan therföre honom till swar giffwas, att han kan bliffwa sin begiäran mächtigh, så 
frampt han in prima classe will haffwa.

8. Bleff M. Christiemi Alzinii begiäran andragen för sin brodher Benedicto, att 
komma i hans broders rum hoos stipendiateme, som i förledne åhr i Alzike druk- 
nadhe. Respondebatur: All den stundh hans moder mächta fattigh ähr, så att hon 
inthet ähr mächtigh honom widh studierne uppehålla, kan honom effterlåtas behålla 
sins broders rum och ställe.

9. Ther hoos föredrogh Rector Jonse Jonse Bothniensis begiäran att igenbekomma 
sitt förra rum hoos stipendiateme, mädan han ther ifrå kommen ähr. Respondebatur: 
Först skall ransakas om han itt åhr öffwer haffwer warit borta ifrå exercitiis här widh 
Academien, fins det i sanningh, kan han inthet bekomma, effter som det bleff conclu- 
derat 20 Maij, An. 1640.

10. Framkommer twenne bönder ifrå Wijby i S. Oluffs sochn widh Sichtuna, som 
haffwa uptagit be:te Wijby twenne hemman aff ödhe och nu i twenne åhr haffwa 
hafft frijhet, frågar therföre Qvsestor hwadh medh them här effter giöras skall? R&r- 
ponsio: Och emädan dhe bekiände sigh haffwa i detta åhret bekommit tuhundradhe 
sädh hwar thera, bleff them pålagdt, att hwar thera skule uthgiöra pro anno pnesenti 
tijo tunnor spanmål, effter den sädh som ther wäxt ähr.

16 Septembris
effter bönen, gingo ifrå kyrkian och till Consistorium Gustavianum H. Ähre:het 

Archiepiscopus, Rector och Professores sampdigh, ther tå reciterades H:nes K. M:tz 
breeff, tilskriffwit Pro-Cancellario, Rectori och Professorib. sampdigh, om secundo 
Professore theologiae, såsom och tertio, till hwilka rum R:a M:tas confirmerade medh 
be:te breeffz krafft, först M. Joh. Staienum till den andra Professorem theologiae, och 
M. Laur. Stigzelium till den tridie. Ther näst uplästes itt annat R:ae M:tis breeff, an
gående M. Joh. Staieni särskilte kallelse, och thes bestälningar, och löön. Sädan och
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äffwen så M. Laurentii Stigzelii, hwilka the sielffwa sin koos togo, sädan the wore 
upläste. Hier näst gratulerade H. Ähre: het Archiepiscopus them bådhe, medh önskan 
om wälsignelse och lycka, till hwilket och the bådhe medh kortheet swaradhe, och 
ther medh gingo aff Consistorio.

Den 23 Septembris
wore in Consistorio tilstädes: M. Laur. Stigz. p.t. Rector, D. Joh. Lensus, D. Side- 

nius, D. Locceninr, M. Sveno, M. Staienus, M. Nycopensis, M. Bringius, M. Fomelius, 
M. Emporagrius, och effterföliande saker för händer hadhe:

1. Framkommer h. Walborgh finska i Fierdingen, och högeligen anklagar Petrum 
Joh. Girstadiiun, therföre han hennes dotter besoffwit haffwer, och sädan effter sin 
handskriffts lydelse inthet henne will bättra och till ächta taga. Till hwilket Petrus 
swaradhe, att hwarken han sielff kan sigh öffwertala ther till, ey heller wilia 
hans föräldrar sitt samtyckie ther till giffwa. Bödh altså henne förlijkningh, som han 
och tilföme det giordt haffwer in Consistorio ecclesiastico. Och ändoch hon wäll 
länge nekadhe sigh wilia komma till nogon förlijkningh på sins dotters wegne, lik- 
wäll sädan hon tå war uthgången een stundh och rådslagit medh dottren och mågen, 
kom hon igen, och lämpadhe sigh till een sådan förlijkningh, att be:te Petrus skule 
giffwa hennes dotter siuttijo daler kopparmynt, medh många förordh att hans hand- 
skrifft in originali henne tillbaka skickas. Ven. Consist. tillsadhe sigh wilia tillsee, att 
handskrifften kan komma i hennes händer igen. 2. Påladhe och Petro (sädan h. 
Walborgh och han i Professorum närwara hadhe hwar annan om wänskap på alla 
sijdor ihandtagit) att han ställer henne til fridz antingen medh redhe penningar, 
heller nöiachtigh caution. Och när nu be:te Walborgh hadhe loffwat sigh wilia honom 
igen förskaffa hans kista och böcker ther uthi wore, som och annat, bleff slutit, att 
han effter lagh böter 40 mk hwit mynt, och sädan bliffwer relegerat i twenne åhr.

2. Bleff afftalt, att inspectores Bibliothecae D. Lenasus och M. Sveno skule finnas 
beredde att medh Bibliothecario anamma aff Qvaestore the penningar som Bibliothe- 
cet tilkommer, och sädan den ena nyckelen ått kistan behålle inspectores, den andra 
Bibliothecarius.

3. Reciterades det swar, som samptligh Professores här i Ubsale skole öffwersända 
till Academiae Dorpatensis Professores, the ther haffwa skriffteligen begiärat, huru 
här medh Acad. personer practiceras om tull, accijs, och annat, som breffwet särskilt 
förmäler, och sädan godt funnit att det förfärdigas, och them tilhanda skickas, medh 
originaleme aff herdagsbesluterne, som be: te theras postulat angåår, aff wilka the 
widare underrättelse haffwa kunna.

4. Berättar Rector een man wara kommen ifrå Gäffle stadh, then ther fordrar 
på the 100 dr kopparm. som Professores loffwade sigh giffwa till be:te Gäffle kyr- 
kias reparation, medh frågan om icke Professores, som hoos sigh ähnnu haffwa 
bötespenningarna, hwilka under theras rectorater falne ähre, wille hwar för sigh medh 
egen handh aff libro rationum uthdraga hwadh summan ther på wara kan, sädan 
credit et debet ähre iämpnfördhe, på det the penningarna kunna komma till fisci 
multarum kista, och ther aff taga bådhe thesse be:te 100 dr, såsom och annat, som 
förefalla kan. despondebatur:

Cursores kunna gåå kringh hoos Professores medh booken, så kan hwar för sigh ther 
aff skriffwa huru credit och debet under hans rectorat hwar andra swara.

5. Rector berättar och, att wachtmästaren sigh beswärar öffwer öölsäliande här i
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staden, i thet korgarna sluta portarne igen, och sädan låta them dricka ther inne 
ähre, hela nätteme öffwer, och när han sädan för borgmästarna sådant angiffwer, får 
han ingen rätt. despondebatur: Praesentibus syntes godt wara, att detta andrages 
ståthållaren.

6. Föredrogh Rector M. Laurentii Tolfstadii begiäran, att Ven. G)nsist. wille ho
nom i minne haffwa, all den smndh nu vacera nogra Professorum rum in facultate 
philosophica, att och han motte i dett fallet respecterat och ansedd war da. despon
debatur: Mädan han allredha haffwer antagit rectoratum scholae i Herensandh, och 
han nu strax i höst får rilträdha lönen, som rectori deputerat ähr, moste man honom 
dissvadendo förehålla, att han inthet begiära will, att detta skall förandras och om
bytas, helst och therföre, att det rumet synes wara honom aldra beqwämligast.

7. Inkommer syslomans drängen Erich Jordansson, och begiärar betalningh aff 
Petro Erid UbsaL för det som bleff genom hans wållande bortkommit i sommar för- 
ledhen. Vid acta diei 24. JuL despondebatur: Mädan be:te Petrus Erid skiuter ifrå 
sigh och till andra som medh honom haffwa warit i flock och fölie, ähr bäst att 
Rector tagher them samptligh för sigh privatim, mäter skadhan, och sädan kastar 
them i prubban till thes the betala.

8. Berättar Reaor att Hans skomakare i Fierdingen will giffwa för portet som står 
widh Communitetet, och Academien tilhörer, trettijo dr kopparmynt, despondebatur: 
Om han will giffwa fyratijo, kan han bekomma be: te portet, elies inthet.

Den 27 7bris
i kyrkian effter predikan, berättadhe Reaor M. Stigzelius, D:ri Sidenio, D:ri 

Loccenio, M. Frank, M. Svenoni, M. Mart. Gestrinio, M. Staieno, M. Bringio, M. 
Emporagrio, huru såsom h. Johan Gyllenstierna begiärar tillåtelse att förfärdiga uppe 
på Communitetet nogra kamrar, således att een döör kan upgiöras twenwe kamrar 
emelan, then ena att bruka till sin studerkammar, then andra till soffwekammar. 
despondebatur: Mädan man seer ingen skadha ther aff komma, synes bäst, att kam
rarna heller brukas, ähn the ståå uthan inwånare, kan therföre honom dhet tillåtit 
bliffwa, doch så att han therföre een billigh hyra giffwer.

30 7bris
wore in Consistorio tilstädes: M. Laur. Stigzelius p.t. Reaor, D. Johan. Lenaeus, 

D. Loccenius, M. Joh. Frank, M. Sveno, M. Gestrini«!, M. Joh. Staienus, M. Martin//! 
Nycopensis, M. Bringi#!, M. Eric. Emporagrius, och effterföliande saker för hända 
hadhe:

1. Uplästes itt breeff, ifrå h. Pär Baneer skriffwit till Pro-Cancellarium, och Con
sistorium Acad. i hwilket förmäldes H. H :tt haffwa hoos sigh beloffwat, att till 
Academien uthi Upsale öffwagiöra een stadig warandhe donation aff itt tusende 
rijkzdr in specie, således att aff be:te summas wäxt och förkoffringh continualigen 
widh Academien een studiosus theologias uppehållas och försörias skule. Medh be
giäran att Pro-Cancellari«! och Professores samptligh wille öffwaläggia hoos sigh, 
huru och på hwadh sätt samma penningar till intenderade måhl må stå aldrasäkrast 
till att administrera, och sädan sitt betänkiande medh honom communicera.

despondebatur: Man moste skriffteligh 1. berömma institutum, som d a  och i sigh 
sielfft högprijsligit ähr. 2. öffwerleffwa H. H:hetz höga försichtighet att uthsee 
medhel, huru ther medh kan räkast warda omgående, så att sielffwa donationen och
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thes effect alt framgeent owägerligen kunna swara H. H:hetz godha intention och 
förslagh. 3. Men icke des mindre, all den stundh här ingen bänk ähr, ther uthi man 
kan säkert be:te 1000 rd inläggia, och ther aff åhrligen taga interesset till be:te H. 
H:tz intentions afflop, kan man för rådsampt föreslå, wissa godz wara ther till för
ordnande, helst frelse eller skatte, kiöpt under frelse privilegier, och under Academiens 
iurisdictio» lagde: så lagandes att Qvaestor Acad. aff böndeme opbore theras uth- 
giffter, och them förwände till be:te studiosi theolog. studiers fortsättiande. Och 
elies in recognitionem testam, åhrligen inläggia hoos een wis i familien effter H. 
H:tz dödh, een wis giordh räkenskap, effter den anordningh och uthräkningh som i 
donationen förmälas kan. 4. Assecurera H. H:tz att donationen och thes effect skall tå 
bättre sin fortgångh winna, om ther medh så handlat bliffwer, som förmält ähr.

2. Recitantur literae Illustrissimi Dn. Cancellarii Acad. Pro-Cancellario datae, in 
qvibus eius Ill:tes exponit per commodum esse, ut recepto more duo vel tres eli- 
gant:r, qvi Professorib. lingvae graecae et logices nuper ad professiones theologicas 
confirmatis, succedere possint, ita ut in arenam producti eruditionis specimen edant, 
qvo dignior primo extraordinarie functioni praeficiatur, et post modum, industria 
cognita ad ordinariam vocetur.

Respondebatur: Facultas philosophica copiam impetravit de idoneis personis 
deliberandi, ut more solito alia Consistorii die facultatis Decanor toti Consistorio 
praenominatae facultatis sententiam insinuare possit.

3. Berättar Rector Illustrissimo Dn. CancelL Acad. wara mishageligit, att det inthet 
i wärket ställes, som bleff slutit om particulari examine nobilium, när H. Excell. 
här senast war, medh befalningh, att om detta giörs itt förslagh, huru det kan fortgåå 
och practiceras, och det sädan H. Excell: as öffwersända. Respondebatur: Att man det
ta tilföme inthet haff:r kunnat effterkomma, war i synnerhet Illustrissimi Comitis 
Magni Gabrielis prioris Rectoris berättelse och relation effter H. ExcelL Rijkz Cantz- 
lem, i det han sadhe, H. Excell. inthet haffwa fallet nogsampt behageligit een sådan 
ordningh giöra. Men all den stundh Cancellarius Acad. det urgerar, kan man skriffwa 
H. Exc:as till, och 1. Uthkunskapa (om man elies icke mundigh nu in examine får 
medh H. Exc:a här om tala) om det wore nobilitatis wilia och begiäran, att man så
ledes skule deras barn under particular examen haffwa. 2. Sökia ther på R:ae M:ds 
consens och befalningh, att thet må practiceras. Elies kan man wäll förmärkia, att 
det ingen fortgångh winnandes warder, när till ewäntyrs, een och annan will sina barn 
undandraga. Hwilket när man bekomnzer kan man lätligen uthsee modum, huru det 
bäst kan i wärket ställas.

4. Bleff och aff Rectore andragit om libro multarum, och sädan godt funnit att 
nogra Professores dem sigh företaga, att öffwersee, och in Consistorio sädan berätta, 
om det som nogot dubium kan wara om.

5. Bleff och discurrerat om Rectore futuro, och för godt ansedt, att ehrfahra om 
h. Erich Oxenstierna ått tillkommande wåår will här ifrå förreesa, hwilket om det 
skeer, moste rectoratus officium honom nu offereras, elies moste M. Laur. Fomelius 
iuxta ordinem den wedertaga.

3 Octobris,
som war een lögerdagh, wore in Consistorio M. Laur. Stigz. p.t. Rector, D. Le

naeus, D. Wexionens., D. Sidenius, D. Loccenius, M. Sveno, M. Mart. Gestrin., M. 
Joh. Stalennr, M. Nycopensis, M. Fomelius, M  Emporagrinr, och tå
2 0 -6 S 1 0 6 1  Sollender
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1. Begiärte Rector, att Ven. Consist. wille låta förnimma sitt betänkiande om the 
personer, som skole sättias i waalet till professiones lingvae graecae et logices, vid. 
acta diei 30 7bris. §. 2, på det H. Ähre:het Archiebiskopen för sin affärdh till Visita
tionen kan sitt betänkiande här uthinnan låta förnimma, att det bliffwer aff H. 
Ährerhet vmderskriffwit, och sädan medh det första till Illustriss. GincelL Acad. 
öffwersendt.

despondebatur: Sädan Decanus facultatis philosophicae haffwer berättat Professorum 
in illa facultate meningh, och sädan widlyfftigt war aff Professorib. discurrerat pro 
et contra, om åttskillige personer, bleff slutit, att thesse skule nämpnas till professio
nem graecam, n[empligh] M. Jonas Hambraeus, 2. Henricus Ausius Smolandus, 3. M. 
Jaoobus Guthraeus pastor Salemontan«/. Thesse tili logices professionem: 1. M. 
Olaus Unonis, och för honom andraga the skiäl, som kunwa honom hiälpa, nempligh, 
att han tilföme ther uthi godt prob giordt haffwer, när han i M. Laur. Stigzelii stalle 
logices professionem extraordinariam hadhe. Att han länge Adiunctus war i t haffwer, 
att honom aff R:a M:te ähr giffwit godt hop att bekomma här widh Acad. nogon 
lägenhet, när nogot rum kan vacera. 2. M. Michael Kolmodinus, scholae Enecopensis 
rector. 3. M. Samuel Enander, lector physices Lincopensis.

2. Effter een discurs, om det arabiske trycket, som D. Chirstenius, piae memoriae, 
här lemnat haffwer, bleff för rådsampt betänkt, att thet warder kiöpt till Acade- 
miens behooff och thes nytta, om man det för een lijdligh penwingh bekomma kan, 
och Illustriss. CancelL Acad. så tychte godt och rådsampt wara.

