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F Ö R O R D

Konsistorieprotokollen för tiden 25 januari-1 7  november 1641 upptaga större delen 
av band 3 i serien A I i universitetets arkiv. A 1 :6 omfattar tiden 28 november 
1641-4  november 1646, och protokollen från 18 november 1646 till 19 december 
1649 upptaga något mer än hälften av band A l : 7.

Även i den nu föreliggande sviten förekomma smärre luckor i protokollen, såsom 
för tiden mellan den 8 oktober och den 2 december 1643, då notarien Noraeus på konsis
toriets uppdrag vistades i Stockholm för att där bevaka universitetets intressen i 
den segslitna processen om förutvarande räntmästaren Balingstadii skulder till akade
mien.

Protokollen ha förts av akademinotarierna Andreas Tolfstadius och Ericus Noraeus, 
av den förre fram till den 26 september 1641 och därefter av Noraeus, som redan 
14 mars- 4  maj 1638 tjänstgjort som protokollförare men nu började sin mångåriga 
tjänstgöring som ordinarie sekreterare. Jag begagnar här tillfället att rätta en felaktig 
uppgift i förordet till volym II, nämligen att Andreas Tolfstadius kvarstod som 
notarie ända till 1632. I själva verket gäller detta Noraeus.

Protokollet för den 29 augusti 1644 har i Noraei frånvaro förts av professor 
Daniel Behm. En ny handstil dyker upp mitt i protokollet för den 28 februari 1646, 
vilken fortgår till början av protokollet för den 21 oktober s.å., då det fortsättes av 
Noraeus. Denne till namnet okände protokollist, sannolikt något skrivbiträde åt 
Noraeus, karaktäriseras av en stundom något egendomlig ortografi och syntax. — 
Avbildningar av protokoll förda av Tolfstadius och Noraeus finnas i volym II, och 
i föreliggande volym återges prov på professor Behms och den anonyme skrivarens 
handstilar.

F.d. förste arkivassistenten Torsten Palmér har på beprövat skickligt sätt utfört 
avskriften av originaltexten även för nu föreliggande volym.

Uppsala i november 1969.

Hans Sallander



25 Januarij An. 1641,
som war Conversionis Pauli, wore in Consistorio M. Laur. Fomelius p.t. Rector, 

M. Joh. Stalen«;, M. Israel Bringius, M. Boéthi«; Q., M. Emporagrius, och
1. öffwerladhe huru Eskil i Alby i Hagha sochn skule komma till att betala Acad. 

dhen giäldh han skylligh war n[emligen] 86 dr. kopparm. och några tungor span- 
mål. Och mädan Qvaestor hadhe låtit hijt skicka getter och booskap som han åtte, 
wärderades the samptligh, som the och dagen tilföme bleffwe aff goda man öffwer- 
sedde och wärderade. Och sädan togos the för be:te giäldh han skylligh war. Doch 
goffwo Professores honom een qwijga tilbaka, och een tunwa sädh, sampt tree fiär- 
dingar, mädan han badh och föl til föga.

2. Examinerade be:te Eskils beswär moot g. Qvaestorem M. Honterum, hwilken 
han sadhe haffwa aff sigh tagit när han först hade kommit till Acad. hemman 16 las 
höö, och låtit det komma til Sigtuna, thet honom doch för inthet ähr räcknat wordit. 
Till hwilket M. Homer«; nekadhe. Funno therföre Professores för godt wara, att 
be: te Eskil skaffar sigh witnen, them han och sigh beropade på, the ther betyga sant 
wara, att be: te höö ähr således honom ifrå kommit, så skall han sin betalningh aff 
M. Hontero bekomma.

3. Februari]
wore in Consistorio M. Laur. Forneli»; p.t. Rector, M. Stalen«;, M. Stigzeli«;, 

D:r Sideni«;, D:r Loccenius, M. Sve#o, M. Gestrini«;, M. Nycopensis, M. Bringi«;, 
M. Boéthius Qvaestor, Dn. Daniel Bhem, M. Olaus Unonis, Dn. Ausius, och om 
föliandhe ärender såledhes handlade:

1. Framkallar Rector Dn. Henricum Ausium, att affläggia iuramentum Assessoris, 
det han och giordhe.

2. Uplästes itt breeff som Rector och Professores Dorpatenses skriffwit haffwa hijt 
til Consist. förmälandes een kiöpman i Dorpt haffwa mistanka till sin gatbodhdrängh, 
att M. Sveno Hagelsteen, som nu här i Ubsale wistas, medh be:te gatbodh dren[g] 
dhe ther i Dorpt skule haffwa brukat något undersleff och maschopie, medh begiä- 
ran det be: te M. Sveno skule sigh mz iuramento purgera, och det sädan öffwersända 
hädan ifrå till Dorpt igen. Men all den stundh be: te M. Sveno begiärte dilation att 
betänkia den«a saken, som han så beskyltes före, them han doch sadhe sigh wara 
aldeles oskylligh och frij före, kundhe och Professores honom sin begiäran inthet 
förwägra, differerades therföre detta ärendet til een annan Consistorii dagh.

3. Inkommer Johan Olsson widh Galret, och beswärar sigh öffwer een student, 
n[emligen] Nicolaum Sanderi Carlostadium, i det att Salomon Petri Carlostadi«; 
haffwer bliffwit skylligh hoos Johan Olsson, bådhe för kost och annat, som be:te 
Johan Olsson haffwer för honom hoos Gaas Eden borgat, och sädan skriffwit ifrå 
Finlandh, ther be:te Salomon nu ähr, att offwanbe:te Nicolaus skule skaffa honom 
betalningh, det och Nicolaus sielff haffwer tilsagdt sigh wilia giöra på sins lansmans 
wegne. Doch een tijdh ther effter haffwer han nekat sigh wilia någon betalningh ho
nom skaffa. Begiärte therföre Johan Olsson att Nicola«; antingen skaffar honom
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betalningen, eller och breffwet, som han sielff haffwer leffrerat Nicolao Sanderi, 
skriffwit ifrå Salomone Carlostadio, och innelycht uthi sitt breeff medh det samma 
sigh tilskriffwit. Till hwilket Nicola»/ swarar, 1. att breffwit ähr förkommit, 2. Sigh 
haffwa loffwat förskaffa betalningh på sins lansmans wegne, så frampt han kunde 
bekomma aff them som wore Salomoni skylliga. Men all den stundh han inthet aff 
them bekommer, förmeenar han sigh inthet wara förplichtat Johan Olsson samma 
penningar skaffa. Doch bekiändhe Nicola»/ sigh wara skylligh Salomoni 3 */2 
rijkzdr, item 8 dr kopparm. them han tilsade sigh wilia affläggia medh det första. 
Consistorium fan bäst wara, att bådhe Johan Olsson och Nicola»/ skriffwa til 
Salomonem, och ehrfahra huru saken ähn widare hänger tilsaman.