3. Berättar Rector, att H. Ähre:het Archiepiscopus begiärat, det M. Isaacus Ist- 
menius iämwäll medh andra till electionem professionis logices aff Ven. Consist. i 
betänkiande tagen warder, mädan han här widh Academien länge studerat haffwer, 
elies medh ähr een skickeligh persson, och nu aldeles uthan nogon lägenhet.

despondebatur: All den stundh här ähre andra som mehra haffwa meriterat, 2. 
ähre offtare proberade, 3. och elies ther tili ähre skickeligare och tiänligare, kan man 
honom i detta fallet inthet införa tili den«a electionem wäll och therföre, att tå 
skule alt för många införde warda, som hans aeqvales och competitores ähre. Bliffwer 
nogot rum löst, ther han kan tiänligh wara till, skall man och honom inthet förgiäta, 
uthan i godt betänkiande haffwa, bådhe för siälffwa billigheten, så och H. Ähre:hetz 
begiäran skuL

Den 7. Octobris

loco Consistorii ordinario, wore tillstädes: M. Laur. Stigzelius p.t. Rector, D. Joh. 
Lenaeus, M. Joh. Stalen#j, M. Martin«! Nycop., M. Laur. FomeL, M. Ericus Empora- 
grius, och tå thessa ärender för händer hadhe:

i. Framkom Göstaff Larsson, och frambaar een räckningh, emelan sigh och Bencht 
Larsson i Skäggestadh i Bondekyrkie sochn, om 25 dr kopparmynt för Chronones 
uthlagor, hwilken räkningh aff borgmästame och rådet här i staden them emelan 
giordh ähr, och sädan igen på Ulleråkers häradz tingh andragen och confirmerat, så
som be:te Göstaff Larssons skriffter uthwijste. Be:te Acad. bonde Bencht Larsson be- 
kiände sigh haffwa bliffwit skylligh så många pen»ing:r förre ähn han kom till Acad. 
hemman, men sadhe ther hoos att Göstaff Larsson haffwer aff honom pantat 4 st. 
koor, elloffua st. fåår, och sädan 30 t:r spanmååL Effter itt betänkiande 1. gilladhe 
Professores Göstaff Larssons räkningh, och sadhe att Bencht Larsson iu moste betala 
be:te 25 dr. 2. Badh honom sökia in foro competenti reconvention på Göstaff Larson.
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3. Befalte honom ställa Göstaff Larsson till fridz antingen medh pen«ingar eller 
borgen.

2. Beswäradhe sigh Göstaff Larsson öffwer s. D:ri$ Chesnecopheri barn, att die 
indiet honom affläggia dhe 630 dr, som dhe honom skyllige ähre effter sin s. fader, på 
hwilken giäldh han likwäll s. D:ris Chesnecopheri handskriffter haf:r. Responde- 
batur: All den stundh swaranden inthet ähr tilstädes, som likwäll citerat ähr, kan sa
ken denwa gången inthet skiärskodhas och affdömas, uthan när han kommer til
städes, och actor eller nogo» hans fulmächtigh här saken drijffwer, skall han sin 
ändskap winwa.

3. Inkommer Lars Jordansson syslomansdrängen, och begiärar ändskap på sin saak 
emelan Petrum Erici UbsaL, Haqvini Cursoris son och Jonam Matthiae UbsaL för det 
som bortkommit ähr genom dieras wållande aff kyrkietornet. Respondebatur: 1. Dhe 
moste alla tree gåå i prubban, för den dristighet, att the under högpredikan haffwa 
gåt på den ort, them inthz borde. 2. Skall Petrus allena förplichtat wara, att skaffa 
betalningh för det som bewijsligit ähr wara bortkommit, mädan han war author, 
att dören kom up, ty han kleeff öffwer muren, hadhe up dören, och sädan honom 
yppen lemnade. 3. Mädan denna Jonas liten ähr, kan honom nogh wara, att han 
medh rijset aff sin praeceptore straffat warder.

4. Inkallar Rector Magnum Andreae Westrogothum och förmante honom att effter- 
see nogot rum och tiänst att bliffwa uthi, mädan R:a M:tas haffwer låtit förnimma 
sigh misshageligit wara, att studenter som giffca ähre, skole Academien bijwistas. 
Item att han uthlägger mantaalspenmngarne för sin hustru till staden, all den stundh 
m antals längden på Acad. personeme ähr sin koos sändh hädan ifrå.

3. Berättar Rector hurusåsom H. Ähre:het Archiepiscopus inthet ehrkiänwer M. 
Eliam Unonis wärdigh att wara Adiunctus philosophix, och ingalunda will hwarken 
honom approbera, eller lijdha, att han hoos Adiunctos i kyrkian ståå skalL Respon
debatur:

Han, scilicet M. Elias Unonis, moste först giöra sitt prob disputatione publica. 2. 1 
medlerdjdh inthet bekomma penningar aff Qvaestore. 3. Förbiudas stijga i bänken, 
förre ähn han haffwer publice bewijst sin skickelighet till adiuncturam.

27 Octobris
kommo tillsamman in Consistorio M. Laur. Stigzelius, p.t. Rector, D. Jonas Wex., 

D. Sideni»/, M. Frank, M. Sveno, M. Gestrinius, M. Stalen«j-, M. Bringius, M. 
Emporagrius, och för händer hadhe:

1. Berättar Rector att M. Joh. Frank beswärar sigh ther öffwer, att fåå studia 
medica tractera, giffwandes före det wara ther aff kommit, att fåå studiosi medi
cinae haffwa stipendium Regium, och att dhe som detta bekomma skole sigh förobli- 
gera till continuation in suspecto studiorum genere, hwilket inthet medh the andra 
sdpendiateme practiceras. Respondebatur: Detta [fortsättningen på protokollet saknas\.

Den 14 Novemb.
kommo tillsamman in locam ordinariam hora prima M. Laur. Fornelius p.t. Rector, 

D:r Jonas Wex., D. Sidenius, M. Frank, M. Sveno, M. Joh. Staienus, M. Nycopensis, 
M. Bringius, M. Stigzelius, M. Emporagri»j, och tå

1. Berättade Rector hurusåsom H. Excell. Cancellarius Acad. hwilken den 13 
Novemb. hijt up på slottet medh h. Jöran Gyllenstierna castellano kommen war,
20*  —  681061



3o8 1640:14 november-1 6  november

haffwer nogh discurrerat om nobilium examine, effter som det bleff slutit i åhr för- 
ledhen när H. Excell. tå här war. Ther till Professores sadhe sigh haffwa medh detta 
allenast differerat till H. N:des ankompst, mädan det ähr itt sådant ärendhe som 
fordrar omtankar huru det rätt och wäll skall i wärket ställas.

2. Spör Reaor om catalogo lectionum, när den anslås skall? Respondebatur: Man 
kan här om inthet giöra, för än man medh Cancell. Acad. samptligh talat haffwer 
therföre i synnerhet att Professores theologiae, som nyligen ther till ähre confirme- 
rade, inthet ähn ähre aldeles förwissadhe, huru the mz sina lexor p.t. practicera 
skole, doch kan hwar för sigh i medier tijdh sin lexa continuera, och medh then 
fort fahra.

3. Frågar Rector om rådsampt skall wara att låta uprecitera leges aff constitutio- 
nib. i synnerhet om smdiosorum morib? Respondebatur: Den 15 Novemb. kan 
Reaor anslå, att be:te leges skole reciteras den 16 Novemb. hora 9. hwilket och så 
skedde.

4. Föredrogh Reaor een studiosum, Andream Israelis Telgensem, wara incarcererat, 
therföre han illa haf:r medh een knijff slagit een annan student, som hete[r] Andreas 
Petri Roslaginx, så att litet hopp sägs wara om hans lijff, men mädan kölden swåra 
stoor ähr, och den är och tillijka skad som fängsligh är, att han inthet förmår sigh 
röra eller warma, frågar Rector hwad medh honom wore till att giöra? Responde
batur: Wachtmästaren kan taga honom heem till sigh, och låta een wachtdrängh 
achta honom, elies och taga iern och slå på honom, till thes man får see uthgången 
mz den andra som så illa sägs wara slagen.

14 Novemb.
interfuit Ulustrissimnx Dn. Cancell. Acad. disputationi publicae de legibus, qtue 

in auditorio Gustaviano habebat:r, et quidem ab hora 9 in undecimam.

15. Novemb.
diplomate publico indixit Illustriss. Dn. Cancell. omnib. et singulis reip. literariae 

hic subiectis dvib. ut hora 9 diei 19 Novemb. in Gustaviano auditorio freqventes 
comparerent, sua qua  intersunt auditori.

16. Novemb.
brevem et succinctam habuit Rector M. Fornelinx ad studiosam iuventutem 

jtapaivT)oiv de legum praestantia deque vita ad earum tenorem et honestatis nutum 
reae degenda, qua habita a Notario Acad. M. Andrea Tolstadio sunt leges recitatae, 
iuxta deaetum Consistorii diei 14 Novemb. §. 3.

Eadem die
effter bönen, berättade pastor Professorib. som wore i kyrkian, att borgerskapet 

i staden sigh beswära öf:r studenteme, therföre the uphölle theras bänkiar i kyrkian, 
och trängia them bort ifrå sina tildeelta stoolar. R espondebatur: The som pläga tijt 
stijga skola särskilt per Reaorem admoneras mz sådant affstå. Men bekommer någon 
student medh accord loff i borgarnas stolar att bliffwa, och gif:r therföre åt kyrkian 
penningar, honom kan det inthet bliffwa förnekat.

2. Föredrager Rector twenne scholares wara komne ifrå Gieffle schola sine testi
monio, och begiära bliffwa deponerade, mz frågan hwad man medh them giöra



1640: i6  november-1 8  november 309

skall? "Respondebatur: The moste först skaffa sigh ifrå sin rectore testimonium, mä- 
dan constitutiones synes detta befala, c  4. p. 3. §. 3. Elies kun#a rectores scholae aff 
sådana exempel sigh medh rätta öffwer oss beswära, att theras discipuli antagas för 
ähn the haffwa testimonium bekommit.

Den 18 Novemhris
hora octava matutina kalladhe till sitt hus H. Excellentz Academiae Cancellarius 

h. Johan Skytte L  B. etc. Hans Ähre:het Archiepiskopen D oa. Paulinum, Rec
torem Acad. M. Laur. Fomelium, och samptligh Professores, och först gratulerade 
Academien sitt wälståndh, och i alla motto forttagande, medh önskan att stadigwa- 
rande lycksalighet motte altijdh Academien, och thes personer wederfaras. Hans 
Excell. tillsadhe sigh wilia effter högsta tillfälle och förmögenhet altijdh Academ. 
och Professorum, bådhe i gemeen och hwars och ens i synnerhet, gangn och fördeel 
efftersee och handhaffwa. Rector betackadhe H. Excell. för den gunst och höge be- 
wågenhet, som H. Excell. altijdh emoot Acad. dragit haf:r och än drager. Begiärade 
och att H. Excell wille och här effter det samma continuera, tilsäiandhe för sådant 
Hans Excell Professorum städze redebogne i alla motto hörsamhet.

Ther näst spordhe H. Excell. om Professores hadhe något att beswära sigh öffwer, 
som i synnerhet om Qvaestore, och sina stipendiis. Till hwilket Professores swarade, 
att medh theras stipendiis nu inthet hinder ähr, uthan att the richtigt alt i rättan 
tijdh uthbekomma. Aff hwilket tillfälle Qvaestor conqvererade öffwer många Acad. 
bönder, att the så myckit äre skyllige, och på stoor räst komne, somblige genom 
wådeldh och brandh, och somlige genom andra olyckor och wedherwerdigheter. 
Medh frågan om icke sådana kunwa bliffwa förmedladhe, på det the kunna sigh 
komma till rätta igen, och således sina uthlagor giöra?

Hans Excell. befan för rådsambligast wara, att sådana på een wis dagh för händer 
toges, aff Reaore Acad., inspectoribus iErarii, och Qvaestore, som om tilgifft anmoda, 
och examinerades huru medh them ähr beskaffat, och sädan antingen affdraga een 
deel aff theras skul, eller och giffwa them på någon tijdh frijhet. Doch för all tingh 
så lagandes, att salus Acad. iu altijdh och i alla rum påsedd och achtat warder.

3. Begynte H. Excell. discurrera om Acad. godz och thes förbytningh, säiandes wara 
högnödigt att godzen warda medh all åhåga och flijt handhaffde, hwilket skeer 
urgendo regiam donationem, och dhe konungzlige giffna på be:te godz privilegier. 
Ty begynnar man tillåta att godzen kommer Acad. genom byte sin koos, så skall 
innan een ringa tijdh icke itt godz wara behållit, som arff och egit haffwer warit. 
Hwarföre bleff och för godt ehrkiänt 1. Att Qvaestor Acad. begiärar citation på 
dhem som allredhe haffwa några Academie godz under sigh slagit, och them låtit uth- 
slutit ifrå Academien in Camera Regia, och infört andra. Och 2. medh them in foro 
competenti saken agerar och drijffwer, på det medh tijdhen ingen skul må på oss 
redundera, som wederböra sådant effterfråga, och Acad. wälfärdh på det högsta 
förswara.

4. Effterspordhe H. Excell. hwilka skule förträda D:ris Jonse Wexionensis rum, 
och ställe, hwilken till Schara biskopsdöme eligerat ähr, såsom och i D:ris Olavi Lau- 
relii ställe. D:r Jonas mente sigh inthet kunwa sitt rum ähn bortslippa, förra ähn 
han ähr assecurerat om diet andra, och får förnimma när lönen ther kan honom 
tillfalla. Och sadhe han att sielffwa inaugurationen skule nu i winter i Stockholm 
angåå, mädan mötet ther hållit bliffwer. Bleff therföre affsagdt, att D. Jonas Wex.
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behåller sielff sin lection, och thes stipendium, till thes man förnimmer hwadh 
R:a M:tas här uthinwan giörandes warder. Men i medier tijdh, kan och M. Joh. Sta
ienus, som allredha haffwer aff R:a M:te confirmation dll 2:dam theologiae profes
sionem beekommit, tagha een deel eller book uthaff N. T:to, och den på een tijma 
om dagen proponera. Sammaledes och M. Stigzelius, kan och nu strax D:ris Laurelii 
rum förträda, effter R:ae M:tis confirmation, och tertiam hoos theologos profes
sionem urgera. Lönen elies och stipendium anlangande, nekade M. Stålen«/ sigh 
kun«a pastoraten, som ähr till sin profession deputerat, ombära, hwarföre och H. 
ExcelL mente wäll kunna skee, att det warder tagit aff 4: ti theologi löön, som ähn 
desidereras, och i detta fallet supplerat det som fattas uthi M. Staieni stipendio. Doch 
pro qvota och tijdhen som förefaller, och interea differera medh 4:to theologo tili thes 
D:r Jonas kommer undan. Men M. Stigzeli«/ sadhe sigh inthet wilia något medh sä
den och pastoraten widh denwa tijden beskaffa, uthan behålla sin bonde, som han 
tilföme hafft haf:r, tili thes tijden annat fordrar.

5. Ther näst begynte H. Excell. discurrera om electione Professoris logicae, och 
önskade H. Excell. att man till det rummet motte bekomma een beqwem och Socra
ticum, som Rami logicam rätt drijffwer och ungdomen förehålla kan. Ty man 
seer nu för ögonen hwadh straff och ruin academise germanica? widh denna tijden 
haffwa most uthstå, wäll och för detta, att the alt för högdt haffwa älskat Aristotelem, 
om hwilken likwäll och sielffwe Lutherus illa talar. Och tackadhe H. Excell. gudh 
alzm. som sigh haffwer upkomma låtit per omnes honorum gradus, wäl och ther 
igenom, act[?] han Socraticae philosophiae haf:r warit qvam maxime amans, therföre 
Ramum högt prijsandes, att han låter see fundamenta, huru man kan alt reducera till 
usum in analysi et genesi. H. Ähre: het Archiebiskopen berömma högdt M. Jonam 
Kiusandrum lectorem Strengnensem för een godh Ramist, säiandes sigh haffwa för
farit hwadh han kan, och menar altså honom äntligh warda införandes till the andra 
som ähre allredha nempde, och till R:am M:tem öffwersände. Ther till Professores 
swaradhe, att the effter constitutiones haffwa nempt the personer allredha, som the 
kunna wara duglige och tiänlige. Men aff denne Kiusandro sade the sigh inthet 
wetta, tå sadhe Vice-Cancellari«/, Jagh kiänner honom, och weet hans industriam till 
att informera in hoc genere. Men att M. Petrus Stöikius är inkommen till nominatos 
ad professionem logicae ähr allenast pro forma för stifftet skul, ty han sitter till
förne i een godh pastorat, tädan han, uthan twiffwel, inthet komma wiU. Ther till 
Professores swarade, att han likwäll ähr een lärdh och arrigh man, hwilken detta 
rummet wäll kan förestå. När nu såledhes detta och annat war talat, bleff godt fun
nit, att the som ähre tilförne nominati, såsom och denne M. Kiusander och flera, 
skola här i Academien först giöra sitt prooff, att man kunde ther igenom uthsee den 
beqwämligaste, och honom sädan låta på een tijdh bliffwa extraordinarium, på det 
den allenast måå till detta rummet komma, som gierna älskar pÅi/o/ophiam Socrati
cam, och den uthan något flärdh drijffwer och urgerar.

Här förmante H. Excell. att socratici skule här aff trycket upläggias, såsom Frei- 
gius, Johan Thomas in Cic. Orationes, och andra, på det ungdomen kan wänias widh 
them i tijdh. Item förmante H. Excell. att Althusii Politica skule proponerat warda, 
mädan han alt sitt förer till S. S. Theologiam, hwilket och Jacob Menochius giör.

5. Eskar H. Excell. Professorum betänkiande om futuro Professore medicinae, som 
till saligh D:ris Chirstenii nun kan tiänligh wara. Och nampngåffwo Professores 
Olaum Rhigelium, som nu widh den«a tijden i Hollandh wistas, såsom och D:rem
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Andream Spannan, säiandes owist wara om någon thera aff thessa kan falla behage- 
Iigit hi je komma, mädan be:te D. Sparman haffwer tilföme bättre lägenhet, och elies 
kan Olaus ähn wilia widare experiens sökia in praxi medica. Hwarföre och Pro
fessores begiäradhe, att om ingen kunde finnas och warda ihogkommen, aff war 
egen nation, som tiänligh wore, att H. Excell. wille uthsee hoos andra nationer, och 
hijt skicka den, som kunde detta rummet wäll och medh nytta swara till. Det och H. 
Excell tillsadhe sigh willia giöra. Refererandes sigh haffwa förnummit magistrum 
lingvse gallicae här i staden, Michael Stocade benembd, wara een studiosum medi
cinae, som ther uthinnan någon experients skall haffwa, förmante therföre H. Excell 
att och han motte fåå giöra sitt prooff, och tillstadt warda, haffwa sectiones ana
tomicas på swijn, hundar, och andra sådana oskiäliga ereaturs kroppar, på det man 
må ehrfara hwad förfarenhet han här uthinnan haffwer, mädan han säger sigh 
wara på dhe studierne begiffwen, och affeeterar Professoris medicinae rum här widh 
Academien. Till hwilket M. Joh. Frank swarade, att seaionum anatomicarum exerci
tium kommer hans profession till, therföre om thz skule tillåtas Stocade, så skule 
dhet skee privatim, all den stund och han tillsadhe sigh wilia samma det giöra, alle
nast han bliffwe munierat mandato regio, för onda menniskiors tungor skul. H. Excell. 
loffwadhe, sigh wilia tillsee att M. Joh. Frank, det framdeles bekomma skall, medh 
förmaningh att sectiones offtare för händer haffwas, på det vulgus måå bliffwa waan 
medh sådana saaker, och ther på inthet så högdt undra, tagandes nu i begynnelsen 
mehrendeels cadavera brutorum, och ther medh flitligen continuera, att allom måå 
småningom ineuleeras, hwadh nytta sådana sectiones medh sigh haffwa.

7. Spordhe H. Excell. om det ähr effeetuerat, som bleff slutit om nobilium exa
mine An. 1639. 9. Novemb. §. 13. när H. Excell. tå här war.

despondebatur: Ehuru wäll och gierna Professores hadhe welat det samma praeti- 
cerat, mädan Greff Magnus De la Gardie Rector war, Hkwäll haffwa the inthet 
kunna det effterkomma, all den stundh han förwägrade det kunna skee under hans 
rectorat, haffwer altså tijden lupit sin koos. Concluderades therföre att itt programma 
medh det första anslagit warder, ther uthinnan man förnimma låter R:ae M:tis 
sampt Cancellarii Academ. befalningh wara, att nobilo som så widt komne äre, motte 
wara tillstädes, såsom andra studiosi in praelectionib. och examinibus bådhe anni
versariis och hebdomadariis, på det Professores måå ehrfahra om theras studiers 
fortsättiande, och sädan thes bättre them sielffwa och theras praeceptorer förmana 
till det som bäst ähr, att och icke någon måå bliffwa corumperat genom praeceptoris 
antingen misförståndh in modo informandi, försumelse, eller och annat sådant. Doch 
skall Rector och facultatum Decani all åhåga, att detta kan till sitt rätta och inten
derade måål komma, och till vivam praxin föras. Såsom thes föruthan, effterfråga, 
hwad praeceptores proponera sina discipler, som ähn nu inthet så widt komne äre, 
att the medh frucht kunna komma till denne offwanbe:te examen.

Dagen effter praesenterade Rector be:te programma, som han effter H. Excell 
befalningh conciperat hadhe, om denna nobilium examine, hwilket bleff upreciterat 
och approberat.

18. Novemb.

hora secunda pomerid. kallade ähn tillsamman Illustrissimi« Dn. Cancellarius Acad. 
Reverendissimum Dn. Archiepiscopum, Rectorem Acad. och Professores samptligh 
till sitt hus. Och tå
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1. Begynte H. Excell. tala om apothecet här i staden, och frågade M. Johanwem 
Frank, om han låter sigh flitigt bruka, när någon honom om lekiedoom ålijtar? till 
hwilket M. Johan swarade, att när han bekonwwer godha medicamenter, och gratos 
patientes, så håller han den mödan ospardh, beswärandes sigh ther öffwer hög- 
ligen, att apothecet här i staden ähr inthet så bestält, att ther kan finnas det man 
till medi camenterne söker, ty ehuru wäll somliga ingredientia ther kunna finnas, som 
ähre godha, så ähr doch mehmdeels som slätt ingen tingh dugha, ther aff M. Johan 
sadhe sigh wara förorsakat, inkiöpa sielff några saker, ther aff han medicamenter, 
när så tillbärs, prasparera kan. Begiäradhe therföre att apothecaren motte ändeligh 
deponera sitt iurament, och hålla sigh antingen till Academiens iurisdiction, eller 
och scadsens, mädan han nu brukar Acad. privilegier såsom och öffwer åt staden 
een wis penningh om åhret, på det han thes bättre kan bliffwa förobligerat sitt 
apothek rätt, som det sigh bordhe, hålla och föresee.

CancelL swaradhe till detta, att apothecaren moste affläggia sin eedh, och hålla 
sigh widh een iurisdiction antingen Academiens eller och stadsens. Sädhan moste 
och apothecet lustreras, och så ställas, att ther kun«a finnas godha ingredientier, till 
det som medicus kan föreskriffwa, och hwar han seer sigh inthet kunna sådana saker 
skaffa, kan man wäll bekomnza een annan apothecare. Och skiöt H. ExcelL detta till 
Consistorium widare att öffwerläggia, såledhes likwäll, att och H. ExcelL bliffwer här 
uthinnan åtsporder, om saken så fordrar, såsom och borgmästarna här i staden.

2. Bleff för H. ExcelL refererat, huru såsom Professores samptligh medh vice-Can- 
cellario haffwa för godt funnit 2. ybris. §. 4. näst omfluten, Notarium Academiae 
till competens forum förskicka, till att den twistiga saak emelan Academi en och 
M. Erich Balingstadium på Academiens wegne agera, medh begiäran det H. ExcelL 
wille här uthinnan så Acad. förhielpa och fordra att saken kunde komma till 
examen, och honom tillträdh goffwes, som eo nomine bliffwer uthskickader. H. 
ExcelL tillsadhe sigh wiliia antingen muntligh eller genom skriffwelse tala medh 
sin son som ähr chammarrådh, att saken warder antagen, och skiärskodat, när ther 
på fordras.

3. Berättar H. Excell. sigh haffwa i sinnet låta skriffwa een Historiam ecclesiasti
cam om the handlingar, som här i wårt fäderneslandh passeradhe äre ab ipso mundi 
exordio, och frågar om här finnes några saker som ther till kunna tiäna, såsom Con
cilium Ubsaliense, acta publica i åttskilliga conventer, om M. Abraham Archie- 
biskopen som bleff affsat ifrå sitt kall i Jönkiöpingh, om Hogenskildh, som hadhes 
för händer i Linköpingh, och andra sådane handlingar, såsom om Forbesio och flera. 
Professores tackade H. Excell. och berömde institutum, och sade här ingen tingh 
finnes, hwarken det eller det.

4. Bleff och flitigt confererat om facultate iuridica, och för nyttigt funmc att een 
Professor iuris ähn hijt komme, eller och wisse adiuncti, som exercitia iuris medhhögh 
flijt drijffwa, och ungdomen ther uthinnan wäll informera. Begiärte altså Professores 
att H. Excell. wille sådant R:ae M:ti insinuera, och detta på bästa wis odi sätt an
hålla, hwilket H. ExcelL och tilsadhe giöra och medh fogh och lämpa det R:ae 
M:ti föredraga.

3. Begiärar Qvasstor underrättelse, huru han medh magistro lingvae italicag sigh 
förhålla skall, i thet han fordrar på sitt stipendium, förre ähn honom effter hans 
confirmation, bör giffwas.

H. Excell. sadhe sigh ther till, att be:te Italus skall ifrå dato, som  hans confirma-
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toriae skriffter äre, sin löön bekomma, och mehra inthet, seendes på tijden han 
breeffwet hadhe, för ähn någon åhrs antingen Michaelis eller wårs terminen begyntes, 
och ther effter honom låta bekomma penningar.

6. Refererar M. Laur. Stigzelius Venrdum Consistorium haffua för godt funnit 
under sin rectorat, att i öffre Communitetz wåningen skule itt auditorium giöras aff 
twenne kamrar, ther språkmästarenar sina ordinarie tijmar läsa kunna, undantagandes 
thet the elies privatim, för betalningh aff disdpleme, läsa. Hwilket H. Excell. lätt 
sigh behaga, medh förmaningh att thet i wärket ställes, på thet the theste bättre in loco 
publico sitt ämbete förestå och ther thet förrätta skole.

7. Berättar H. Excell. Academi en mächtigh warda the penningar som i Compagnie 
insatte wore för någon tijdh sädan, hwilka H. Excell. haffwer uthgiffwit för detta 
huset, som H. Excell till Academ. donerat haffwer, bådhe thes capital, så och intres
se, medh förmaningh att Professores i betänkiande taga, huru be:te penningar kunna 
bäst anlagde warda, och wäll förstådde.

Professores begiärade att H. Excell wille ther på fordra, att be:te penningar 
kimne uthkomma, och hijt til Academi en skickas, såsom ock s. Drotning Christin® 
testamente, thet och H. Excell sadhe sigh wilia effterkomma.

8. Såsom H. Excell. per discursum sade nyttigt wara här widt Academien haffwa 
herdags besluter, regierings formen, och annat sådant, som kan tiäna Acad. till nytta, 
altså tillsadhe sigh odi H. Excell att detta hijt förskicka, och i synnerhet loffwade 
H. Excell. sigh hijt öffwersända formam regiminis på latijn.

Et tantum die illa.

19. Novemb.

kallade ähn till sitt hus Illustrissimus Dn. CancelL Academi® H. Ährerhet Archie- 
piskopen, Recrorem Acad. och samptligh Professores hora octava matutina, hwarest

1. Bleff talt och öffwerslagit om lapparna i Norlanden, huru the skole kunna 
komma till någon religions och morum culturam, och sädan för godt funnit att een 
catechismus bliffwer här afftrycht, som een pastor ther uthi Norlanden aff Luthero 
verterat haffwer, hwilken tryckiaren skall uthan någon betalningh upläggia, men 
papperet kan kiöpas aff publico Academi®.

2. Anhöll H. Excell. det facultas philosophica wille notas merginales et argumenta 
in scholas P. Rami sammanställa, och them sädan suo nomine aff trycket låta uth- 
gåå här i Swärige, således att formaten bliffwer in qvarto, och uthi trenne eller 
twenne bandh. Mathematici tillsade sigh mathematica igenom löpa, M. Laur. Stig
zelius logica, M. Emporagrius physica, M. Johan. Staienus grammaticalia.

3. Spordhe H. Excell. om Bibliotheca Regia något augeras och förkoffras aff the 
penningar som ther til åhrligen ähre deputeradhe?
Respondebatur: Här är altijdh böcker något inkiöpte, ellies haffwer man och alt här 
till hafft nogh beställa medh them, som hijt äre komne, att the skule komma uthi een 
godh ordhningh och skick. Hwadh mehra wara kan, ähr wäll ther om beskedh, när 
ther på fordrat warder. Slötz ther hoos sädan att authores lutheran® religionis änt- 
ligh och för all tingh inkiöpas skole, emädan inga aff them i Bibliothecet tillförne 
finnas, såsom Augustinus, Hunnius, Kemnitius, Osiander, C en turi® Magdeburgenses, 
Johan. Gerhardus, Formula concordi® och flera, så lagandes att man penningar haff
wer i förwarningh, och kiöper sädan i een post dhet mäste man kan nåå och hinna. 
Lades och det ther till, att Bibliothecet ähr för trångdt, och ther kunna här effter
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indiet många böcker fåå rum, hwarföre moste thet uthwidgas, och mehra ther till 
byggias.

4. Begiärade H. ExcelL förnimma, huru medh adiuncturis ähr beskaffat. Till 
hwilket bleff swarat, att adiuncturae facultatis theologicas äre besatte. Ty när M. Lau- 
rentius Tolfstadius kom hädan ifrå till scholae Hemösandensis rectorat, bleff M. 
Isaacus Istmenius i hans rum aff Consistorio och Pro-Cancellario bewiliat, hwilket 
och H. ExcelL approberade och gaff M. Istmenio och så sitt samtyckie och confirma* 
tion, doch ea lege, att han så wäll som alla andra, hwilka adiuncturarum rum willia 
förträda, moste först giöra sitt prooff medh disputatione publica, förre ähn han kan 
ther till komma, och något stipendium bekomma. Men det andra rummet haffwer 
M. Olaus Unonis, hwilken man menar bekomma antingen professionem logices, eller 
och någon pastorat på bygden widh denna tijden. Adiunctos facultatis philosophicae 
anlangande, bleff M. Olaus Stenius aff H. ExcelL Pro-Cancellario och heela Consisto
rio aldeles confirmerat. Men H. Ährerhet Pro-Cancellarinr giorde itt insprååk emoot 
M  Eliam Unonis, säiandes den electionen, som och några andra, wara skedd propter 
affinitatem, odi inthet så högt för andra qvaliteter, hwilket nekades, mädan facultas 
philosophica haf:r på honom begynt votera, ther hans affines ganska fåå ähre. Och 
när det war afflupit, offerebant:r H. ExcelL M:i Elise theses, som wore skreffne 
De amicitia ethice, hwilka H. ExcelL lätt sigh behaga, och war altså H. ExcelL M:o 
Elise i detta fallet inthet emoot.

5. Begiärte H. ExcelL att Olaus Svenonis Stockholmensis R:se M:tis stipendiarius 
motte bekomma promotion ifrå prima classe in secundam, mädan han swåra fattigh 
ähr, och elies hans föräldrar miste bort alt sitt goda genom den branden som gick 
öffwer Östermalm i sommar förlidhen. Professores tilsadhe sigh det gierna wilia 
giöra.

6. Framkommer M. Christiernus Alzinius, och begiärar på musicanternes wegne, 
som under scholan äre, att och the motte haffwa spem att bekomma stipendium 
Regium, så wäll som andra studiosi, mädan theras löön widh scholan ähr mechta 
ringa, och elies ähr bliffwen mehr och mehr affkortat, och likwäll skole the wara 
förobligerade till att siunga i kyrkian, bådhe för sigh sielffwa, som och tillhopa medh 
organisten, som och elies när förnempliga acter för händer haffwas. Och när ähn 
nu war berättat H. ExcelL huru såsom till chorum musicum wore bestälte inspec
tor, cantus-rector, och andra musicanter, the doch inthet stipendium haffwa, meente 
H. ExcelL att stipendiarii Regii skole wara förplichtade att siunga medh i be:te 
musices choro, the synnerligh, som ther till haffwa venam, och tilföme ähre ther 
uthi exercerade. Men M. Christiemi postulat anlangande, sadhe H. ExcelL att 
be:te studenter som ben[e]fidum schoke tillförne haffwa, kunna och bliffwa bene- 
ficieradhe medh stipendio Regio till det the haffwa tilförne under scholan, till 
musices bättre uthförande, så frampt the kunna uthstå den prooff, som andra, the 
ther be:te stipendium Regium affectera.

7. Refererade H. Ähre:het Archiepiscopus, att M  Olaus Unonis haffwer nu een 
tijdh öffwer medh kyrkietiänsten i Börie sochn laborerat, medh begiäran att han 
therföre motte bekomma nogon betalningh. Hwilket denna gången inthet bekom sin 
resolution.

8. Berättar H. ExcelL att M. Sveno Hagelsteen, som uthi Dorptz Academia pro
moverat haffwer, ödmiukeligen haffir anmodat, det han kunde bekomma stipendium 
Regium. Och altså befalte H. ExcelL att han in 2:da classe bekomma skule.
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20 Novembris
effter fredagspredikan komme ähn tillsamman H. Excel! Cancellarius Academiae, 

H. Ährerhet Pro-Cancellarius, Rector och samptligh Professores uthi H. Excel! 
Cancell. hus, och effterföliande ärender för händer hadhe:

1. Discurreradhe H. Excel! sampt och Pro-Cancellarius om philosophia Socratica 
et Ramsea, huru dhen ähr högnödigh, och för ungdomen nyttigh till att drijffwa, 
i dhet hon affskiär alla mecaphysicas tricas, och onyttiga subtiliteter, säiandes otijdigt 
wara att een präst på sin predikostool införer scholasticos terminos, såsom och att 
een Professor i sin cathedra in mänger dhet som ähr och om hans profession medh 
vanitatib. metaphysicis. Till hwilket bleff swarat, at ingen hwarken i dhet stället 
eller an«at, plägar sådant giöra, uthan hwar och een giör sin högsta flijt att främia, 
först gudz ähra, och sädan theras fördeel och gangn, som dicentes och auditores ähre, 
hwilkom och böör wäll meera om dhen, som i cathedra ståår, och hans tals uthfö- 
randhe på det bästa sättet uthtolka. Och när denna discursen så war afflupen, förmante 
H. Excel! att hwar för sigh comporterar sigh effter leges och constitutiones, som 
een ähr bunden til!

2. Fan och H. Excel! för rådsampt wara, att Adiuncti skole iur amento adstringe- 
ras till att proponera ungdomen philosophiam Socraticam. Såh och att Bibliopola 
införer inga andra ähn Socraticos eller Ramseos, på dhet ungdomen icke må cor- 
rumperas, och medh sådana subtiliteter affdragas ifrå det rätta måål, som den böör 
intendera til!