4. Bleff itt breeff reciterat, som h. Pär Baner haff:r skriffwit M. Boethio Qvaesto- 
ri till, ther uthi förmäles om the 1000 rijkzdr han till Acad. donerat haffwer, och 
huru såsom H. Herredöme skickade nu i winter till Qvaestorem 11 t:r spanmåål 
och 35 dr kopparm. och 12 öre, och ther på begiärte qvittens, doch förmälte samma 
breeff inthet, antingen det skule wara intresse, eller och att det skule komma till 
capitalet.

5. Fördrogh Rector h. Erichs g. spijsmästarens begiäran, att bekomma aff M. 
Erico Hontero g. Qvasstore wedhergelningh therföre han på Communitetet hadhe 
most tagha spanmåål för 5 dr tunnan, och spijsa medh, det han doch sädan inthet 
mehra gaff för tunnan ähn 4 1/ 2 dr kopp. när M. Boethius war Qvaestor bleffwen.

Respondebatur. Man kan inthet förandra räkningarna som ähre inleffreradhe 
bådhe i kammaren i Stockholm, och elies här widh Academien, ther hwar tunna 
ähr infördh för 3 dr. Ey heller kan h. Erich medh skiäl detta högt urgera, all den 
stundh han uthtogh fast mehra sädh ähn han till Communitetet behöffde, den han 
försålde för fast högre prijs ähn 5 dr tunnan. Elies remitterades itt annat be: te h. 
Erichs beswär på 60 rijkzdr, emoot M. Honterum, privatim att examineras och skiär- 
skodas.

6. Berättar Rector huru såsom Greff Nils greffwinna, begiärar förbyta godz medh 
Academien och giffwa igen aff sina egna arffwe godz, hwilket om hon bekommer, 
loffwar hon sigh wilia giffwa thes för uthan hijt till Academien. Magn»/ Bruntonis 
Ostro-Gothus inkallas, hwilken samma greffwinnas postulat andrager, som och 
nempner hwilka the godz hon begiärar och hwilka hon will giffwa igen, sampt och 
huru hon haff:r i sinnet ähn förähra till Acad. wissa godz, så frampt hon bliffwer 
sin begiäran mächtigh.

Respondebatur: Detta att giöra, ähr inthet i wårt wåldh eller macht, mädan wij 
haffwa expres befalningh att handhaffwa godzen, qvantum in nobis, att the icke 
förbytas, elies och kunna wij sådant förbytnings contract inthet ingåå, propter exem
plum, thet andra sädan urgera kunna.

7. Begiärar Rector förnimma Professorum betänkiandhe om examine nobilium, 
när den practiceras skall, effter patentet, som ther om för een tijdh sädan bleff 
anslagit. Respondebatur. Man moste det medh det första effterkomma, så att hwar 
för sigh preparerar alla sina auditores, och när sädan examen hebdomadarium skall 
hållas, kan Professoren som nobiles haff:r i sin lection, kalla Rectorem och Decanos, 
the ther ehrfahra kunna hwad studier nobiles tractera.

8. Refererar Rector att een studiosus som ähr präst och Smolandus, hwilken heter 
Erlandus begiärer testimonium, medh frågan hwad Professores om honom mena. 
Respondebatur: All den stundh inthet ähr uppenbart om honom annat ähn ährligit
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och godt ähr, ec qvivis praesumit:r  bonas, donec contrarium probat:r, kan Rector 
giffwa honom itt sådant testimonium, som honom kan tiäna, eller och alenast viati- 
cum, som them bådom åsember.

9. Offererar Rector Erici Beronis Hernodii philosophix candidati libellum suppli
cem, ther uthinnan han begiärar bekomma någon promotion till någon lägenhet, 
mädan han ähr een fattigh person, som medh beswär sigh kan här widh Acad. sigh 
uppehålla.

Respondebatur: W ij kunna honom inthet hielpa, uthan allenast recommendera 
hoos H. Ähre: het Archiepiskopen.

10. Framkommer een bonde Matz Ersson benembd i Högby i Bälingh sochn, och 
begiärar på sins broders wegne, som heter Erich Ersson att bekomma itt Acad. hem
man, i Draghby i Skuttunge sochn belägit, mädan theras föräldrar haffwa bott ther 
uppå, och inkiöpt i s. Konungh Johans tijdh den rätt, att the och theras barn och 
barnebarn skule thet åsittia, så länge the kunde giöra sina uthlagor therföre. Elies 
medh haffwa dhet upbygdt, sädan brand war öff:r gången. Orsaken hwarföre the 
haffwa kommit ifrå be:te hemman, sadhe han denna wara, nfemligen] att när theras 
fader bleff dödh, fick hans effterleffwerska een annan man igen, hwilken ther alt 
här till haffwer bodt, bådhe mädan theras moor leffde, sädan ock han bleff medh een 
annan hustru åter gifft, hwilkens styffdotter nu boor ther uppå medh sin man. 
Ther näst kom och fram Matz Erssons then gamble mansens hustru och hennes 
mågh, som nu hemmanet brukar, begiärandes the ock finge hemmanet besittia, 
såsom ock Mårten Ersson domaren i Bälingh sochn ock androgh be: te Matz Erssons 
ödmiuke begiäran, att hans styffdotter ther kunde fåå bliffwa och boo, synnerligh så 
länge som hans lijffztijdh kundhe wara, på det han orychter finge ther i gården 
bliffwa och ther sin födha haffwa, så länge gudh täcktes honom lijffwet unna.

Respondebatur: Mädan man förnimmer denna Matz Ersson haffwa hemmanet 
häffdat i 32 åhr, och thet wäll medh fahrit, kan man inthet annat giöra, ähn låta 
för hans skul thet unga folket ther bliffwa, på thet han kan ther sitt uppehälle 
haffwa till dödre dagar. Sädan kan man see hwad tijden will giffwa. Förmanandes 
be:te Matz Erssons hustru och hennes mågh, att the medh all idkesamhet och flijt 
gubben skiöta, och i sin ålderdoom achta. Och ther medh weko parterne sin koos.

11. Reciterades H:nes K. M:tz wår Allernådigste Drotningz sampt Regieringens 
breeff, giffwit M. Erico Gabrielis, medh H. Ähre: het Archiebiskopen, som nu kom 
ifrå Stockholm i thessa dagar, ifrå det conventet, som ther widh denna tijden hållit 
ähr, i hwilket hon confirmerat till 4: tam theologiae professionem. Item

H:nes K. M:tz confirmatoriae M. Isaaco Istmenio giffne, att bekomma profes
sionem physices effter M. Emporagrium. Till hwilket bland annat bleff swatat, att 
man moste medh H. Ähre:het ther om tala, huru be:te Ericus Gabrielis nu för till
kommande termijn kan någon löön bekomma för detta loco, all den stundh D. Jonas 
Wexion. haf:r ähn nu salarium för sin profession, han tilförne hafft haf:r. Och ähre 
altså 4 theologi tilförne. Elies hwad introductionen widkommer, kunna the tala 
medh Rectore, när the wilia haffwa sina orationes, effter som medh andra practice- 
ras plägar.