3. Ther näst beswäradhe sigh H. Ähre:het Archiebiskopen öffwer den andra 
condusionen blandh dhem som slutes åhr 1639, XI. Novembris. Ty som ther ne- 
kadhes Pro-Cancell:o något decernera och exeqvera, Consistorio owättandes, och 
sådant som faller Professorib. emoot. Altså moste och Professores i lijka motto för- 
obligeras att samma, giöra, hwilket be:te conclusio inthet förmäler. H. Excel! Can
cellarie ändoch han fan be: te condusion billigt wara fattat, likwäll mente H. 
Excel! wara godt 1. att man giör på den sam ma een reces, förklarandes huru dhen 
skall wara förstånden, på det ingen måå orsaak haffwa sigh till att gravera. 2. För
mante H. Excel! att authoritas Pro-Cancellarii motte sarta tecta conserverat wardha, 
så lagandes att all tingh practiceras effter constitutiones. Professores swaradhe och 
sadhe sigh aldrigh pläga gåå om H. Ähre: het in graviorib. uthan altijdh sökia H. 
Ähre:hetz betänkiandhe och consens, meente och ther hoos att H. Ähre:het inthet 
skule sökia eller wilia, medh alla små saker och handlingar som inthet importans 
haffwa, bliffwa beswärat, uthan heller sådant giema wara qwit. H. Ähre: het sadhe 
sigh sådant inthet sökia, uthan dhet att constitutionum vigor motte handhhaffwas. 
H. Excel! fan wara rådsambligast, att H. Ähre: het ähr personligen tilstädes in Con
sistorio när sådana saker för händer haffwas, på det sententiarum collatio måå uth- 
sökia i förefallande saker, dhet som bäst ähr och sequtas fordrar. H. Ähre.het sadhe 
och det wara sigh beswärligit för sin höga ålder skul, som sitt ämbetes stora beswär. 
När nu detta såledhes war confererat, slöt H. Excel! ther medh, att detta alt medh 
eenighet practiceras, så lagandes att Pro-Cancellari»j inthet något decernerar* och 
exeqverar, Senatu academico inscio et invito, et vice versa, att och acad. Senatus 
inthet något slutar och effectuerar, Pro-Cancellario emoot och H. Ähre: het owät
tandes.

* Originalet har decem erarar.
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4. Framkommer h. Erich g. spijsmästaren, och itt beswär andrager emoot den g. 
Qvaestorem M. Hontherum, i dhet han haffwer most taga aff be:te Qvasstore een 
tunna sädh för 5 daler dhen tijdh han spijsadhe på Communitetet, och doch sädan 
igen inthet mehra giffwit till M. Boethium, som nu Qvaestor ähr, ähn 4 1 /2  dr 
medh frågan om icke honom kunne tillåtit wardha i Camera Regia effterspöria, om 
thet så högt honom wore påfört eller ey? Be:te h. Erich hadhe och itt annat beswär 
emoot be: te M. Honterum om itt kiöp, doch emädan Hon terus inthet war tilstädes, ey 
heller saken tillförne in Consistorio angiffwen, bleff honom swarat, att thessa klage- 
måls puncter, moste först till Consistorium föras, och ther skiärskodas och ran- 
sakas, sädan kan man see til huru detta kan til ändskap komma.

Och när detta så afflupit war, valedicerade H. Excell. och reste ifrå staden strax 
effter middagen klockan emelan itt och tu.

25. Novemb.
convenerunt in Consistorio M. Fornelius p.t. Rector, D. Joh. Lenaeus, D. Side- 

aius, M. Sveno, M. Joh. Staienus, M. Mart. Nycopensis, M. Israel Bringinr, M. Laur. 
Stigzelius, M. Emporagrius, item M. Boethius Qvaestor. Et

1. Spör Rector när Professores theologiae, som för een tijdh sädan bleffwo con- 
firmerade till be: te theologiae professioner, skole sina orationes introductorias haff- 
wa, på det man kan medh programmate publico och introductionerne ther effter 
sigh skicka och laga. Respondebatur: Det synes wara rådsamligast medh detta inthet 
dröia, uthan att Rector anslår om sundagh nästkommande för M. Joh. Staieno, och 
om S. Andreae dagh, som ähr om måndagh för M. Laur. Stigzelio, såledhes, att M. 
Staienus haffwer sin oration om tijsdagh nästkommande, och M. Stigzelinr dagen 
ther effter, n[empligh] om onsdagh.

2. Frågar Rector när lectionum catalogus skall anslås, såsom och på hwadh dagh 
studenteme skole sammankallas, och låta sigh skriffwa till wissa lectioner? Respon
debatur:

Om sundagh som kommer, kan lectionum catalogus anslagen warda, såsom och 
diplomate påbudit, att alla som här widh Acad. under disciplin ähre, skole dhen 3. 
Decembris sigh låta till wissa lexor skriffwa.

3. Bleffwo Airarii inspectores constituerade M. Joh. Stalemw, och M. Martinar 
Nycopensis, mädan ordo till them kommen war.

4. Androgh Rector twenne bönders ärendhe ifrå Alffta sochn, hwilka begiära någon 
hielp till sin nybygda kyrkia. Respondebatur.

Att något giffwa ifrå kyrkietionden, som ther ifrå till Academien deputerat ähr, att 
ther uppehålla wijn, bygningh, eller annat, som tarffwas kan, ähr inthet i wår macht 
att giöra, uthan i R:as M:tis. Men hwadh belangar theras begiäran om hiälp till 
klocke kiöp, kan man theruthinnan så widt them bijfall giöra, att the för inwaran- 
de åhr kunna bekomma fyra tunnor spanmål, och thet tilkommande och 4 t:r aff den 
tionde säden, som ther faller, doch förbehållit R:ae M:tis konungslige behagh här- 
uthinnan.

5. Berättar Rector att M. Olaus Unonis begiärar een recommendation til Illustriss. 
Dn. CancelL Acad. aff Ven:do Consistorio, att bekomma aldeles confurmation till 
professionem logices, wäll för dhe skiäl, som tilförne ähre offta omrörda, doch nu 
i synnerhet, att Simptuna pastorat ähr honom ifrå kommen, then han likwäl haffwer 
förmeent sigh bekomma, hwar denne professio logices haf:r honom förbijgånget.
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Respondebatur: All den stundh qvarta conclusio, aff them som underskriffues, 
när IÜustrissimiw Dn. Cancell. Acad. här senast war, förmäler huru man medh 
detta ärendet skall omgåå, understodh Consistorium sigh inthet nu p.t. att skriffwa H. 
Excell. Cancellario Acad. ther om något till, uthan för godt fun«o, anmoda aff H. 
Ähre:het Archiebiskopen, att H. Ähre:het det giöra will, mädan H. Ähre:het aff 
andra skiäl det fordra och urgera kan, ähn som Consistorium.

6. Offererar Rector M. Christierni Alzinii musices p.t. inspectoris scriptum, an
gående musicam här i staden, hwilket förmäler 1. om 32 sochnar, som tillförne ähre 
cantorib. deputerade, att the ähn widare them behålla kun«e. 2. Om sochnepen- 
»ingarna aff Sichtuna stadh, och 2 underliggiande sochnar, att och the motte komma 
åter hijt igen till musicorum löns förbättringh. 3. Förslår M. Christiem#x inthet 
wara orådheligit, att Consistoriales wille försöria musikanterne. Men domkyrkian 
och staden uppehålla åhrligen organisten medh dhen löön som honom tilsagdh ähr,
4. W ar om confirmatione legum musicalium, som och tå bleffwo inlagde att öff- 
werläsas och betänkias.

Respondebatur: Hwadh widkommer the twenwe förra puncter, så höra the till 
Consistorium ecclesiasticum. Men anlangande den tridie togo Professores bådhe det, 
och mehra som här till lända kan, till een an«an Consistorii dagh, i betänkiandhe, 
säiandes sigh wilia thessa musicanter i minne haffwa, när stipendia Regia uth- 
skifftas, effter som det och bleff slutit, när Illustriss. Dn. Cancell. Acad. här senast 
war.

7. Inkommer Johan Andersson Acad. wachtmästar, och på ens änkios wegne h. 
Malin benembd i Fierdingen boendes, anklagar een studiosum Laurentium Bank 
Smolandum, n[empligh] att han henne haffwer råkat på gatan i Stockholm, och 
begiärt läia hennes häst till Ubsale, och tilsagdt sigh wilia skaffa honom hijt, aff 
hwilken tilsäielse hon haffuer nempt gården ther hästen på Malmen stodh. Doch 
skule han först komma och giöra afftal, i hennes herbergh, hwadh han therföre skule 
giffwa, men han haffwer tagit hästen genast sin koos, och inthet mehr kommit till 
henne att contrahera om samma häst, och i wägen sädan ridit honom till döds. 
Begiärte altså Johan Andersson på be:te änkios wegne att judex wille denna saken 
uptaga, och henne rätt skaffa i detta fallet. Ther till swarade een annan student Pet
rus Erici Smolandus, mädan Laur. Bank inthet war sielff personligen i staden, att hon 
gaff Laurentio loff på gatan att strax taga hästen, och att han war tå så illamedhfahren 
bådhe aff swult och brot, att han mz stort betänkiandhe motte taga hästen ther ifrå, 
såsom theras witnesskriffter uthwiste, som sågo hästen när han i Laurentii händer 
kom. Sädan sadhe han Laur. haffwa gåt till foot mäst i wägen, och then första dagen 
inthet längre medh honom haffwa rest, ähn till krogen, then widh Stockholm strax 
ligger, then andra dagen till Rosenbergh, ther han haf:r töffwat i twenne dagar, 
och hästen väll fodrat, och på lychten bekommit ther een skiutzhäst, och låtit 
een liten poike rijdha be:te änkios häst. Doch likwäl någon liten wägh ther ifrå, 
störte hästen i een bondegårdh, ther bonden medh all flijt försöchte att be:te häst 
tillrätta komma, men det war alt fåfängdt. Förmeente therföre swaranden hästen 
wara dödh inthet genom Laur. wållande. När nu parterne såledhejs] hadhe sina skiäl 
på begge sijdorne framdragit, syntes Consis:rio wara bäst, att the beqwämma sigh, 
och något giffwa effter bådha, och hwar the elies inthet kun«a komma öffwer eens, 
kan Rector denwa saken hemma öffwerläggia och slijta.

8. Inkommer h. Karin Lars bryggiares, och klagar an Olaum Erici, therföre han
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hennes fänster haar sunderslagit, såsom och på hennes brodher oqwädens ordh 
kastat, och annan otijdigheet. Ther till Olaus swarade att detta ähr tillförne på 
rådstuffwun affdömdt. Men att han inthet haff:r låtit fänstret förfärdiga, ähn ther 
till denne orsaak, att hennes man haffwer inne medh sigh ähn nu hans målsägande 
rätt, effter som tå bleff affdömdt. Bleff therföre ähn thet samma Olao pålagdt att 
han fänstret låter byggia, men det andra som war honom och hennes broder emelan, 
war inthet som kundhe bewijsas, påladhes therföre bette hennes brodher, att han 
skule skaffa sigh witnen, och sädan komma till Rectorem, så skall han bekomma 
rätt på sin wedherpart.

9. Berättade Rector att borgarskapet i stadhen sigh beswärar öffwer studenteme, 
therföre the uppfylla theras bänker i kyrkian, och trängia them ifrå theras tilldeelta 
stolar.

Responsio: Om detta discurrerades flitigt, huru eenighet medlen emelan måå 
hållas, och all orsaak till twedrecht affskaffas, och på lychten slutit, att om fredagh 
nästkommande skule upslagit warda itt patent om detta, medh förbudh att ingen 
student fördriste sigh här effter det giöra medh märkeligit straff.

10. Offererar Rector twenne zedlar som H. Ährerhet Archiepiskopen haffwer 
skriffwit för twenne studenter att bekomma stipendium Regium. Item refererar 
Rector H. Excell. Gincell Ac. och haffwa Israelem Olai eo nomine recommenderat, 
att han skule stipendium bekomma, när H. Excell. nu senast här ifrå förreste. 
Respondebatur:

Man kan inthet denna gången om sripendiateme något giöra, mädan det moste 
först efftersees aff itt Regieringens breeff, huru stoor hwars och ens qvota ähr, som 
stipendium haffwa skole, och sädan aff inspectoreme medh Qvaestore betänkias, huru 
många rum denna gången lösa bliffwa, ther effter kan heela ärendet om stipendia- 
teme wäll komma till consideration.

11. Föredrager Rector Benedicti Brinkz West-Gothi ödmiuke begiäran, att kunna 
ähn widare stipendium behålla, mädan qvota är uthtagen, och han elies swåra fattigh 
ähr. Och hwar det ingalunda skee kunne, att tå hans broder motte bekomma sti
pendium. Respondebatur: Benedictum hwadh widkommer, kan han det widare inthet 
bekomma, mädan inspector stipend. M. Stigzelinr refererade honom haffwa uthtagit 
widh pas 50 dr öffwer qvotam, men att man kan giffwa hans broder godh spem 
synes wara billigt, mädan the ähre mächta fattige, och han elies ähr een flitigh och 
sigh wäll förekommen studiosus.

12. Framkommer Haqvinus Haqvini Harboensis, och anklagar Thomam Michae
lis (hwilken för en liten tijdh sädan haffwer afflagt borgare eedh på rådstuffwun, 
doch begiärte han bekomma forum huius causx här in Gxisistorio, mädan han sade 
sigh tå wara under Acad. iurisdiction, när giärningen händhe) therföre han haffwer 
honom illa bitit, så att itt finger ähr aldeles therföre affhuggit, och twenne andra 
ähre ofärdiga, hwilket så tilkom: Otto dagar för julehelgen åhr 1639 kommo wij 
tillsaman hoos een student, som hette Johan Schomernr Wesmannus, hwilken tå 
giäste hoos Lars Nilsson i Fierdingen, och när wij ther inthet länge warit haffwa, 
drack Thomas een gångh uth twenne glaas, och wiUe sielff sädan iskänkia, thet iagh, 
sadhe Haqvinus, nekadhe, och honoris causa tillbödh migh wilia det giöra, fick altså 
i kannan medh honom, men han hölt hårt uthi, och sadhe, inthet skalt tu taga nogot 
ifrå migh, och medh det samma begynte wij slotz. Och ändoch iagh hadhe honom 
under migh på golffwet, likwäll fick han mitt finger emälan sina tänder, och beet
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så hårt till, att iagh kallade honom kiäre brodher, och badh honom slippa fingret. 
Men han wille likwäll inthet, uthan beet continuerligen, till thes sielffua kötet in på 
bara beenet ifrå handloffwen in till nagelen på det ena fingret, medh tändeme dragit 
war, och kunde inthet afflåta förre ähn munwen bleff upbruten aff andra, ther aff 
iagh een omäteligh wärk heela åhret igenom haffwer uthståt, kostat på bordskiärare 
många pen«ingar, mist bort aldeles itt finger, som affhugget är, och twenwe andra 
haffwer iagh nu ther till lamma och ofärdiga. Elies ther till medh min tijdh för- 
sumat, och mina studier tillbaka satt. Begiärte therföre att detta factum skule be- 
tänkias, att han på sin wederpart motte rätt bekomm. Thomas swarade och sadhe 
sigh wara legligen kallat till be:te Schomerum, men Haqvinum inthet. 2. Haqvinum 
haffwa medh pock begiärat aff sigh kanaan, 3. honom haffua stöt sigh medh kannan 
i ansichtet, så att ther haffwer blånat effter, 4. slagit sigh örfiljar medh händeme, 5. 
tagit sigh i strupen och illa krystat.

Joh. Zachariae Uplandus inkallas att witna, mädan han ther war tillstädes när 
conflictus gick an, hwilken sadhe 1. Thomam wara inkommen till Schomerum, mädan 
han war borta. 2. Thomam haffwa sagt, när the om kannan rychtes, iagh kiänner 
tigh inthet godh att tu skall taga något aff migh. 3. sigh inthet wetta, hwem först 
haffwer slagit till. 4. Haqvinum haffwa ropat och budit Thomam slippa sigh, 5. sigh 
inthet sedt, Haqvinum haffua stödt den andra medh kannan.

Ericus Petri Hökhuffwudensis witnade eendeels det samma, och ladhe ther till 
detta, att Joh. Zachariae och Thomas haffua tilförne warit i owänskap, och therföre 
Haqvinum haffwa Ioffwat Johanni, att Thomas ingen skadha skule honom giöra,
2. sadhe han och att Thomas* haff:r stöt Thomam medh kannan i ansichtet.

Ther näst upreciterades Joh. Schomeri witnesskrifft om detta, lydandes Haqvinum 
och Thomam haffwa begynt ryckias om een kanna. 2. Haqvinum haffwa rycht kan
nan aff Thoma, och slagit honom i ansichtet een blånat, 3. be:te Haqvinum haffwa 
slagit Thomam under sigh, och medh det samma Thomam haffwa bitit honom i 
fingret.

När nu detta så war afflupit, och Thomas beropadhe sigh på andra witnen, som 
inthet wore här nu för handen, bleff detta upskutit till een annan Consistorii dagh, 
tå witnen och andra instrumenter motte wara tilstädes, them be: te Thomas på sin 
sijda föredraga, att saken motte sin decision winna.