12. Bleff och Illustrissimi Dn. Cancell. Acad. breff reciterat, H. Ährerhet Archie
biskopen tilskriffwit, uthi hwilket M. Andreas Tolstadinr, och Joh. Laurobergius 
hadhe bekommit consens aff H. Excell. till adiuncturae theologiae ämbete, dhet 
öffrige lemnandes them det wederbör.
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10 Martij
wore in Consistorio M. Laur. Fom. p.t. Rector, D. Lenaeus, M. Stalen»*, M. Stig- 

zelius, D. Sideni«*, M. Gestrini»*, M. Bringius, M  Brun«i#j, Dn. Bhem, Dn. Ausius, 
och hade för händer föliande saker:

1. Offererar Rector Regierings formen, bådhe på swänska och latin skriffwen, 
hijt skickat ifrå H. Excell. Cans. Acad. hwilken sädan tili een tijdh förwarades i 
Consistorii skååp, till rhes han bleff tili H. Excel! per Doctorem Loccenium tillbaka 
sändh, idemque 16 Maij, An. 641.

2. Frågar Rector huru man medh the saker omgåå skall, som slutades in praesentia 
Illustriss. Dn. Cancell Acad. An. 1640. 18 Novemb. när H. Excell. här senast war, 
såsom i synnerhet 1. Om det Qvaestor skule begiära citation på dhem, som haffwa 
under sigh slagit Acad. godz och låtit andra i staden igen uthi Cammaren införas, 
och sädan in foro competenti saken mz them uthföra. Respondebatur. När Qvaestor 
nu medh det första giör räkenskap i Stockholm, kan han och detta medh dett 
samma förrätta och drijffwa. 2. Om the authorib. som H. Excell. förmante att här 
skule upläggias, som $. 5. ad finem in actis pubL lydher. despondebatur. Wore 
någon som wille ther på kosta, så wore det nyttigt, att bemälte authores bliffwo här 
uplagde, men i medier tijdh kan man ther inthet åtgiöra. 3. Om futuro medico, i 
s. D. Chirstenii ställe. Respondebatur: Rector skriffwer till H. Excel! Rijkz 
Cantzlern, och i Consistorii nampn begiärar, att H. Excel! wille uthsee 
een wälförfahren medicum, mädan man här ingen kan finna, som til thet rummet 
kan tiänligh war a. Medh samma tilfälle bleff och discurrerat om Michaele Stocade, 
galliese lingvse magistro, och 1. sagdt, att det ähr aldra läst, honom wara widh sin 
lingvam gallicam, och medh exercitiis medicis sigh inthet inlåta, ty ther til synes 
han wara otiänligh, wäl för annat, doch synnerligh att han inthet ähr wår religions 
förwant. 2. Att Rector tillsäger och förmanar M  Joh. Frank, sectiones anatomicas 
ställa i wärket. 4. Om apothecaren. Respondebatur: The puncta som M. Joh. Frank 
componerat haf:r, skole aff Rectore, medico, Decanis, och hwilka flera som Rector 
ther til kallar, öffwersees, och sädan det samma Consistorio referera, på det man 
må wetta huru saken må skickas och lagas. 5. Om den twistiga saak emelan Acad. 
och M. Balingstadium. Respondebatur: Man moste förfärdiga Notarium Acad. och 
honom medh det första öffwersända. 6. Om Andrea Cuoco Italiano, hwilken begiärar 
stipendium nu för twenne månar, effter Rectoris berättelse, för ähn hans breeff 
daterat ähr. Item att bekomma några penningar in antecessum, för höste terminen. 
Respondebatur. Det förra kunna wij inthet disponera om, mädan H. Excel! haffwer 
sielff befalt, att han ifrå dato breffwet ähr giffwit skall sitt stipendium bekomma, 
som acta publica lydha. Men thet andra anlangandes, wore christeligit, att han finge 
för itt fiärdings åhr för uth, doch wore det i Qvaestoris disposition, och uthseende, 
den Ital»* kan tala mz.

3. Framhades een brun kappa, som h. Elias pastor i Häffröön åt een sin son, som 
här widh Acad. studerar, för 15 rijkzdr in specie, för een liten tijdh sädan kiöpt 
haffwer aff een skomakare, som och ähr född i be: te Häffröö sochn, then ther ifrå 
Stockholm kom och hemma mz be: te pastore handlade om berörde kappa, doch 
bleff kappan i dijstings marknan förleden aff een Stockholms boo kiändh igen. 
N[emligen] Christopher Nyman, then ther til sadhe sin broder Hans Nyman hen#e 
haffwa bortmist genom stöldh, och ähr til wedhermäle i medlertijdh hijt skickat 
een tröia, som ähr aff samma materie giordh, och aff samma skreddare. Medh be*



1641: io  mars ii

giäran aff Rectore, att han kunde igen bekomma sin kappa. Inkallades therföre 
Hans Nymans fulmächtigh Petrus Boderus Smolandus, hwilken samma som förmält 
ähr, refererar. Sädan och h. Elias barns prasceptor, Joh. Andreas Norbeli«;, then ther 
säger h. Eliam sielff haffwer henne kiöpt aff een sin sochnebondes son, och hans 
fadher haffwer för sin son caverat om heemulet, så frampt något åtaal och klander i 
be:te kiöpt komma kan.

Professores betänckte detta, och sände kappan och tröian till skreddarenar, att 
ehrfahra om det wore samma slags kläde, och när the hadhe betygat ändeligh wara 
itt slagh, och Professores säga och ther uppå, att flera hade kunnat kiöpa aff 
samma slagh, och låta giöra sigh lijka kappor. Hwarföre befans godt wara att kap
pan ähn förwaras, till thes h. Elias heller hans son kunna framdraga sin hemmuls- 
man, eller och Hans Nyman antingen medh eedh öffwertygar och bewijsar det wara 
sin kappa, eller medh andra documenter det proberar.

4. Berättar Rector huru såsom wachtmästaren nu behöffwer bardizaner igen, 
mädan dhe förra ähre sunderslagna.

Respondebatur: Han moste bliffwa sin begiäran mächtigh, mädan hans kall och 
ämbetet det fordrar, att han wärior haffwa moste.

5. Refererar Rector att borgmästarna i staden haffwa låtit förfärdiga itt cortigaal 
på torget, och ther åt wilia låta Acad. wachtm. bekomma nyckelen, på det han måå 
införa dhem aff borgermedlet ther uthi, som om nätterne på gatan oliudh giöra, 
medh frågan hwad Consistorii meningh här om wore?

Respondebatur. All den stundh detta kan föra mehra medh sigh in recessu, ähn 
man nu kan tänkia, och elies synes nogh orijmligit, att Acad. skall hålla wacht, och 
staden inthet, dy synes bäst wara ähn widare detta betänkia, och i medier tijdh låta 
wachtm. föra sådana i borgmästarens händer, och han måå giöra aff them, hwad 
honom bäst synes.

6. Framkommer Joh. Stenius, och begiärar på sins faders wegne igen bekomma 
den witnesskrifft aff originalet, som laghläsaren Oluff Olsson be:te M. Olavi Stenii, 
och medici i samma by, bönder giffwit haffwer, om theras uthlagor, ther aff, att 
be: te lagförare tillsäger sigh wilia dhen ytermehra förnyia, och bättre ställa, för 
ähn hon kan warda Höghe öff:rheten andragen. Respondebatur: Det moste ran- 
sakas om be:te witnesskrifft ähr hijt in til Consistor, kommen, thet doch Notari»; 
strax nechte till, och hwar hon tå funnes, då skall det först wäll och rätt affcopieras, 
och sädan låta bönderne bekomma originalet igen.

7. Bleff och discurrerat aff det förra tillfället, huru såsom det säges wara aff R:a 
M:te itt hemman i Sunderstadh i Bondeekyrkie sochn, thet M. Sveno alt här till 
för sin Profession hafft haf:r, H. Ährerhet Archiebiskopen giffwit, hwilket doch ähr 
donerat Academi en först i K. Carls tijdh, och sädan i K. Gustaffs, och nu sidermehra 
aff H:nes M:t Drotningen confirmerat, hwarföre sadhe Professores wara aff nöden 
betänkia saken och ther effter fråga.

8. Refererade Rector huru såsom s. D:ris Chesnecopheri barn haffwa bekommit 
the böcker, ifrå Bibliothecet, som ther wore förwarade effter theras s. fader, medh 
Rectoris minne och samptyckie, doch närwarande M. Joh. Staieno, och M. Israele 
Bringio. Respondebatur: Hwad här uthinnan war giort, lätt Consistorium sigh 
behaga.

9. Andrager Rector Benedicti Christierni W-Gothi begiäran, att bekomma den 
restant aff sin qvota i stipendio, som honom ähn ähr tillbaka, mädan han bleff hä-
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dan ifrå aff R:a M:te kallat, in moot Rysland, att ther bijwistas een hollender som 
een skantz ther sammastädes förfärdigade, och aff honom lära sådana saker, som 
fortificatoria fordrar, hwilket skedde sädan han in på förledne åhrs Michaelis termin 
något här widh Acad. warit haffwer. Een deel aff Professorib. mente billigt wara, att 
ha» bliffwer sin begiäran mächtigh, all den stundh han moot sin wilia bleff befalter 
här ifrå förreesa. Item inthet haffwa tagit ähnnu hädan ifrå testimonium, och elies 
bliffwer medh tijden rijket nyttigh. Men een deel sadhe wara betänckligit propter 
exemplum, och H. Excell. Cancellarii Regni befalningh, hwilket förmäler honom 
indiet här widh Acad. stipendio niuta, som ey här studerar, och wistas. Bleff ther- 
före den»a gången inthet wist concluderat, utha» det allenast, att han nu måå be
komma för den terminen, som han senast här war, och in på honom här wistades.

10. Inkommer een bonde i Hälleby i Bondekyrkie sochn, och sigh beswärar, att 
Magnus Boéthii Nericius haff:r honom sålt een häst i förledne höst för godh, lyte- 
löös, och 9. åhrs gammal. Men nu befins han wara 14 åhr gammal, och ähr elies 
blindh, tå strax på itt öga, och nu på dhem bådha, medh begiäran att studenten 
måtte giffwa något tillbaka. Studenten sadhe sin fader haffwa giffwit sigh be: te 
häst, och sagdt honom wara 9 åhr. Nekade och honom haffwa warit blindh när the 
handladhe om be:te häst, ty han gick tå på een ängh, ther stort beswär war, att 
honom tagha och bekomma, elies sadhe han bonden sielff haffwa ridit honom ifrå 
Gotsunda hijt in i staden. När så war aff parterne refererat, bleff godt fun»it, att 
bonden förer hijt in hästen om morgon, att låta honom syna, och tå skole the widare 
förnimma huru den«a saken kan them emelan bijlagd warda.

11. Bleff och discurrerat om Thomae Michaelis saak, hwilken nu exciperar moot 
forum. Respondebatur: Rector låte uthkunskapa hoos consulem, om han will tagha 
be: te Thomam i sin defension i detta fallet medh alffwar eller ey, sädan kan man 
see till, hwad man giöra skall

31. Martij
å rättom Consistorii tijma och ställe wore tillstädes: M. Laur. Fom. p.t. Rector, 

D. Joh. Lenae»j, M. Joh. Staiene, M. Ericus Gabrielis, D. Locceni«j, M. Sveno, 
M. Gestriniat, M. Boethius Qvaestor, M. Olaus Unonis, M. Isacaj Istmeni«j och 
föliande ärender för händer hadhe:

1. Reciteradhe M. Isaac»r Istmeni«r i ur amen tum assessoris ex c. 3. const. Academ.
2. Inkallas Thomas Michaelis, och åtspordes hwad han menar om foro suae 

ca»jae medh Haqmno Haqmni, ther till han swarade, att han för sin persson altijdh 
giema haar warit till fridz ther medh, att den»a ca»ra skule här in Consistorio skiär- 
skodas och affdömbd warda, men hans förmän, såsom borgmäst, och rådet i staden 
haffwa det honom nekat. Doch begiärte han att een definitio motte här på in 
Cons:rio nu giffwen warda, säiandes sigh wara till fridz hwad iudex här uthinwan 
billigt giörandes warder. All den stundh saken wart examinerat 25 Novemb. An. 
640 $. 12. Confer. 2. Decemb. §. 3. Bleff såledhes slutit effter itt noga och flitigt 
betänkiandhe: 1. Att Thomas för beenlösningh bötar 20 mk hwit mynt till tree- 
skifftes effter c. 7. Sår. w il St. L. 2. Lytes boot för twen«e finger, hwart thera 3 mk 
hwit mynt. Item för armledhen war lytter 3. mk h. m. effter c. 4. Sår. w il St. L.
3. För bewijsligh exspenser i bardskiärar löön. 4. För kosten åt bardskiäraren mädan 
han war hoos Haqvini föräldrar för hwar weka 1 rdr. doch så att Haqvinor moste 
först skaffa sigh bewijs huru många wekor bardskiäraren ther warit haf:r. 5. För 
tijdspillan, swädha och wärk skole godha män, å beggie partemes wegne, öffwerläggia,
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och effter theras mätzordom betalas. Den«a sententia bleff sädan i parternes närwara 
pronuncierat, och Thomas pålagdt att han skaffar caution.

3. Inkommer Anders i Skiälstadh i Ramstadh sochn, och andrager itt beswär emoot 
Oluff Böös g. Acad. fougdte, att be: te Oluff Böös och Johan Olsson skule wilia 
fordra aff honom uthlagorna bådhe för itt åhr, mädan Johan Olsson haf:r aff honom 
upburit, doch fört på Oluff Böös åhr, som honom borde uthlagorne uthfordra. 
Bekiände altså sigh wara skylligh, men han kunde inthet wetta hwem, begiärte ther- 
före att honom inthet annat skule wedherfaras ähn det billigt ähr.