13. Offererar Rector Michaelis Stocade scriptum, i hwilket han begiärar copiam 
till att haffwa itt collegium privatum medicum, doch mädan tijden war förlupen, 
och M. Frank medicar inthet war tilstädes, bleff detta upskutit til een annan Consis
torii dagh.

2. Decembris
loco et hora ordinariis [convenerunt] M. Forn. p.t. Rector, D. Lenaeus, M. Stale- 

nus, M. Stigzeliar, M. Frank, M. Sveno, M. Bring., M. Emporagriar: Et
1. Inkommer een trumetare, Jacob Olsson benembd föd i Ramstad sochn, och kla

gar an Paulum Andreae Giristadium, therföre han haffwer hetz lupit effter honom 
ifrå stadzporten i Fierdingen, och up åt ladan, som står på giärden, och sädan slagit 
honom några örfijlar, tagit hans trumet, och dhen sunderslagit, och hans kläder illa 
rijffwit, doch mädan be: te Paular war illa slagen medh een knijff aff Jacob trume-

* Felskrivning för H a q y im s .
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tare i axlen, så att han inthet kunde komma tillstädes, dy kunde saken inthet widare 
ransakas, förre ähn wedherparten kommer tillstädes. Men i medier tijdh tilsadhe 
Johan Andersson wachtm. sigh wilia på Pauli wegne låta trumetan förfärdiga.

2. Refererar Rector för M. Johan Frank, huru Consistorium haf:r skutit Michaelis 
Stocade Galli begiäran, att bekomma loff haffwa collegium medicum, först til fa
cultatis mediae beränkiande, medh frågan hwad han ther om menar? Michaelis 
scriptum reciterades, dier näst begiärade M. Frankenius att han sigh här på skule 
fåå betänkia till näste Consistorii dagh, att tå sin meningh för Consistorio berätta.

3. Berättar Rector huru såsom Andreas Israelis och Andreas Petri Roslagii, vid. 
dies 14. Novemb. §. 4., wilia förlijka sigh medh hwar andra hemma, och inthet uth- 
föra den saken om sitt slagsmåål här in Consistorio, medh frågan hwad man ther 
medh giöra skall? Respondebatur:

Sädan meister Johan bardskiäraren haffwer berättat, och Consistorio försäkrat 
denne Andream Israelis komma till hälssan igen och öffwerwinna dhen skadha han 
bekommit haffwer, swarades till det som andragit bleff aff Rectore, att denne saken 
motte här in Consistorio cognosceras. Ty den skadan giorde haar sättat i prubban, 
saken ähr rilföme andragen, och elies ähr caution giffwen för honom aff hans wärdh, 
idemque ex cap. 9. Item c. 17. TingJB. LX.

4. Bleff widlyfftigt discurrerat om musica här i staden, och thes rätta fortsättiande, 
såsom och een legib. musicalib. Item organisten, huru han här effter lönas kan, doch 
inthet wist afftalt och slutit, uthan önskat att musica medh orgowärket motte komma 
till sin rätta floor, såsom och för rådsampt hållit, att iu någre aff musicanterne 
motte bekomma stipendium Regium, så frampt the ähre aff andra qvaliteter, som 
ther till fordras, tiänlige, effter och det bleff bewiliat, aff H. Excell. Cancell. Acad. 
när han senast här war.

3. Inkommer Haqvinus Haqvini, och begiärar ändskap på sin käremåål emoot 
Thomam Michaelis, vid. 25. Novem. §. 12. Och berättadhe ther hoos sigh haffwa 
lägat till sängs i samfäldiga 13 wekor, och så illa siuker aff samma beet, att liffwet 
war i stoor fahra, och håret alt på een sijda aff huffwudet bortnöt. Item haffwer 
giffwit i bårdskiärar löön, undantagandes koste» 63 dr. kopparm. Inkom och Joh. 
SchomerttT, och ständigt håller sigh widh dhen skrifft, som in Consistorio reciterades
23. Nov. §. 12. Doch bleff denwa gången inthet mehra dier på affsagdt, uthan att 
Thomas skall 1. Betala bardskiärarlönen, then som bewijsligh ähr Haqvinum haffwa 
uthgiffwit, 2. Förlijka honom för sin wärk, och tijdspillan, och tagha ther till godhe 
män som öffwerläggia saken them emelan. Näste Consistorii dagh loffwade judex 
sigh wilia detta giöra, så frampt ingen compositio elies privata bliffwa kan, och 
sädan giffwa på sielffwa gierningen sin rätta definition, effter som lagen säger.

6. Reciterades R:ae M:tis breeff och confirmation Domino Danieli Bhem giffwit 
på eloqentiae Regiae profession uthi Domini Mylonii ställe, och medh dett samma 
sadhes, att för honom kan intimeras den 6 Decemb. och sädan introduceras, hwilket 
och skedde.

7. Berättar Rector att M  Eskel booktryckiaren begiärar kiöpa det portet, som 
Communitetet tilhörer?

Will han giffwa therföre 40 dr. kopparm. kan han det bekomma. Vid. acta 23. 
7bris An. 1640.

8. Andrager Rector Joh. Jonse WestGothi begiäran, att bekomma stipendium Re
gium. Vid. acta 17. Junij §. 7. et 23. Junij §. 4.
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Respondebatur. Inspectores moste först öffwersee huru många nun bliffwa lösa, 
sädan får man see, hwad man kan giöra.

16 Decemb.
wore tilstädes in Consistorio M. Laur. Forn. p.t. Rector, D. Lenae«/, D. Jonas W., 

M. Stalen»/, M. Stigzeli»/, D. Daniel Sidenius, M. Joh. Frank, M. Sveno, M. Mart. 
Nycop., M. Eric«/ Brun«i»/, M. Boethius Qvaestor, M. Emporagri»/, Dn. Daniel 
Bhem, M. Olaus Unonis, och föliandhe ärender förrättadhe:

1. Framkallas M. Boéthius Qvaestor att deponera sitt iurament, mädan han of fm 
tilstädes ähr in Consistorio in varia diversarum ca«/arum cognitione ex c. 3. §. 7. 
Consist.* Acad. Ther näst affladhe och Daniel Bhem, och M. Olaus Unonis sina iura- 
menta först tanqvam assessores in iudicio ex c. 3. §. 7. constit. Acad. Sädan tanqvam 
Professores ex c. 8 t. 3. §. 2. const. Acad.

2. Inladhe Rector een skrifft, som Thomas Michaelis Oluff Håkansons mågh i 
Fierdingen skriffwit haff:r, ther uthi han säger borgmästame här i staden haffwa 
hans saak medh Haqvino Haqvini till rådstuffwun kallat. Mädan han säger sigh 
haffwa afflagt borgare eedh för ähn saken war giordh. Till hwilket swarades, att 
be:te Thomas bekiändhe twert emoot 25. Novemb. §. 12. Elies haffwer han ähn nu 
inthet tagit testimonium ifrå Academie», ergo synes hans rätta forum wara in huius 
ca«/ae cognitione, non curia sed Consistorium academicum.

3. Inkommer Jacob trumetare, och ähn widare urgerar dhen saak, som han an- 
gaaff 2. Decemb. §. 1, moot Paulum Giristadium. Paul«/ nekade ther til att han 
medh wreds moodh haff:r söckt effter honom, uthan fölgdt een amzan student up åt 
ladan som hette Eric«/ Erici Giristadi«/, hwilken och samma witnade, och mz det 
samma funwit be:te trumetare, och i rädhogan honom slagit, när han sågh trume- 
taren byta staffrar medh sin fadher, och tagha till sigh dhen som större war. När 
nu parteme agerat hadhe denna sin saak til ändhe, slötz 1. Att Paul«/ skule låta 
trumetan bliffwa så godh igen, som hon tilförne war, effter godhe mäns metzordom. 
2. Böta för pust 6 mk hwit mynt. Item håredragh 6 mk. h. m. effter c. 12. Sår. B. 
St. L. 3. Loffwades och det be:te Jacob trumetare, att samma saak ähn widare skall 
stå honom yppen att drijffwa, så frampt han medh skiäl kan bewijsa att Paul«/ 
medh berådde och wredhe modhe haffwer gåt effter honom. 4. Om Paul«/ något 
haf:r emoot be:te Jacob trumetare, kan han in foro competend sökia reconvention.

4. Berättar M. Joh. Frank sitt betänkiandhe om Michaelis Stocade begiäran, vid. 
aeta. 2. Decemb. §. 2. Och 1. säger honom haffwa farit will i processen, ty han haf:r 
gåt förbij facultatem, och gienast sitt postulat andragit Consistorio, hwilket ähr emoot 
stylum in aliis faeultatib. usitatum, som och constitutiones. 2. Nekar han honom 
till sådana exercitia wara beqwem. 3. Säger han be:te Stocade een sådana wara som 
flyger medh alt wäder, och lämpar sigh effter alla secter i religionen, effter som 
rumet fordrar ther han wistas. 4. Berättar han honom wara een Fladan, som mordi* 
c«/ defenderar morbum wara substantiam och inthet accidens. Respondebatur: be: te 
Stocade moste först sökia hos facultatem, att han thes consens bekommer, sädan kan 
ähn saken i widare betänkiandhe tagas.

5. Föredrager Rector den twist, som ähr emelan h. Malin een änkia i Fierdingen, 
på den ena sijdan käranden, och Laur. Bank Smolandum, swaranden, vid. act. 25. 
Nov. §. 7. Inkallades therföre parteme. Och mädan the nekadhe sigh kunwa komma

* Felskrivning för C o n s tit.
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öffwer eens, och för sigh sielffwa saken öffwerläggia, fan Consist. godt wara, att 
be:te Laur. Bank giffwer henae 4 rijkzdaler för samma häst, effter c. 20. Bygn.B. 
St. L  §. 2. Men om tijden mir hon kan penningarna bekomma, kan Rector effterse, 
mädan Laur. inthet war sielff tilstädes, uthan hans fulmächtigh Petras Smolandas.

6. Inkommer h. Elin een änlda på Ijslandet, och anklagar Joh. Salomonis Werm- 
landum sin giäst, therföre han haffwer slagit sin dotter några örfijlar, när han för 
några dagar sädan hadhe kommit heem i sitt herbergh uthur staden drucken medh 
een kanna ööl. Item kallat henne sleeff, och annat oskick hållit, så att änkian sielff 
och dottren moste om afftonen husen ryma, doch ther medh icke nogh, uthan sädan 
die haffwa återkommit, och sigh i sitt porte instuckit, haffwer och han tijt kommit, 
och samma skick och olååt hållit. Johannes swarar ther till, och säger, att om han något 
illa leet, thet gick an hans fästeqwinna, dien ther inne hoos them war, och wärdinnan 
eller dottren inthet, sadhe och att han narrades medh be:te sin wärdinnas dotter, 
och medh det samma kom modren och wille slå honom.

Wachtmästaren Johan Andersson beswärar och sigh högeligen öff:r be:te Jo- 
hannem, i det han samma natt haffwer honom på gatan funnit, och när han hade 
welat honom fört til Rectorem, för sitt oliudh skui, och buller, som han giordhe, 
haffwer han ränt wachtmästaren i kragen, kallat honom skiälm och andra oqwädens 
ordh. Hwilket be:te Joh. bådhe nekadhe och jakadhe, säiandes sigh inthet wäll wetta 
wachtmästarens privilegier.

Professores betänckte saken flitigt, och all den stundh be:te Joh. WermmeL syn
tes inthet wara nogh klook och förståndigh, uthan i sitt huffwud förrycht, syntes 
them nogh wara 1. Att han sin wärdinoa bedher om wänskap, thet han och giordhe, 
aff hwilket hon och strax bleff bewecht att bidia för honom hoos Consistorium och 
tilgifft i detta fallet. 2. Medh een skrifft sigh förobligerar, att han wachtmäst. här 
effter inthet ondt will tillfoga, hwarken medh ordh eller giemingar, såsom och i 
samma skrifft betyga, att han medh honom inthet an«at weet, ähn dhet ährligit och 
gott ähr. Item bidia wachtmästaren om tillgifft och wänskap, dhet och han strax in 
praesentia giordhe.

7. Offererar Rector h. Torbiörns pastoris witnesskrifft i Tänscadh sochn, om twen- 
ne Acad. bönder i hans församblingh boendes i Forssa, att the aff stort hagel haffwa 
lijdit på sitt korn mächta skadha. Item betygade be:te pastor i samma skrifft om 
een anaan Acad. bondhe i Norrekällemyra boendes, att han aff stoor torka, haffwer 
och stoor skadha bekommit på sitt kom.

Respondebatur: The kunwa giärden bekomma, hwilken belöper sigh 3 1/2 t:a, doch 
detta åhret allenast.

8. Bleff och discurrerat om stipendiariis, som nu skule antagne warda, och godt 
funait, att inspectores kalla tilhopa exspectanterne, och ehrfahra theras progres. Item, 
uthkunskapa om theras lägenhet och fattigdoom. Såsom och efftersee i hwad stdfft 
the födda ähre. Doch bleff Jonas Jonae Botniensis bewiliat att bekomma sitt förra 
rum igen, som han tilförne hadhe hafft.

9. Spordhe Rector om M. Elia Unonis, om han för adiunctura philosophica måå 
stipendium bekomma, mädan Vice-Cancellariar haffwer ähn nu inthet giffwit honom 
sitt votum? Respondebatur: All den stundh han haffwer giort sitt prooff mz dis
putatione publica, och i proffwet ähr funaen sufficient, kan man inthet honom det 
förwägra, doch först remittera honom till H. Ähre: het Archiepiskopen, att be
komma H. Ähre:hetz consens.
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218, 221, 223, 227, 231, 235, 237, 239,
240, 245, 247, 251, 263, 266, 268, 269,
271, 272, 274, 276, 277, 279, 282, 284,
286, 287, 288, 290, 292, 293, 321

Bruse, Anders, orgelbyggare 168 
Bruzelius, Bengt 93 
Bruzeus, Benedictus, Ostrog. 239, 244  
Brynterus, Johannes 13 f., 27 
Bröms, Isacus 81 
Bröms, Sveno Johannis 42 
Bullernaesius, Johannes Marci, kh i Simtuna 

48 f.
Bureus, Johannes, riksantikvarie 7 
Bürgersdicius, Franciscus, holländsk filosof 

256
Buscherus, Rolandus Rolandi, Upl. 288 
Bång, Haquinus Olai, Ostrog. 45, 46, 96 f-, 

i n
Bärlingh. Se Berling
Böös, Jonas Christophori, Örebroensis 218, 

227

Carl. Se Karl 
Canutus Petri, Verml. 252 
Carlostadius, Laurentius Sigfridi, borgmästare 

i Filipstad 158, 161, 197 f., 205 f., 214. 
218 f., 233 f., 260, 286 

Carlostadius, Salomon Petri 288  
Carolus, Lapp 23 
Carolus Caroli 8 
Carolus Olai, Suderm. 42  
Carolus Petri, Ostrobothn. 50 
Casper, apotekare i Stockholm (1638) 134 
Chesnecopherus, Johannes, professor 49 , 56, 

120, 205 f., 214, 218 f., 233, 307 
Chesnecopherus, Johannes, son till prof.