Respondebatur: Inspectores Airarii, sampt och Qvaestor kun«a denna saken widare 
privatim ehrfahra och skodha, och låta hwar och een bekomma sin rätt.

4. Aff samma tilfälle beswärade sigh högeligen Oluff Böös, öff:r den räst, som 
för honom hoos bönderne i Wesmannelandh innestår effter the åhren han ther 
öff:r fougte warit haf:r, medh begiäran det honom motte effterlåtit warda samma 
raffst uthpanta. När detta war aff Consist. flitigt betänckt, bleff för rådsampt funnit, 
att Qvaestor uthskickar een karl medh be:te Oluff Böös, och låter panta them han 
säger skyllige wara. 2. Förwarar panterne att Oluff Böös them inthet om händer be
kommer. 3. Ställe sädan bonden och Oluff till landztinget, att them emelan ransaka, 
så frampt bonden något inspråk kan haffwa.

5. Bliffwer refererat, huru D:ri Joh. Lenaeo bleff tilsynt, i öffwerbygningh itt stelle 
i Waxala prästegårdh, när D. Jonas honom ther succederade, hwilken bleff wärdera- 
der för 20 t:r spanmåål Begiärar therföre D. Lenaeus, att han antingen motte fåå 
taga bygningen tädan ifrå, eller och bekomma sin betalningh. Ther till Qvaestor 
swarade på D:ris Jonae wegne, (som tå war i Schara) att D:r Jonas haffwer welat 
be:te bygningh betala, doch gierna först bekomma betalningh för sin öffwerbygningh, 
som honom bleff aff godhe män tilsynt i Börie, när han ther ifrå kom. Men såsom 
Acad. wijdh denwa tijden Börie prästebordh niutit haf:r, ähr alt detta ähn obestält. 
Effter åtskillige förslagh, tillsadhe M. Boet. Qvaestor sigh wilia betala D:ri Lenaeo 
dhe 20 t:r spanmål, allenast att den som effter kommer till Börie, honom igen con- 
tenterar och betalar, thet som kan öffwerbliffwa på bygningar, som ther synte 
ähre.

6. Berättar Rector, att M. Andreas Tolstadius, och Joh. Laurobergius begiära 
förnimma Ven:di Consistorii betänkiandhe om adiuncturis theologiae, n[emligen] 
om the kunna them mächtige wardha, effter H. ExcelL Cancell:ii Acad. breeff och 
confirmadon, som upreciterades 3. Februarij An. 1641. §. 12. Item refererar Rector 
att M. Carolus Litman och be:te rum begiärar, njemligen] att bekomma een thera 
aff adiuncturis theolog., frågar therföre Rector hwad Vn:do Cons:rio om detta synes. 
Effter een discurs, gåfwo Professores M. Andreae Tolstadio och så sina suffragia, 
mädan han een rundh tijdh Academi en i detta notariatus ämbetet tiänt haffwer och 
wäll det föreståt. 2. Sina compedtorib. iämpngodh. 3. Ähr präst och ordinerat.
4. Ähr oss elies tilfyllest kunnigh aff publicis exercitiis, när disputationes hållas.
5. Haffwer och långo tilförne sigh angiffwit att detta rummet bekomma. Men hwad 
widkommer M. Carolum och Joh. Laurobergium, begiärte facultas theologica att 
consultationen moste till them först devolveras, effter praxin och stylum, hwilket 
sitt betänkiandhe the sädan medh Consistorio sadhe sigh wilia meddela, för ähn någon 
thera aff thessa warder förwissader om det andra rummet.

7. Discurrerades åtskilligt om M. Joh. Staieni löön aff Börie prästegiäldh att 
bekomma, sädan han bleff introducerat till professionem theologiae, vid. acta diei
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18. Novemb. A. 1640 $. 4. Icem om uthsädhe i Börie prästegårdh, ther Qvaestor sade 
allenast rogh wara till att uthså aff inventario, men korn inthet. Såsom och om 
M. Oko Unonis, hwad hans betalningh skal bliffwa för det han i Börie haar kyrkio- 
tiänsten föreståt, mädan rummet haar vacerat. Om detta alt bleff discurrerat, doch 
inthet slutit.

8. Framkommer Anders Pär sson Acad. bondhe i S. Elians sochn, begiärandes för- 
mädlingh på hemmanet han nu 13 åhr allenast åsittit haffwer, som tilförne lågh 
ödhe och war förderffwat. Respondebatur: Ehuru wäll han kunde twingas att uth- 
giöra här effter i 6 åhr effter contractet heek uthkgor, som ther aff böör utgiöras, 
likwäll på det hemmanet kan komma till rätta, kan Academ. ähn efftergiffwa, i 
twenne åhr, giärde säden, som på hwart åhr belöper sigh 3 tunnor.

9. Ther näst slötz och om een Acad. bondhe i Skffstadh i W axak sochn, att och 
han skall för An. 1639 och 1640 een sådana förmädlingh bekomma, att han åhr- 
ligen för giärdh och affradh sädh tillhopa skall giffwa 16 tunnor och inthet mehra, 
men hwart åhr moste han penningarna uthgiöra, som ther aff böör uthgå, och ther 
effter, bådhe sädh och penningar till fulk uthkgor Acad. tillställa.

10. Androgh Rector h. Anders g. Cursoris ödmiuke begiäran, att bekomma någon 
hielp sigh att underhålk medh i sin stora fattigdoom. Respondebatur: Mädan han 
haar länge tiänt Acad. 2. Ähr uthfattigh, 3. haf:r ingen lägenhet, bleff för christe- 
ligit funnit, låta honom bekomma till någon sins fattigdooms lindringh 30 dr. koppjn. 
aff publico.

11. Andrager Rector Laurentii Bromans begiäran att bekomma igen sitt stipen
dium, som han tilförne hafft haf:r. Respondebatur: All den stundh han haffwer war i t 
ifrå Acad. i twenne åhrs tijdh, och elies nu haffwer een godh paedagogiam, kan han 
denna sin begiäran inthet mächtigh warda. Ty här äre torfftiga personer, som det 
behöffwer. Item ähr det tilförne decretum, att den inthet sitt förra rum igen bekom- 
mer, som så länge haf:r warit ifrå Academien.

10. Aprilis
hora octava hadhe h. Johan Gyllenstierna en elegantem orationem in auditor. 

Gustaviano, de praestantia et antiqvitate rerum Gothicarum, praesentib. Illustriss. 
Carolo Principe Paktino etc., Pro-CanceU. et aliis. Och när orationen war föröffwer:

Gingo Professores i Consistorium, ther H:nes K. M:tz jäghmästare w. Carl Håål 
androgh een sådan kkgemåål emoot Michaelem Noraeum Botniensem, att han i gåår 
förleden bleff funnen på Konungsängen medh een kdd bössa, widh warnet ther 
fuglarne som mäst wistas, medh begiäran det be: te studiosus motte fåå sitt rilbörlige 
straf. Inkalkdes therföre be: te Michael, hwilken förebaar sigh haffwa tagit bössan i 
Danmark sochn hoos een bondhe i Säffia, tijt hon haffwer kommit ifrå Nortälie, 
sädan hon ähr ther kgat worden aff een smedh, och åter tillbaka hijt skickat. Och 
när han på wägen fick see H. Förstlige Nådh, dhen unga Paltz Greffwen komma 
rijdandes, stegh han undan in i ladan, ther han bleff funnen. När nu detta bleff för 
Michaele explicerat, hwad fahra thet ähr så uthgå medh bössor på förbudna orter, 
begynte han bidia w. jägmästaren att han inthet högsta rätten medh honom sökia 
wille. Badh therföre w. jägmästaren sielff för be:te Michaele, att han medh lindrit 
straff slippa skole denna gången, begiärandes att ungdomen widh Acad. bliffwer 
förmant att mz sådant affstå. Bleff therföre slutit, att Michael incarcereras i 6 dagar, 
och medh annan paen förskonas, det och alt skedde.
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21. Aprilis
kommo tili Consistorium: M. Laur. Fornelius p.t. Rector, M. Staienus, M. Stigze- 

lius, M. Emporagrius, M. Sveno, M. Job. Frank, M. Nycopensis, M. Bringius, 
M. Brunnius, Dn. Bhem, Dn. Ausius, M. Istmeni»;, och föliande saker för händer 
hadhe:

1. Petrum Erici Ubsaliensem, hwilken Andreas Joh. Wesman»«; anklagadhe för 
åttskillige iniurier och förfångh. Och effter een ransakningh bleff affsagdt, att be:te 
Petr«; skule sittia i prubban in vesperam diei seqventis, medh sådana förmaningh, 
att kommer han igen een annan gångh medh sådant, skall han så bliffwa nupin i 
örat, att han skall minnas.

2. Uplästes itt breeff skriffwit aff Illustriss. Dn. Cane. Acad. Rectori till, uthi 
hwilket begiärades att Benedict«; Erici Schröder«; skule bekomma itt honorificum 
locum hoos stipendiaterae bådhe therföre att han fattigh ähr, såsom och flitigh att 
studera.

despondebatur. När något rum vacerande bliffwer, skall det honom bliffwa med
delat.

3. Androgh Rector Benedicd Christierni begiäran, att bekomma sin hela stipendii 
qvotam.

despondebatur: Han kan bekomma een recommendation hädan ifrå till H. Excell. 
Cancell. Acad. behagar tå H. Excell detta honom förunna, så kan han det bekomma, 
dies synes inthet wara i Consistorii macht, ther om dispensera, all den stundh han 
så länge haffwer warit borta ifrå Acad.

4. Berättade Doctor Loccenius, huruledes Isaacus Nicolai Holmensis (som haffwer 
nu på nogon tijdh studerat i Dorpt, och ther tagit gradum magisterii) mächta tingh 
haffwer klagat hoos H. Excell. Canc. Acad. öff:r Professores här widh Universitetet, 
i thet han inthet kan bekomma hela qvotam aff stipendio Regio, som hwariom och 
enom deputerat ähr.

despondebatur: Begiertes aff D:re Loccenio, att han wille genom skriffwelse H. Ex
cell här uthinnan underrätta, n[emligen] att be:te Isacus war här i 3 åhr mädan han 
hadhe stipendium, och tå bekom han som andra stipendiarii för hwar termin för 
sigh. Men sädan han reste hädan ifrå, kunde man inthet giffwa honom här stipen
dium, all den stundh, att the som haffwa detta stipendium, moste här widh Acad. 
studera, och ey, sädan the reesa hädan ifrå.

3. Upreciterades H. Excell. h. Pär Brahes intercessional, för Stenone Kok Roslagio, 
att bekomma stipendium Regium, despondebatur: När något rum kan finnas, skall 
han bekomma.

6. Uplästes episcopi Lincopensis och consistorialium ther sammastädes recom
mendation för Petro Sylvestri Phrygio, att bekomma stipendium Regium, despon
debatur: Kan han uthsrå den prooff, som aff andra fordras, kan han bekomma, när 
något rum warder löst.

7. Aff detta tillfälle bleff refererat om Andrea Henrici Wesmanno, huruledes 
honom tå bleff tilsagdt stipendium, när Greff Magnus war Rector, och alt sädan 
exspectetat locum ordinar[i]um, mädan han tå aliredha aff pecunia diligendorum 
något bekom, despondebatur: Han moste icke prvefereras them som ähre antagne 
tilförne, uthan wara i bland andra exspectanter, dll thes något rum warder löst.

8. Uplästes Cammarrådz breeff, Rectori, Decanis och Professorib. tilskriffwit 
om itt Acad. hemman, Skarffstad benembd i Skultuna sochn, i Nårbo häradh, att for
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det giffwa itt annat hemman så godt i thes stadh, för messingsbruket skul, medh 
begiäran att Professores them förständiga medh det första, hwadh hemman de be- 
giära igen?

'Respondebatur: Detta ähr inthet i wår macht, att ther om något disponera, uthan 
bekomma wij R:ae M:tis befalningh att itt sådant skiffte äntligh skall skee, så kunna 
wij sädan uthsee, huru wij kunna medh saken omgåå.

9. Reciterades H. M:tz breeff, i hwilket formales, hurusåsom wälborne fru Anna 
Margreta Bielke greffwinna etc. haffwer anhållit hoos R:am M:tem om tillståndh att 
tillbyta sigh nogre aff Acad. godz emoot nöijachtigt wederlagh aff sitt fasta frelsse 
på andra orter. Och R:ae M:ti haff:r betänckeligit fallit först notificera H. Ährerhet 
Pro-Cancellario och Professorib. om detta, och ther hoos förnimma, om the något 
kunna haffwa i synnerhet ther emoot att inwända. Medh befalningh att Consistorium 
sitt betänkiandhe medh det första ther om öffwersänder. Respondebatur: 1. Man 
moste R:ae M:ti på det underdånigste betacka för konungzligh gunst och nådhe. 
2. Wist förmodha att H:nes M:t iu här effter som tillförne handhaffwer donationen 
aff Gustavo Magno Acad. giffwen, och sädan aff H:nes M:t ratificerat. 3. I all som 
största underdånighet supplicando anhålla, det H:nes M:t wille Academ. frå alla 
sådana skiffter frijkalla, all den smndh sådant inthet altijdh skeer till bättringh, 
som man aff the förra byten wäll see och förnimma kan. 4. Moste och det incom
modum infört warda, att Acad. inthet kan sädan förnimma, hwart man nödhtorfftigh 
skogh till thes bygningh bekomma kan. 5. Ähre elies the godzen som greffwinnan 
begiärar, the förnempste, som till Acad. lagda ähre. Detta skall sammanställas, och 
öffwersändas medh det första.