Chesnecopherus 233 
Chirstenius, Petrus. Se Kirstenius 
Christiem, snickare 27, 114 
Christiemus Nicolai 88 f., 92 f.
Christophorus Hermanni, Ostrog. 265 
Chrus, Petter. Se Kruse 
Chruse, Johan. Se Cruus 
Chruzelius, Boethius, quaestor 48, 52, 53, 65, 

90, 98 f., 155, 158, 160, 174, 176, 213,
214, 216, 245, 270, 283, 286 f., 288, 301, 
316, 321

—  Närvarande i konsist. 143, 173, 197, 211,
215, 230, 237, 240, 245, 247, 249, 269, 
276, 279, 282, 293, 296, 300, 316, 321

Cirraeus, Magnus, Ostrog. 144, 195 
Gaudius Erici, Suderm. 39, 108 f., 123 
Coraeus, Johannes Birgeri, Smol. 215 f., 222, 

224 ff., 234, 236 
Crusebjörn, Peter. Se Kruse
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Cruus, Gustaf 122 
Cruus, Johan 282 
Cruzelius, Boethius. Se Chruzelius 
Cuoco, Andreas, språkmästare 259 f.( 290

Daniel Andersson, fogde 214 
Daniel Caroli (från Torsång) 2 6 
Daniel Caroli, Vestm. 95, 141 
Daniel Danielis, lektor i Linköping 19$ 
Daniel Gregorii, kh i W idbo 251 f.
Daniel Jonse, Geval. Se Behm 
Daniel Laurentii, Smol. 215, 224 ff., 234, 

236
Daniel Nicolai, Upsal. 139 
Daniel Nilsson 204 f., 209 f.
Daniel Olai, Hökhuffuensis. Se Höök 
Daniel Stenonis 243
David Danielsson, betjäntpojke hos Lauren

tius Laurentii 75 f.
David Petri, kh i Vittinge 178 
D e la Gardie, Jakob, riksråd 63 
D e la Gardie, Magnus Gabriel, student, rector 

ill., sederm. riksdrots 165, 250, 233, 260, 
305, 3x1

—  Närvarande i konsist. 263, 266, 268, 269, 
271, 272, 274, 2 7 5 , 276, 277, 279, 284, 
286, 287, 288, 289

—  hans hovmästare 161 
Depke, Simon. Se Döpke
Dessijn, Henricus, Liffmannus 236 f., 238  
Dieterich, borgare i Jönköping 107 
Dieteticus, Conrad, tysk teolog 101, 103 
Duwall, Jakob 139
Döpke (Depke), Simon Henrici, Vestm. 67 f., 

84, 112 f., 120 ff., 128 ff., 137, 145, 147 f*. 
160, 184 ff., 226, 239, 240, 286

Eden (adlad Edenberg), Claes, borgare 63, 67, 
69, 83, 115, 246, 249, 250, 270  

Edvardus Philippi, Ostrog. Se Hammarseus 
Elias, bonde i Ladegården i Film 90, 173 f., 

230 f., 249
—  hans hustru 230
—  hans moder 90, 174, 230 f.
Elias Nicolai, Vermi. 42
Elias Stephani, Tawast. 33 f., 143 f.
Elias Unonis, Geval., korrektor, adjunkt 99, 

138, 195, 253, 264, 266 f., 307, 3x4, 322 
Elin, Mårten glasmästares hustru 294  
Elin, änka på Islandet 322 
Elsevier, holl. boktryckarsläkt 103, 196, 270  
Emerentia, Johan Olofssons hustru 132 
Emporagrius, Ericus Gabrielis, professor 34» 

51, 59 f-, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 7 3 . 7 7 , 
78, 83, 89, 115, 122, 123, 126, 127, 129, 
131, 132, 134, 135, 142 f-, 147, 149 f*> 
156, 157, 158, 160, 169, I7X, 1 7 8 f-, 187,

21-  681061 Sallander

191, 212, 214, 217, 220, 225, 228, 233, 
244, 247, 267, 280, 285, 287, 313

—  Närvarande i konsist. 69 , 72 , 77, 81 , 83 , 
87, 91, 107, 108, 113, 119, 120, 125,
127, 133 , 135 . 141, 143 , 146, 153 , 155 ,
158, 165, 166, 168, 170, 177, 179, 185,
189, 211, 214, 215, 218, 219, 223, 227,
242, 245, 249, 251, 263, 266, 268, 269,
271, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280,
284, 286, 287, 288, 289, 296, 297, 298,
299, 300, 303, 304, 305, 306, 307, 316,
319, 321

Emporagrius, Ericus Laurentii, spismästare, 
sedan kh i Årsunda 14, 44 , 46, 64, 112, 
1 2 1 , 160, 1 7 3 , 2 1 2 , 2 3 7 , 2 9 7 , 316

—  hans hustru 44  
Emporagrius, Israel Nicolai 136 
Enander, Samuel, lektor i Linköping 306 
Enerus, Johannes Gaudii, Ostrog. 70, 72 ff.,

84, 266, 267 
Engelbrekt Svensson, slottsfogde, krögare 10, 

39 f., 69, 89, 92, 95  f-, 130, 135 , 239
—  hans skräddare 92 f.
—  hans söner. Se Gustaf Engelbrektsson och 

Nicolaus Engelberti
Ericus Andreas (»Herr Erik i Svartbäcken»), 

komm, i Tibble 212, 283 
Ericus Andreas, Salemontanus 42, 112, 121,

128, 161
Ericus Claudii, Ostrog. 70, 72 ff., 84  
Ericus Danielis. Se Achrelius 
Ericus Erici, Suderm. Se Norasus 
Ericus Gabrielis. Se Emporagrius 
Ericus, Helsingus 140 f.
Ericus, Hwittingensis 226 
Ericus Johannis, Nordmannus 15 f.
Ericus Magni, präst 214 
Ericus Pauli 87
Ericus Petri, Hökhufvudensis 319  
Ericus Petri, Smol. 139, 218 
Ericus Petri, Waltunensis 218 
Ericus Petri, Vestm. Se Brant 
Erik, herr, svåger med Isac. Lundii arvingar 

205, 209 f.
Erik (»Herr Erik i Svartbäcken»). Se Ericus 

Andrea:
Erik, spismästare. Se Emporagrius, Ericus Lau

rentii
Erik Eriksson, tullnär 174 
Erik Gabrielsson. Se Emporagrius 
Erik Jordansson. Felskrivning för Lars Jor- 

dansson
Erik Knutsson i Fjärdingen 123 
Erik Larsson i Bredgränd, hans änka 273 
Erik Olofsson, bonde i Vretberga 52 
Erik Olofsson (Olsson) vid Dammen, bor

gare, sedermera rådman 74 ff*. 79
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Erik Persson, köpman vid Kopparberg 174, 
270

Erik Staffansson på Islandet 89, 94 f.
—  hans hustru 87 f.
Erik Staffansson, akad.-bonde i Arenberga 

299, 300 
Erlandus Nicolai, Smol. 141 
Eschillus, boktryckare. Se Eskil Mattsson 
Eskil Bengtsson, akad.-bonde i Alby 301 
Eskil Mattsson, boktryckare 155, 160, 231, 

239, 243, 297, 299, 320  
Evert, bonde i Vendel 61

Fabritius (Fabricius), Laurentius, Smol. 68, 
189, 274

Falck, Nicolaus Erici, kh i Giresta 143 
Figrelius, Nicolaus Nicolai, Ostrog., depositor

Filmerus, Ericus Abrahami 134, 170 f., 176 
Fischer, Dionysius, läkare 290 
Flache rus (Flackerus), Sveno Matthias 108 
Fleming, studenter 55, 84 
Fleming, Christina. Se Silfversparre 
Fleming, Claes, riksråd 67 
Flodasus, Magnus, Vestm. 228 
Florius, Jonas Olai, Suderm. 139, 227 
Forbes (Forbetz, Fårbutz), Jakob, överste 49, 

56, 214
Forbes(ius), John, skotsk teolog 312 
Fornelius, Laurentius, professor 18, 44 , 47» 

48, 56, 59» 116, 124, 126, 127, 129, 131, 
135, 142, 146 f., 157, 175* 178, 180 ff., 
196, 206, 209, 222, 225, 227, 228, 229, 
232, 234, 247, 257, 265, 266, 269, 271, 
282, 292, 305, 308, 309

—  Närvarande i konsist. 7 , 8, 9, 11, 16, 18,
24, 25, 26, 27, 28, 41 , 42 , 43 , 44, 46, 48, 
52, 55 , 56, 57 , 58, 59 , 62, 63, 64, 66, 69, 
71, 72, 80, 81, 82, 85, 86, 91, 93, 94, 
98, 106, 107, 108, X13, 1x9, 120, 125, 
127, 134, 139, 141, 146, 159, 166, 174,
179, 185, 197, 198, 201, 205, 214, 215,
219, 221, 223, 227, 231, 245, 249, 251,
263, 265, 266, 269, 271, 272, 274, 275,
276, 277, 279, 280, 282, 284, 286, 287,
288, 289, 290, 292, 293, 299, 300, 303,
305, 306, 307, 316, 319, 321

Forschovius, Johannes, Finno 301 
Fortelius, Israel Israelis, Ostrog. 34, 293 
Franciscus Davidis, Neric. 42  
Franck (Frank, Frankenius), Johannes, profes

sor 43, 47, 48, 57, 60, 73, n 6 ,  119, 124, 
151, 175 , 187, 191, 193 , 196, 205, 213,
214, 217, 218, 229, 234, 258, 264, 266,
272, 273, 307, 311, 312, 319, 320, 321

—  Närvarande i konsist. 7, 8, 9, 16, 18, 21, 
24, 2 5 , 26, 27, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 5 5 ,

56, 59, 62, 64, 65, 66, 69, 71, 77, 80, 81, 
82, 86, 91, 107, 108, 113, 119, 120, 125, 
126, 13 3 , 135 , 139 , 14 3 , 148, 149 , 150,
153, 158, 166, 174, 179, 185, 189, 192,
198, 211, 214, 215, 219, 227, 237, 240,
242, 245, 249, 266, 272, 274, 277, 278,
279, 286, 287, 288, 289, 293, 296, 298,
300, 304, 307, 319, 321

Freigius, Johannes Thomas, tysk filosof 310 
Frischlinus, Johannes 250  
Frisius, Johannes 152 f.
Fyrborg, Johan 270 
Fårbutz, Jacop. Se Forbes

Gabriel Bengtsson, riksskattmästare. Se Oxen
stierna 

Gabriel Erici, Neric. 49 
Gabriel Matthias, Suderm. 49 
Georgius, ärkebiskopens amanuens 142 
Georgius Laurentii, Suderm. 108 ff., 123 f., 

133
Georgius Petri, Nericius 139 
Gert, guldsmed. Se Skeppare 
Gestrinius, Martinus, professor 9, 10, 19, 22, 

23, 27, 42, 48, 49, 51, 53, 66, 69, 73» 
86 f., 90, 99, 125 f-, 129, 131, 132, 139, 
151, 160, 162, 170, 175, 187, 191, 193,
205, 206, 209, 213, 221, 222, 226, 227,
228, 239, 243, 245, 246, 250, 263, 264,
265, 266, 270, 276, 285, 300

—  Närvarande i konsist. 8, 9, 11, 16, 18, 21, 
25, 27, 42, 43, 44, 49 , 52, 55, 57, 58, 63,
64, 65, 66, 69, 71, 77, 80, 81, 82, 85, 90, 
91, 9 4 , 125, 126, 133, 135 , 139 , 141» 
143, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 153,
155 , 156, 158, 159, 161, 163, 165, 166,
173, 174, 185, 189, 192, 198, 201, 205,
2x1, 214, 220, 221, 223, 227, 230, 235,
236, 237, 239, 240, 242, 245, 249, 263,
265, 266, 269, 271, 272, 274, 275, 279»
280, 282, 284, 286, 287, 288, 289, 290,
293, 296, 299, 300, 304, 305, 307

Gilo, Christopher, köpman i Stockholm 63,
65, 85

—  hans änka 247, 270 
Giristadius, Ericus Erici 321 
Gir(i)stadius, Paulus Andrea: 143, 319 f., 321 
Gir(i)stadius, Petrus Johannis 295, 303 
Gislo Arvidi, Smol. 165, 218
Gran, Johannes Gerhardi, Bothn. 97, 293 
Grefwe, Amund, boktryckare 184 ff., 221, 

252, 263
Grels Mattsson, guldsmedsgesäll 135 f.
Grot, N ils 282 
Grabb, Andreas Marci 202 
Grå, Johannes 160 
Gunmundus Erlandi 195
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Gustaf, skräddare i Fjärdingen 161 
Gustaf Engelbrektsson, soldat 288  
Gustaf Larsson, borgare 26, 56, 306 f. 
Guthraeus, Jacobus, kh i Sala 306 
Gyllenstierna, Carl, löjtnant 167 f. 
Gyllenstierna, Erik, riksråd 167 
Gyllenstierna, Göran, landshövding 307 
Gyllenstierna, Johan, riksråd 304

Hafenreffer, Matthias, tysk teolog 101, 103 f. 
Hagelsteen, Sveno 297, 302 
Halen(i)us, Laurentius, adjunkt 16, 53, 137, 

170, 224, 267 
Hamarinus, Samuel, Holmens. 19s 
Hambraeus, Jonas, professor i Paris 156, 258, 

306
Hammaraeus (adlad Ehrensteen), Edvardus 

Philippi, Ostrog. 294  
Hammarinus, Ericus 22 
Hans, bagare i Stockholm 63 
Hans, barberare. Se Johan, bardskärare 
Hans, bältare. Se Hans Larsson 
Hans, domkyrkosyssloman. Se Nybelius 
Hans, glasmästare. Se Hans Mårtensson 
Hans, organist i Västerås 289  
Hans, skomakare 297, 299, 304 
Hans, sågare 265
Hans Eriksson, bonde i Lena sn 282 f.
Hans Eriksson, köpman i Gävle 270 
Hans Eriksson, köpman på Åsen 86, 174 
Hans Ivarsson, bonde i Film 174 
Hans Larsson, akad.-fogde 240, 300, 30 z 
Hans Larsson, bältare 237 
Hans Larsson, köpman på Åsen 86 
Hans Larsson, organist 168 
Hans Mårtensson, glasmästare 216 f.
Hans Sigfridsson, akad.-bonde i Närtuna 175 
Haqvinus, Ostrog. Se Lång 
Haqvinus Haqvini, Harboensis 318 f., 320, 

321
Henricus Andreae, Holmens. 97, 139 
Henricus Henrici. Se Ström 
Henricus Jacobi, Ostrobothn. 50 
Henricus Johannis 216 ff.
Henricus Johannis, Bircal. 152 
Henricus Liffmannus. Se Dessijn 
Hincius, Johannes, professor 194 
Hoffman, Laurentius Petri, Geval. 17, 93, 

209
Hoffmannus, Magnus, Smol. 195, 264  
Holm, Edvardus Johannis, Ostrog. 201 
Hontems, Ericus. Se Hunterus 
Horn, Bengt 74, 84 
Horn, Christer 74, 84  
Hornbein, Georg, bokbindare i Stockholm 

2 74

Humble, Elias, Smol. 93 f.
Humble, Jonas, Smol. 93 f.
Humerus, Zacharias 227, 270  
Hunterus (Hontems), Ericus, f . d. quaestorio, 

22, 24, 48, 4 9 , 53 , 54 , 9 1 , 9 8 , 9 9 , 296, 
301, 316

Håkan, kopparslagare 22, 43, 62 f., 64, 145, 
158L, 162, 163 f.

Höök, Boethius 282
Höök, Daniel Olai, Upl. 76, 288

Ingemarus Petri, Vestrog. Se Smetander 
Isacus Ingemari, kh i Odensvi 232 
Isacus Magni, Ostrog. 294 
Isacus Petri, Holmens. 275, 276  
Isak Axelsson. Se Silfversparre 
Israel Andreae, Ostrog. 42 
Israel Olai 318 
Israel Olai, Ostrog. 45 , 46  
Ist(h)menius, Isacus, professor 130, 195, 264, 

267, 298, 306, 314

Jacob Pontzon. Se D e la Gardie 
Jacobus Abrahami 74 ff., 79  
Jacobus Johannis, pojke 216  
Jacobus Johannis, Smol. 227 
Jacobus Johannis, Suderm. 225 
Jacobus Jonae, Ostrog. 294 
Jacobus Jonas, Umensis 16 
Jacobus Laurentii, Geval. 172, 231, 268, 270  
Jacobus Magni 74 ff- 79, 84, 139 
Jacobus Marci, bokförare 65 
Jacobus Matthiae, präst 260  
Jakob, mjölnare (?) 238  
Jakob Eriksson, bonde i Hånsta (Hönsta) 242  
Jakob Eriksson, bonde i Vattholma 242 
Jakob Olsson, trumpetare 319 f., 321 
Jeremias Andreae, Vestm. 42  
Jochum, en pojke 141 
Johan, bardskärare 67, 84, 98, 130, 135, 320 
Johan, dräng i Ladegården i Film 277 
Johan, kh i Simtuna. Se Bullernassius 
Johan, komm, i Odensala 22 
Johan Andersson, akad.-vaktmästate. Se Johan

nes Andreae, Belingensis 
Johan Bengtsson, bonde i Harbo 173 
Johan Jakobsson, akad.-bonde i Albäck 25, 

47
Johan Larsson 26 
Johan Markusson, soldat 136 
Johan Mattsson, slottsskrivare 49 
Johan Nilsson, stadsvaktmästare 167, 168 ff. 
Johan Nilsson. Se Tårsk 
Johan Olofsson (Olsson), vid Gallret, borgare 

152, 201 
—  hans hustru. Se Emerentia
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Johan (Jon) Olofsson (Olsson), borgmästare 
160, 215 f., 219, 220, 224 ff.» 231, 234, 
236, 261

Johan Olofsson, qusestors skrivare 297 
Johan Persson, guldsmed 278  
Johan Persson på Islandet, rådman 40, 237 
Johannes, cursor. Se Johannes Erici 
Johannes i Mo, Helsingus. Se Modinus, Jo

hannes
Johannes Andres, Belingensis, akad.-vaktmäs- 

tare 138, 225, 226, 291, 317, 320, 322 
Johannes Andres, Liffmannus 19$
Johannes Arvidi ( “ Johannes Birgeril) 222 
Johannes Arvidi 70, 252 
Johannes Arvidi, Vestm. 15 
Johannes Birgeri, Smol. Se Corsus 
Johannes Canuti, Aboensis 75, 79 
Johannes Claudii, Ostrog. Se Enerus 
Johannes Danielis, Ostrog. Se Liljetinus 
Johannes Elai 112 
Johannes Elai. Se Terseras 
Johannes Erici, cursor 61, 108, 117, 177, 202, 

234
Johannes Erici, Arosiens. 195 
Johannes Erici, Geval. 177 
Johannes Erici, Widboensis 275, 288  
Johannes Georgii, Tierpensis 26, 93, 132, 