10. Angaff Rector Erici Petri Angermanni begiäran, att bekomma stipendium 
Regium. Så ändoch om honom bleff discurrerat aff och an, och nogh twiffwelsmål 
war, om han skule bekomma, mädan han sades wara något förrychter i sitt huffwudh. 
Likwäll, på det inthet måå tillfälle giffwas, att han uthi diupare tankar kommer, 
dy bleff loffwat honom bekomma stipend. åt hösten, på det man i medier tijdh kan 
förnimma huru medh honom kan afflöpa.

11. Framkommer Petrar Bodernr Smolandnr, och på Hans Nymans wegne i 
Stockholm berättar, att det finnes ähn een kappa aff samma slags klädhe, och ther- 
före begiärte att han skule uthbekomma kappan hädan ifrå, och om någon tå wille 
fordra någon eedh aff honom, will han then affläggia i Stockholm.

Respondebatur: Actor moste fölia forum rei. Elies ähr tilföme affsagdt att Acad. 
förwarar kappan till thes h. Elias eller hans son kuna framhaffwa sin heemulsman, 
eller och att Nymannen medh klarare beskeedh öffwertygar, att det ähr hans kappa. 
Vid. acta diei 10. Martij. An. 641. §. 3.

12. Föredrogh Rector Jacobi Magni Fordeel Botniensis begiäran att bekomma 
stipendium regium. Respondebatur: Man moste see effter hans qvaliteter, som och 
lägenhet, een annan gångh kan man bättre här betänkiandhe haffwa.

13. Berättar Rector, huruledes een prästänkia i Balingstad sochn, sigh högügen 
haf:r hoos sigh beswärat öffwer een ryttare, som will medh macht tagha henne ifrå 
een uthgiordh som Acad. tillkommer, förebärandes sigh wara thes rätta arfftagande, 
och M  Erich Balingstadium haffwer be:te uthgiord medh orätt affhändt sigh, och 
tillägnat dhen Academien, mz begiäran att Consist. wille henne bijfalla att dett ähn 
ytermehra niuta och behålla.

Respondebatur: Man moste skriffwa hans ryttmästare tili, och begiära det han
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wille sin ryttare hålla i späckt, och om han några skiäll kan haffwa att praetendera, 
så ähr lagen allom godh.

14. Bleff Johan Claudi[i] Prytz Ost.-Got«J, som stipendiari«/ Regius ähr, excuse* 
rat, therföre han borta ähr, och kan inthet komma, hijt ifrå Norlanden, ther han in
formerar w. Christopher Posses barn, för siukdoom skul, som han ähr fallen uthi.

15. Beswärar sigh Johan Olsson widh Galret öffwer Nicolaum Sanderi, att han 
inthet will betala dhe penningar, som han bekiändhe sigh skylligh wara här in 
Consistorio dhen 3. Februarii, §. 3. An. 1641.

Respondebatur. Såsom Nicola«/ be:te dito bekiändhe sigh skylligh wara, 3 V2 
rijkzdr, och 8 dr kopp:m, altså moste han them nu i thessa dagar them betala.

16. Framkommer Erich Halwardsson på Klostergatan, och anklagar Arvidum 
Birgeri Smolandum, therföre han haffwer ondt rychte låtit uthkomma om sin styff- 
dotter Litzbeth Oluffzdotter, och det i Torstuna gården i itt helet lagh och samqwem, 
ther the haffwa talt om åtskilliga andra, doch på lychten kommit till be: te Litzbet, 
och henwe berömt för kyskhet och stilla leffwerne, ther til Arvidus haffwer swarat, 
Jagh haffwer hört een persson säia, att han sedt een student i sängh medh hen»e, och 
ther medh hen«e rijffwits, och nogh stijm hållit, thet be:te Erich Haldwarsson be- 
wijste medh een witnesskrifft aff Petro HaqWni Rhezelio giffwen. Arvid«/ sadhe 
sigh haffwa det hört aff Isaaco Rothovio, att och han haf:r hört för sigh det samma 
aff een anwan berättas, som hette Samuel Haraldi. När tå be:te Samuel bleff exami
nerat, och åtspordt hwad oskickeligit han weet berätta, medh skiäl om offwanberte 
Elitzabet: sadhe han, Petrus Boderus Smolandus satt på henwes sängebrädhe ther 
hon lågh, och badh hen»e om lius, effter thet war i hen»es föräldrars gårdh, togh 
uthi henwe, och wächte henwe, doch bran itt lius på bordet, och elies wore många 
ther in«e, och bekiändhe altså strax inthet annat see medh hen»e ähn det ährligit 
war. Och all dhen stundh det befans inthet wara anwat, effter een nogha och flitigh 
ransakningh, ähn theras missförståndh, som sådant haffua uthfört, giordes be: te 
Elitzabeth aldeles frij och oskylligh för sådant taal, sädan the samptligh haffwa frit 
bekiänt sigh mz henwe inthet anwat wetta ähn det godt och ährligit ähr. Och the 
sädan till wamingh bekommo een godh läxa, och ther hoos befalte wara in carcere 
i twen»e dagar, på det the motte lära wetta hwad det ähr sådant nampn om een 
ährligh menmskia uthföra.

17. Berättar Rector, huru Acad. wacht så illa haffwer slagit een karl nu i thessa 
dagar om een nat, att han nu ligger reent för döden, och therföre sigh haffwa twen«e 
drängiar insättia låtit, som wachtmästaren bekiände honom haffwa nogot slagit och 
huru the haffwa strax om natten brutit sigh uthur fängelset, och rymdt sin koos, medh 
frågan hwad man här uthinwan giöra skall? Respondebatur: All den stundh Acad. nu 
inthet haffwer godt fängelse, måste the sättias på slottet, så frampt the finwas, och 
moste man begiära aff slotzfougten, att och han wille låta sökia effter them, och uthi 
Chronones fängsle förwara.

18. Andrager Rector the skiäll, som han war ombudhen Ven:do Consistorio före
draga aff H. Ähre: het Archiebiskopen per sacellanum suum om Joh. Laurobergio, 
att han adiuncturam theologia; bekomma skule, som ähre: 1. All den stundh Pro
fessores haffwa gillat honom tillförne för lärdh och skickeligh att haffua adiunctu
ram philosophicam. 2. Kan han M. Carolo Litman, i alt an«at wara nogh iämpnlijk, 
men in lingvarum orientali«m notitia ähr han bättre. 3. Haffwer och be:te Joh. utrius- 
que Cancell. et regni et Acad. consens att bekomma adiunct. theol. Och om tå dessa
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skiäl inthet kunna så gillas att be:te Joh. bliff:r om rummet ratificerat, begiäres tå 
att Carolus Litman inthet bekommer tillsäielse ther på, för ähn Joh. och haffwer 
giordt sitt prooff, som then andra, medh hwilket Professores wore till fridz att så 
måå afflöpa. M. Stigzeli»J refererade huru såsom facultas theologica haffwer funnit 
godt wara, låta them giöra sine prooff, och samma det öffwersända till CancelL 
Acad. att H. Excell. måå tagha then till detta ämbetet, som bäst kan wara.