166
Johannes Gerhardi, Bothn. Se Gran 
Johannes Gothscalci, Suderm. 8, 42 
Johannes Jacobi 13 f.
Johannes Johannis, Angerm. 136 
Johannes Johannis, Finno 28 
Johannes Johannis, Gestricius, »pestilentzie 

präst» i Stockholm 233 
Johannes Johannis, Holmensis 26 
Johannes Jonse, Bothniensis 42 
Johannes Jonse, Ostrog. 42 
Johannes Jonse, Vestrog. 292, 293, 320 
Johannes Laurentii 97 f.
Johannes Laurentii, Tunensis 13, 14, 16, 210  
Johannes Laurentii, Vermi. 288, 290 
Johannes Marci, komm, i Alunda. Se Lun- 

dius
Johannes Martini, bokförare. Se Stenius 
Johannes Matthiae, Tawast. 145 f.
Johannes Olai 39
Johannes Olai, Alundensis 14, 16, 23 
Johannes Olai, Helsingus 17 
Johannes Petri, Smol. 24$, 283 
Johannes Petri, Vestm. 15 
Johannes Petri, Vestrog. 42 
Johannes Petri, Widboensis 251 
Johannes Salomonis, Vermi. 322 
Johannes Simonis, Enecopensis 218, 221, 232, 

263
Johannes Stephani, Finno 33 f.

Johannes Svenonis, Angerm. 136, 239  
Johannes Zacharias, Upl. 319 
Jon, »pestilentiepräst» 204, 232 
Jon Nilsson, rättare, akad.-bonde i ladegården 

90
Jonas Eberi, Smol. 93 
Jonas Ivari, Upl. 42 
Jonas Jacobi 88, 92 
Jonas Johannis, Ostrog. 263 
Jonas Johannis, Smol. 275 
Jonas Jonas, Angerm. 226 
Jonas Jonse, Bothn. 42 , 302, 322 
Jonas Magni W exionensis, professor 7 , 12, 20, 

32, 44 , 48 , 60, 78, 117, 119» 124, 125, 
127, 142, 150, 151, 170, 171» 172, 174» 
176, 179, 187, 188 f., 191* 213, 214 f., 
226, 227, 229, 233, 243, 246, 263, 267,
309 f-

—  Närvarande i konsist. 8, 11, 16, 18, 25, 
27, 42 , 4 3 » 48, 52, 56, 59» 63, 64, 65, 
66, 69, 71, 77, 80, 85, 107, 113» 120, 
143, 148, 149» 150, 153» 155» 158, 161,
163, 170, 173, 177, 185, 197* 198, 211,
214, 219, 220, 223, 227, 230, 231, 237,
240, 245, 246, 249, 251, 263, 266, 269,
271, 272, 274, 276, 277, 279, 284, 286,
288, 289, 290, 292, 293* 295, 296, 297»
298, 3 0 0 , 305, 3 0 7 » 321

Jonas Matthiae, Ups. 307 
Jonas Olavi, Suderm. Se Florius 
Jonas Olai, Umens. 164 f.
Jonas Petri, Angerman. 42, 49, 251, 275 
Jonas Petri, Vestrog. 17 i f .
Jonas Theodori, Smol. 227
Josua Laurentii 214
Jud(d)ius, Johannes, Finno 50 f., 53 f.
Jägher, Christopher, vid Nya Kopparberg 86
Jöns, kopparslagarn 145
Jöns Bengtsson, i Bredgränd 110
Jöran, bokbindare i Stockholm. Se Hornbein

Karin, Lars bryggares hustru 317 f.
Karin, piga hos Erik Olofsson (74 ff.), 79 
Karin, Påvel Mårtenssons änka 158 
Karin Nilsdotter, piga 62 f.
Karl, skomakare 39 
Karl Larsson, stadssekreterare 10 
Kenicius, Petrus, ärkebiskop 20  
Kerstin, dotter till Valborg i Fjärdingen 293 
Kerstin, piga hos prof. L. W allius 185, 186 
Kerstin, änka efter Evert, bonde i Vendel 61 
Kexlerus, Simon, adjunkt 14 f., 22 f., 44 , 67, 

170, 267, 287 
Kidronius, Thomas Michaelis, komm, i Upp

sala 40 , 45, 46, 79, 220  
Kirstenius (Chirstenius), Petrus, professor 9,
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i i , 12, 1 3 0 f., 133, 151, 1 5 4 f-» 193, 258, 
264, 288, 298, 306, 310

—  Närvarande i konsist. 16, 27, 42 , 44 , 64, 
1 5 3 , 1 9 2 , 242, 2 4 5 » 2 4 9 . 263

Kiusander, Jonas, lektor i Strängnäs 310 
Klerk, Thomas 226  
Klingius, Jonas Nicolai 298 
Klingius, Zacharias 195  f-, 255 f., 257, 271 
Knut Eriksson, mjölnare i Vattholma 237 f., 

242, 243
Kohlstadius, Lars Magni, kh i M o 93 
Kolmodin, Michael, rektor i Enköping 10, 

306
Kristina, Karl IX:s drottning, hennes testa

mente 85, 102, 197, 258, 270, 279, 284» 
313

Krokius, Gudmund, Smol. 201 
Kruse (Crusebjörn), Peter, landshövd. 86, 174, 

270
Kuull, Erik Olofsson, soldat 136 f.
Kylander, Daniel, lektor i Linköping 195 
Kylander, Joel, Lincop. 235

Lars, bryggare 96, 317 
Lars, komm, i Älvkarleby. Se Lemnius 
Lars, k h 'i Mo. Se Kohlstadius 
Lars Bengtsson, fänrik 135 f.
Lars Hansson vid Dragarbron, hans änka 189 
Lars Jonsson. Se Lars Jönsson 
Lars Jordansson 251, 295, 304 (Erik Jor- 

dansson), 307 
Lars Jönsson (Jonsson) 216 f.
Lars Nilsson i Fjärdingen 318
—  hans hustru 281
Lars Olsson, borgare 140 
Lars Petri, hovrättssekreterare. Se Laurentius 

Petri, Upsal.
Laurelius, Olaus, professor 10, 12, 19, 23, 27, 

42, 48, 53, 60, 66, 67, 68, 138, 142, 144, 
146, 151, 161, 171, 172, 174, 191, 206 f., 
215, 217, 226, 227, 229, 246, 263, 264, 
267, 270, 274, 279, 285, 309 f-

—  Närvarande i konsist. 11, 18, 21, 24, 42 ,
48 , 4 9 , 52, 53 , 55 , 56, 59 , 64, 66, 71, 7 7 , 
80, 81, 82, 85, 86, 87, 90, 91, 94, 98, 
106, 107, 108, 113, 119, 120, 125, 126,
133 , 134 , 141, 143 , 146, 148, 149 , 155 ,
159, 161, 163, 166, 170, 201, 205, 214,
215, 219, 223, 227, 236, 245, 247, 249,
251, 263, 265, 266, 268, 269, 271, 279,
280, 284, 286

Laurentius, betjäntpojke hos Bengt o. Chris
ter Horn 75 

Laurentius, kh i Tumbo. Se Tumbogaeus 
Laurentius Benedicti 8, 53 
Laurentius Benedicti, Neric. 39 f., 41 
Laurentius Benedicti, Ostrog. Se Ristelius

Laurentius Benedicti, Torstun. 178 f. 
Laurentius Erici, broder till Petrus Ljung 109 
Laurentius Erici, Upl. 288 
Laurentius Gunnari, Ostrog. 171 f., 176, 226,

231
Laurentius Israelis, Vestrog. 294 
Laurentius Johannis 87 f.
Laurentius Jonse, Ups. 42
Laurentius Laurentii, Roslagius 7 4  ff-» 79, 84
Laurentius Leonhardi, Upl. 139, 238
Laurentius Olavi (Olai) 130
Laurentius Olai, Neric. 42
Laurentius Olai, Suderm. 49 , 96 f.
Laurentius Olai, Widbyensis 120 
Laurentius Paulinus Gothus, biskop, ärkebis

kop 22, 70, 80, 81, 149, 160, 253, 309 ff. 
Laurentius Petri, Nericius 134 
Laurentius Petri, Suderm. m ,  139 
Laurentius Petri, Upsal., hovrättssekreterare 

174, 177, 179 ff-, 189 ff., 199 ff-, 202 ff., 
207 ff.

Laurentius Sigfridi, borgmästare i Filipstad.
Se Carlostadius 

Laurentius Svenonis, Smol. 291 
Laurentius Svenonis, Verml. 288 
Laurentius Uddonis 108 
Lemnius, Lars, komm, i Älvkarleby 176 
Lenaeus, Johannes, professor, 7, 8, 15, 23, 35, 

40, 41, 51, 60, 61, 71, 100, 101, 113, 
n 6 f . ,  119, 124, 130, 142, 144, 148, 
151, 166, 168, 169, 171, 172, 175, 188, 
191, 193, 198, 207, 213, 217, 226, 229, 
243, 254, 265, 267, 272, 288, 303

—  Närvarande i konsist. 8, 11, 16, 18, 21,
42, 44, 46, 48, 4 9 , 52, 57 , 59 , 62, 64, 65, 
66, 69, 71, 77, 81, 83, 85, 86, 90, 91, 
94, 106, 107, 108, 113, 119, 120, 125, 
126, 134, 135, 141, 146, 148, 149, 150,
153 , 15 5 , 156, 159, 161, 165, 168, 170,
174, 189, 192, 197, 198, 201, 205, 211,
215, 219, 220, 223, 227, 235, 237, 239,
242, 245, 248, 249, 251, 266, 268, 269,
271, 272, 274, 276, 279, 284, 286, 287,
289, 290, 293, 295, 296, 298, 300, 303,
304, 305, 306, 316, 3*9, 321

Liljetinus, Johannes Danielis, Ostrog. 42, 294  
Lindelius, Johannes Johannis, Ostrog. 265 f., 

267
Lithselius, Olaus Erici 49 f.
Ljung, Petrus Erici, depositor 109 f., 123, 

133, 135, 239, 244, 246, 247, 250, 260 f. 
Loccenius, Johannes, professor 12, 19, 22, 

23, 25, 26, 40, 48, 67, 73, 116, 124, 126, 
129, 156, 169, 171, 191, 193, 206, 220,
223, 226, 227, 229, 233, 265, 267, 269,
271

—  Närvarande i konsist. 18, 21 , 24, 27, 42 ,
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46, 48, 49, 52, 57, 63, 69, 71» 80, S i ,  86, 
87, 90, 9 4 , 107, 120, 126, 143. 155, 159, 
166, 168, 170, 189, 192, 198, 205, 214,
219, 221, 227, 236, 240, 242, 247. 251,
263, 265, 266, 269, 271, 272, 274, 275,
277, 278, 279, 280, 282, 284, 287, 288,
290, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 300,
303, 304, 305 

Lohrman, Thomas d. ä., rådman, borgmästare 
56, 69, 89, 94, 107, 160, 193, 210, 220, 
278

—  hans dräng 87
Lundius, Isaeus, e. o. professor 10, 11, 12 ff., 

16, 21, 25, 26, 27, 46 f., 67, 150, 167 f., 
204 f., 206 f., 209 f., 211 

Lundius, Johannes Marci, komm, i Alunda 51, 
53

Luth, Kerstin Johansdotter, änka efter prof. 
Laur. W allius 147 f., 174 f., 177» I 7 9 ff-, 
189 ff., 199 ff., 202 ff., 207 ff., 221 

Luther, Martin 103, 310 
Låhrman. Se Lohrman
Lång, Haqvinus, Ostrog., cursor 155, 157, 

219, 227, 228 f., 234, 244, 297, 299
—  hans son 295, 307

Magirus, Johannes, professor i Marburg 104 
Magnus Andres, Vermi., präst 125 
Magnus Andres, Vestrog. 54, 283, 307 
Magnus, Helsingus, präst 297 
Magnus Jons, Suderm. 227 
Magnus Jons, Ups. Se Salanus 
Magnus Laurentii, Ostrog. 96 f.
Magnus Laurentii, Smol. 133 ff.
Magnus Magni, Vestm. 269, 271 
Magnus Nicolai, Helsingus 17 
Magnus Samuelis 202 
Malin, moder till Bengt Persson 21, 159 
Malin, änka i Fjärdingen 317, 321 f.
Malin, änka efter Andreas Olai sen., cursor 

24, 60 f.
Marcus, Helsingus 178
Marcus Nicolai 74 ff., 79, 84, 139
Margareta, sömmerska 87 f.
Margareta Timansdotter, svägerska till prof.

W allius 189 
Maria, piga hos Erik Olofsson (74 ff.), 79 
Martinus Olai, Nycopensis, professor 12, 19, 

22, 40, 59 f., 72, 73, 74, 78, 83, 116, 129,
132, 134, 135, 138, 144, 148, 151, 152,
171, 175, 178, 191, 193, 213, 218, 220,
221, 222, 223, 226, 227, 263, 264, 282,
285, 316

—  Närvarande i konsist. 18, 21, 25, 27, 41, 
42, 43, 44 , 46 , 53, 57, 59, 62, 63, 64 , 69, 
71, 80, 81, 82, 91, 93, 94, 106, 107, 108, 
113, 126, 133, 134, 140, 143, 145, 147,

148, 149, 150, 152, 153, 156, 158, x 6 i ,
165, 166, 170, 174, 177, 189, 192, 2 1 1»
218, 219, 221, 223, 227, 230, 231, 235,
236, 237, 240, 242, 245, 246, 247, 248,
249, 251, 263, 265, 266, 269, 271, 272,
276, 279, 282, 284, 287, 293, 296, 297,
300, 303, 304, 305, 306, 307, 316, 321

Martinus Petri, från Hökhuvud 280 ff. 
Martinus Sigvardi, Vestrog. 224  
Matthias, källarsven 216  
Matthias Henrici, Suderm. 164 
Matthias, Holmensis 171, 226 
Matthias Jacobi, Ostrobothn. 50 
Matthias Laurentii, Smol. 95 
Matthias, Tunensis 93 
Matts, boktryckaremästersven 231 
Matts, murarmästare 70  
Matts, skomakare i Fjärdingen, hans son 295 
Matts, tjänare hos Engelbrekt Svensson 96  
Matts Eriksson, soldat 136 
Matts Knutsson, akad.-bonde i Fullerö 9 
Matts Larsson, bonde i  Skälby o. V oxom e 

4 5 , 4 7 , 51 ff-, 56, 58, 98, 113, 125
—  hans hustru 47, 52, .56, 58
Matts Larsson, bonde i Vattholma 242 
Matts Mårtensson 204 f., 209 f.
Mauritz, organist 168 
Menochius, Jacobus, italiensk jurist 310  
Menschewer, Adolf, borgare 193 
Michael Johannis, Belingensis 278  
Michael Laurentii, Vermi. 139 
Mickel (»Lille Mickel») 237 
Mikael Hansson 240  
Modinus, Johannes, Helsingus 93, 140 
Molinus, Isaacus, Holmens. 47, 147, 149, 

195
Moretus, Ericus Petri, Ostrog. 201 f., 234 
Moretus, Johannes Petri, Ostrog. 201, 265 f- 
Mylonius (adlad Björnklou), Matthias, profes

sor 34, 51, 59, 62, 72, 73, 78, 85, 89, 
97, 100, 142, 157, 267, 271, 287, 290, 
292, 293, 320

—  Närvarande i konsist. 64, 66, 69, 72 , 77, 
81, 247, 249, 263, 266, 268, 272, 274, 
275, 277, 279, 280, 282, 284, 286, 287, 
288, 289, 290

Måns, skomakare 78
Måns Hansson, guldsmedsmästersven 133 
Mårten, glasmästare 294
—  hans hustru. Se Elin
Möller (adlad Cronlood), Jakob, kapten 136

Natt och Dag, Åke Axelsson, rikskammarråd 
77

Neodeander, Andreas, lektor i Åbo 193 
Nicolaus Benedicti, Neric. 39, 41 , 121 
Nicolaus Engelberd, Upsal. 88 f., 92 f., 220
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Nicolaus Jonae, Angerm. 88  f., 92 
Nicolaus Magni 171, 178 
Nicolaus Magni, Nericius 184 f.
Nicolaus Nicolai. Se Figrelius 
Nicolaus Petri, Ostrog. 226  
Nicolaus Theodori. Se Ungius 
Nicolaus Thomas, Frötunensis 275 f.
N ils, kh i Giresta. Se Falck
N ils, skomakare 68, 78 f., 83, i i o f . ,  201
—  hans hustru 83, n o f .
—  hans doner. Se Britta
N ils Bengtsson på Lydinge. Se Silfverbielke 
N ils Bengtsson, akad.-bonde i Harbo 173 
N ils Eriksson, akad.-bonde i Närtuna 175 
N ils Olsson, pojke 216  
N ils Svensson, landsfogde 268 
Niurenius, Olaus, kh i Umeå 260  
Noraeus, Ericus Erici 108 f., 123 f., 133 
Nybelius, Johannes Andreas, domkyrkosysslo- 

man 44, 45, 72, 93, 178 f., 192, 239, 268, 
295

—  hans son 178

Obsopaeus (Opsopaeus), Johannes Joachimi 
144, 226 f., 270  

Obsopaeus, Steno Joachimi, Rosl. 42, 53 f. 
Olaus Andreas, Neric. 39, 41 
Olaus Arvidi, Ostrog. Se Tegnerus 
Olaus Benedicti 201 
Olaus Erici 317 f.
Olaus Erici, Neric. 39 
Olaus Erici, Vestm. 228  
Olaus, Holmensis 17 6 
Olaus Ingemari, Angerm. 17, 140 
Olavus Jacobi, Upl. 139 
Olaus Johannis, V e s tr o g . 63 
Olaus Jonas, Vestm. 227 
Olaus Martini, Nycop. 270, 288 
Olaus Nicolai, rektor 243 
Olaus Nicolai, Borstillensis 74 ff., 79, 84, 

221
Olaus Petri, Neric. 39 f.
Olavus Petri, Ostrog. 139 
Olaus Simonis 278  
Olavus Svenonis, Holmens. 139, 314  
Olaus Unonis. Se Unonius 
Olof, kh i Länna. Se Prosperius 
Olof, rektor. Se Olaus Nicolai 
Olof, ärkebiskopens capellan. Se Skogh 
Olof Andersson, akad.-fogde 25, 98, 283 
Olof Biör(n)sson, spismästare, hans änka. Se 

Beata
Olof Håkansson, rådman 10, 283, 321
—  hans dotter 250
Olof Jonsson, befallningsman i Gävle 177 
Olof Mårtensson, lagläsare. Se Berling 
Olof Nilsson, akad.-bonde i Voxome 58 f.

Olof Persson, akad.-bonde i Åttesta 10 
Olof Sigfridsson, borgare 13 f-> 16, 222 
Olof Svensson, hans änka 93 
Opsopaeus, Johannes Joachimi. Se Obsopaeus 
Osengius, Georgius 226 
Oxenstierna, Axel, rikskansler 28 ff. 
Oxenstierna, Erik, student, rector illustris, 

sedermera riksråd 283, 303
—  hans hovmästare 161
Oxenstierna, Gabriel Bengtsson, riksskattmäs

tare 61, 77, 238, 285, 296  
Oxenstierna, Gabriel Gustafsson, riksdrots 

174, 206, 260  
Oxenstierna, Johan Gabrielsson, sedermera 

landshövding 93 f.
Oxenstierna, Märta, f. Bielke 17

Paccaleus, Thomas, Finno 50 f., 53 f.
Palma, Jonas, kh i Torstuna i n  
Palumbus, Magnus, Ostrog. 218  
Paulus, student 143 
Paulus, Jonae, Neric. 39 , 41  
Peder. Se Per
Per, kh i Vassunda. Se Skunck
Per, prästman 183
Per, tryckeridräng 185
Per Bengtsson, akad.-bonde i Albäck 49
Per Bengtsson, akad.-bonde i Sparrsätra 25 f.
Per Classon 270
Per Hansson, bergmästare 174
Per Jönsson i Norrbärke 86
Per Jönsson i Västerås 174
Per Knutsson på Islandet 50 f., 33
Per Olsson vid Dragarbrunn 237
Per Olsson på Islandet 236 f., 238
Per Persson, akad.-skräddare 62, 64, 87
—  hans hustru. Se Sara 
P[er] Thomasson 301
Petrus, betjäntpojke hos Isacus Istmenius 130 
Petrus Caroli (Carolini), Ostrog. 68, 78 f., 

82 f., n o f . ,  138, 201, 236  
Petrus Danielis, Upsal. 135 
Petrus Dieterici, Nericius 139 
Petrus Erici, kh i Stockholm 276  
Petrus Erici, son till »herr Erik i Svartbäcken» 

212 f.
Petrus Erici, Smol., 317, 322 
Petrus Erici, Ups. 295, 304, 307 
Petrus Erlandi, Smol. 288 
Petrus Jonae, kh i Hökhuvud 280 f.
Petrus Jonae, Aros. 139 
Petrus Nicolai, Smol. 131 
Petrus Olai, lektor i Västerås 195 
Petrus Olai, Neric. 39, 41 
Petrus Olavi, Roslagius 138 
Petrus Olavi, Suderm. 139 
Petrus Olai, Upsal. 228
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Petrus Olai (Olavi), Wibyensis, Neric. 42 , 
112 f., 120 ff., 128 ff., 137, 184 

Petrus Pauli, Smol. 87 f., 94 f., 100, 107, 108, 
113, 125, 127 f.

Petrus Petri, Almungensis. Se Almogius 
Petrus Petri, Smol. 95 
Petrus Theodori, Ostrobotha. 50, 216 ff. 
Phalentin, pojke 140 
Philip, smed 294 
Plane, Johannes Davidis 229  
Plantin, Erik, i Järvsö 159 
Pleningius, Johannes, Upsal., sktivare 2 8 3 !.,  

288
Prosperius, Olaus Jons, kh i Länna (förut i 

Danmark) 210 
Prytz, Erik, Ostrog. 201 f., 222, 266  
Påvel Mårtensson 158

Raicus, Johannes, professor 194 
Ramus, Petrus, filosof 51, 104, 255 f., 310, 

313. 315 
Rhezelius, Petrus Haqvini 300 
R(h)igelius, Olaus 298, 310 f.
Ristelius, Laurentius Benedicti, Ostrog. 42, 

226
Rochus, Baltzar 270
Rolandus Rolandi, Upl. Se Buscherus
Rosenstierna (Wleyv/ijser), Mårten, kungl.

räntmästare 65, 86 
Rosingius, Carolus Caroli 7, 16, 21, 43, 158, 

161 f., 163, 219 f.
Rudbeckius, Johannes Jacobi 39, 41 
Ru(u)th, Nicolaus 76, 226  
Ruth, Petrus 212 f.

Salanus, Johannes Jo n s 239  
Salanus, Magnus J o n s 176, 243 
Samuel Caroli, Suderm. Se Schillerus 
Samuel Danielis, Widboensis 251, 275 
Samuel Johannis, Ostrog. Se ö r n  
Samuel Johansson, klockare 99  
Samuel J on s, Smol. 288 
Samuel Simonis, Ostrobothn. 50 
Samuel T hom s, Vestm. 288  
Sara, Per Perssons hustru 62 f.
Sara Simonsdotter 278  
Schillerus, Carolus Caroli, Suderm. 288 
Schil(l)erus, Magnus Danielis 135 
Schillerus (adlad Schillerfeit), Samuel Caroli, 

Suderm., sedermera hovrättsassessor 108 ff., 
123 f., 133

Schomerus, Johannes Laurentii, Vestm. 281, 
318 f., 320

Schroderus, Ericus, Upsal. 147, 158, 229, 250  
Schroderus, Olavus Olai 139 
Seton, David 10, 21, 220 
Seton, Johannes 10, 21

Sidenius, Daniel, professor 10, 19, 26, 40» 
60, 116L , 119, 124» 129, 150, 179» 187, 
191, 206, 217, 220, 223, 226, 267, 288

—  Närvarande i konsist. 7 , 9 , u ,  16, 17, 18,
25, 27, 41» 59 . 86, 106, 113, 120, 125, 
126, 158, 177, 17 9 . X85, 189, 205, 218,
219, 221, 223, 235, 242, 249, 263, 266,
268, 269, 271, 274, 277, 279. 288, 289,
290, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 299,
300, 303, 304, 305, 307, 316, 321

Sigfrid Nilsson, Finno 210  
Silfverbielke, N ils Bengtsson, ståthållare 194 
Silfversparre, Christina, f. Fleming 56, 58 f., 

106, 113, 125 
Silfversparre, Isak Axelsson, överste, 45 , 52, 

56
Simon, apotekare. Se Wolimhaus
Simon Henrici. Se Döpke
Simon Olai, kh i Gamla Uppsala 278, 283
Simtelius, Ericus 270
Situn. Se Seton
Skeppare, Gert, guldsmed 39 ff., 135 
Skogh, Olof, adjunkt och vice pastor, seder

mera kh i Gävle 40 , 70 , 81 , 108, 110, 
132, 133 , 237, 252 

Skunck, Per, kh i Vassunda, hans hustru 291 
Skytte, Johan, universitetskansler 7, 9, 28 ff., 

44. 46, 56, 67, 70 , 100, 137, 142, 192, 
194, 253 ff., 309 ff.

Smetander, Ingemarus Petri, Vestrog. 290 f. 
Sparre, Lars, landshövding, riksråd 18, 176, 

195
Sparrman (adlad Palmkron), Andreas, läkare 

298, 3 1 1
Staffan Andersson, tullskrivare 2x2 f.
Spelman, Mautitz, tysk 2x1
Staienus, Johannes, professor 19, 51, 60, 73,

97, 116, 120, 122, 124, 126, 127, 129,
132, X34, 139, 142 f., 147, 150 f., 152, 
165, 169, 170, 227, 228, 232, 233, 236, 
243, 250, 257, 263, 288, 292, 302, 310,
313, 3 x6

—  Närvarande i konsist. 7, 8, 9, 11, 16, 18, 
24, 25 , 42, 43, 44, 46, 48 , 4 9 , 52, 5 7 , 58, 
59, 62, 64, 65, 69, 71, 80, 82, 86, 93, 94,
98, 106, 107, 108, 1x3, 120, 125, 126,
133 , *3 4 , 135 , 139 , 141, 146, 148, 149,
152, 153, 155, 159, 163, 166, x68, 170,
174, 177, 179 , 185, 189, 197 , 198, 201,
205, 211, 2x4, 215, 218, 220, 221, 223,
227, 231, 235, 240, 242, 245, 247, 249,
263, 266, 268, 269, 271, 272, 274, 276,
277, 279, 280, 282, 284, 286, 287, 288,
290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 300,
303, 304, 305, 306, 307, 316, 319, 321

Staienus, Laurentius, Ups. 288  
Sten Andersson i Nya Kopparberg 86



Personregister 3 3 3

Stenius, Johannes Martini, bokförare 270, 278, 
280

Stenius, Martinus, professor 22, 71» 7 3 » l l &> 
129, 151, 156, 159, 162, 169, 171, 178,
187, 193, 239, 248, 265, 266, 301

—  Närvarande i konsist. 7» I8 , 21, 48 , 55,
56, 57, 64, 71 , 77, 80, 81, 85, 108, 113,
126, 134, 141, 149, 150, 153 , 155 . 156»
159, 161, 165, 166, 168, 170, 177 , 185,
192, 198, 242, 248, 263, 271, 272, 284,
286

Stenius, Olaus Martini 195, 264, 2<56 f., 268, 
314

Steno Joachimi. Se Obsopaeus
Steuchius (Stöikius), Petrus, lektor i Sträng

näs 310
Stigzelius, Laurentius, professor 10, 15, 22, 

34, 42, 4 4 » 4 7 , 48, 51, 7 3 , 78, i i 6, 119, 
124, 129, 131, 134 , 135 , 146 f«, 152, 157 , 
165, 178, 180 ff., 192, 193, 206, 209, 212, 
220, 222, 225, 227, 228, 232, 247, 255 f., 
269, 271, 273, 282, 285, 288, 302 f., 306, 
310, 3 1 3 , 316, 318

—  Närvarande i konsist. 9, 11, 15» 16, 24,
25, 26, 27, 28, 41, 42, 4 3 , 4 4 , 46, 48, 4 9 , 
52, 62, 63, 64, 65, 69, 7 1 , 7 7 , 81, 87, 91, 
107, 113, 120, 125, 127, 139 , 146, 166,
170, 174 , [ i 77 ], 179 , 185, 192, 197, 198,
201, 205, 211, 214, 2 1 5 , 219, 221, 223,
2 2 7 , 231, 237, 240, 2 4 5 , 2 47 , 249, 251,
263, 266, 268, 269, 271, 272, 274, 276,
277, 279, 282, 284, 286, 287, 288, 289,
290, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 300,
3 0 3 , 3 0 4 , 3 0 5 , 3o6, 307 , 3 i 6 , 319, 321

Stocade, Michael, språkmästare 311, 319, 
320, 321

Ström, Henricus Henrici, Holmens. 23, 139, 
176

Styff, Per, skomakare 167, 168 f.
Stål, Haqvinus, Smol. 140
Svalander, Nicolaus Andreae 13 f., 27
Sveno Andreae, Vestrog. 127, 131
Sveno Johannis, Smol. 301 f.
Sveno Jonae, Smol. Se Apelgren
Sveno Jonae, Vestrog., professor 7, 10, 11, 

12 ff., 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 42 , 46  f., 
68, 71, 7 3 , 78 , 116, 124, 134, 151L , 156, 
159 , 168, 169, 170, 171, 175 , 176, 178, 
187, 191, 193 , 201, 204 f., 206 f., 209 f., 
213, 217, 229, 232, 233, 239, 243, 245, 
246, 258, 263, 265, 271, 303

—  Närvarande i konsist. 7, 8, 9, n ,  16, 17, 
18, 24, 25, 26, 27, 42, 43 , 44 , 46, 48, 
4 9 . 52, 57 , 59 , 62, 69 , 7 7 , 80, 81, 82, 85, 
87, 91, 106, 108, 113, 120, 141, x 43>  

153 , 155 , 158, 159, *63, 166, 168, 170, 
173 . 174 , [ i 77 ], 185, 189, 192, 197, 198,

201, 205, 211, 214, 215, 218, 219, 227,
230, 231, 236, 237, 239, 242, 245, 247,
248, 249, 251, 263, 266, 268, 269, 271,
272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280,
282, 284, 286, 287, 289, 290, 292, 293,
2 9 5 , 296, 297, 298, 299, 300, 303, 304,
305, 3 0 7 , 316, 319, 321

Sveno Matthias, Helsingus 17, 139, 140 
Sveno Svenonis, Neric. 121L , 147 f., 184 ff., 

239, 240
Sveno Westrogothus. Se Sveno Jonae, professor

Tegnerus (adlad Thegner), Olaus Arvidi, Os- 
trog. 239, 244, 246, 247, 250, 251, 260 f. 

Terseras, Elaus Engelberti, kh i Leksand 247 
Terseras (Therserus), Elaus Petri, Vestm.

247 f., 270, 288 
Terseras, Johannes Elai, lektor i Västerås 195,

245
Thomas, magister, komm. Se Kidronius, Tho

mas Michaelis 
Thomas Erici, rektor i Umeå 195 
Thomas Haqvini, Suderm. Felskrivning för 

Thomas Michaelis, Suderm.
Thomas Henriksson, guldsmedsgesäll 135 f. 
Thomas Hermansson 55 
Thomas Jöransson, soldat 136 
Thomas Larsson, borgmästare 148, 189, 215 f., 

220, 261 
Thomas Michaelis 280 ff.
Thomas Michaelis, magister. Se Kidronius 
Thomas Michaelis, Suderm., Olof Håkanssons 

måg 250 (Thomas Haqvini), 283, 318 f., 
320, 321 

Thomas Nicolai 294
Thura, Magdalena von, f. von Hardeck 272 
Tolfstadius, Andreas Matthiae, akad.-notarie 

147, 160, 162, 195, 293, 294, 308  
Tolfstadius, Laurentius, akad.-notarie, adjunkt, 

bibliotekarie 51, 59 f., 137, 142, 145, 164, 
167, 179, 205, 211, 214, 252, 263 f., 268, 
304, 314

Torbernus Israelis (Torbiöm), kh i Tensta 
322

Torchillus Simonis, Smol. 245 
Tornatus, Johannes, adjunkt 150, 158, 160 
Trast, Sveno Johannis 275, 276  
Traelis Haqvini 167
Tumbogaeus, Laurentius Benedicti, kh i Tumbo 

146
Tårsk, Johan Nilsson 98 f.

Ungius, Nicolaus Theodori 28, 98, 122, 130, 
135, 144 , 195 

Ungius, Petrus, Smol. 226, 268, 270
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Unonius, Olaus, adjunkt, professor 25, 51» 
59  f*> 81, 148, 170, 267, 306, 314» 3 I<5» 
321

—  Närvarande i konsist. 321 
Urban, klädmakare, hans hustru 83

Valborg, hustru i Fjärdingen, »finska» 295, 
303

W allius, Laurentius, professor 8, 13 f., 15, 16, 
21, 22, 23, 34, 42, 60, 63, 64, 70, 71 . 7 2 ,
7 3  f . ,  1 0 9 ,  I I 2 ,  I l 6 ,  I I 7 ,  I l 8 ,  I 2 l f f . ,
126, 128, 130, 131 f., 134, 137, 145* 
146 ff., 160, 179 ff., 189 ff., 199 f., 202 ff., 
207 ff., 215, 221, 238, 239, 240, 241, 247» 
282, 283, 286, 291 f.

—  Närvarande i konsist. 7, 11, 16, 18, 21, 
24, 27, 42, 4 4 , 46, 5 5 , 5Ö, 58, 59 , 62, 
63, 64, 65, 66, 69, 72, 80, 81

—  hans barn 146 f., 180 ff., 202 ff., 247
—  hans änka. Se Luth, Kerstin
W allius (adlad Wallenstedt), Olaus 146 f., 

209, 288 
Wargh, Nicolaus Laurentii 141 
Wattrangius, Johannes Johannis, Strengn. 227
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sn 299

Björskogs sn 86  
Bollnäs 86
Bondkyrko sn 15, 115, 117, 119, 247 (Flott

sund), 282 (d:o)
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Films sn 90, 173 f., 230 f., 245, 246 (ö s 
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Ulva kvarn, Bälinge sn 197
Ulvsunda (Ulffsundh, Ulffwesund) 31, 105
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Vendels sn 61 
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Västmanland 63, 86

Åbo 287
Åsen »vid Kopparberget» 86 
Åttesu (Ottestadh), Frösunda sn 10

Österby, Films sn 246, 277 
övergrans (Garn) sn 234(?)
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