19. Aff samma tillfälle bleff discurrerat om opponenter i sådana disputationer, 
som för itt prooff passera skola, och för godt funnit, att the per Decanos facultatum 
constitueras, på det att docti motte uthsedde warda, som kunna saken uthföra, och 
hälst aff Adiunctis.

20. Påminte Rector Consistorio om Petro Rhezelio, huru han haffwer hijt inlagdt 
för H. Excell. Cancell. Acad. promotorial att bekomma stipendium Regium.

Respondebatur. Om det i höst något rum warder, kan han bekomma.
21. Tackadhe Rector Professorib. samptligh för bijståndh the haffwa giordt ho

nom i sitt rectoratu, för hwilket han tillsadhe sigh i sådana och annor fall wilia 
hwariom och enom wara till wilies igen, och ther hoos begiärte att Professores wille 
uthsee någon annan, som hans rum förträdha skall, all dhen stundh tijdhen det 
fordrar.

Respondebatur: All den stundh ordo ähr nu kommen till M. Ericum Brunnium, 
bleff godt funnit, att han nu sceptra widtager. M. Er icus Brun mus excuseradhe sigh 
modeste, doch emädan ingen uhrsächten kundhe dragha honom ther ifrå, tillsadhe 
han sigh det widtaga.

Den 24 Aprilis
när klockan war 8. om morgonen, kommo till Consistorium M. Laur. Forneliar 

p.t. Rector, D. Joh. Lenasus, M. Stigzelius, M. Emporagrius, M. Joh. Frank, M. Gestri- 
mus, M. Nycopensis, M. Boéthior Qvasstor, M. Istmenior, att ransaka, huru det slags
målet war tilgångit, ther uthi några dagar tillförne H. Förstlighe Nådhes H. Carls 
Gustafz tiänare, Lars Nilssonn b:d, sägs haffwa bekommit aff Acad. wacht sådan 
hugg, att han ther aff sedan hafuer most lijffwet tilsättia. Och dett närwarande w:t 
Ingelbrecht Swänsson, hwilken och efter constitutiones kallat war. Item Thomas 
Lårman, och meister Johan bardskiäraren. Sadhe och befalningzmannen sigh haffwa 
bekommit ifrå H. Förstlige N:des hoffmästare, een sådan skriffteligh begiäran, att 
sådant skiärskodande skule för händer haffwas: Afflop therföre bemälta ransakning 
dena gången såledhes:

1. Sädan Rector hadhe berättat, huru han hadeincarcereratwachtdrängierna,hwilka 
wachtmästaren för sigh tå bekiändhe haffwa slagit be:te drängh, som dödher ähr, 
och huru the samma natt, the insatta wore, brute sigh uthur fängelset, och rymdt 
bort, vid. acta 21. Aprilis $. 17, inkallades wachtmästaren, hwilken sigh högt be- 
swäradhe öffwer H. Förstlige N:des tiänare, som heela den natten öf:r myckit haffwa 
på gatan bulrat, och wachten öffwerfallit bådhe medh slemma ordh, så och slagh. 
I synnerhet, sadhe han, wore the medh oss tillhopa tree gångor: 1. När the hadhe 
fölgdt sin herre heem ifrå huset ther H. F. N. till affton måltijdh war, till sitt 
herbergh, ty sädan kommo the tillbaka igen, skrikiandes medh dragna wärior och 
hugge i gatan. Och när the först finge see oss, giömdhe the sina wärior baak om 
ryggien på sigh. Tå sadhe iagh, skrijker inthet. The swarade: Achta man tu tina 
studenter. Iagh swarade, icke them allenast, uthan och andra som oliudh giöra, bör 
oss tilltala. Och när det sagdt war, sprangh på torget fram een aff them, een finne,
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och mante migh att fächta medh sigh, till hwilket iagh sadhe, gåår heem. Men migh 
swarades, gåå man tu heem och tå war klockan 12. 2. Anwan gången på Långhgatan 
widh porten ther H. F. N. war till måltijdz, ther the ähn skreko och läte mechta 
illa, och emädan iagh them ähn nu förmante affstå medh sådant roop, kom 
M. Boethi«! Acad. Qvaestor, och gick heem till sitt hus, hwilken iagh, och den 
andra wachten fölgde, män een drängh allenast bleff effter. Och när tå sadhes, att 
den drängen, som bleff effter, wart öffwerfallen, wände iagh strax om, och then 
andra wachten medh migh, och när wij tå kommo tillbaka, slepte the drängen, och 
fingo uth sina swärdh, och Lars, som nu döder ähr, högg ått wachtdrängen, men i det 
samma, finge och wij hans swärdh, thet wij tänchte dagen effter hoos H. F. N. medh 
klagan presentera. Och oansedt be:te wachtdrängh slogh honom medh sin bardisa», 
likwäll gaff han sigh ther aff inthet, uthan när een anwan drängh slogh dl honom 
medh een pååk, föll han tå widh gatan. Men wachtmästaren nekadhe aldeles sigh 
haffwa något them slagit, eller hafwa hafft något i händeme, uthan sitt swärdh 
widh sijdan. 3. Tridie gången på torget, widh pas klockan 2, wille H. F. N:des 
ti än are och oss angrijpa, somliga medh stenar, och somliga medh anwat som the 
hadhe i händerne, och när wij tå talte m2 them, kom Dn. Bazius, hwilken badh 
them gåå till sina herbergh, och elies sadhe oss som wachten war, att wij skule haffwa 
slagit them mehra, mädan the sådant oliudh giöra. Och när wij tå hadhe fölgdt 
Dn. Bazium till sitt herbergh, och kommo rill torget igen, war Lars ähn qwar, och 
begiärte igen sitt swärdh, det han och bekom.

2. M. Boethius berättadhe, det wachtmästaren sigh beswäradhe, emädan han 
honom fölgde, att han hadhe lijdit heela natten öffwer stoor orätt aff H. F. N:des 
tiänare, säiandes, när iagh war hoos Oluff Sifferssons port widh pas, ropadhe een 
aff wachten, och sadhe, the öffwerfalla migh, och medh det samma luppo the 
samptligh tillbaka, men huru the sammankommo eller sloges, sågh iagh inthet, 
uthan strax ther effter kom wachtmästaren tillbaka, så ock karlen som dödh ähr, och 
begiärte sitt swärdh aff wachtm. och sadhe, monseur låter mig få mitt swärd igen. 
Nu kallar tu mig monseur sade wachtemästaren men för i natt hafuer tu gifuit mig 
andra ordh.

3. Inkommer Lars Mercusson källarswännen på stadzkällaren, och berättar huru- 
såsom H. F. N. tiänare kommo till källardören, och bultadhe, såsom ock ropte tu eller 
try roop, och medh det samma wachten haffwa kommit, och budit them inthet 
roopa. Men the nekadhe sigh haffwa roopat, uthan sadhe sigh wilia gåå på källaren, 
till hwilket wachtmästaren sadhe, alt wijn och öol, som i här effter i natt bekomma 
på källaren, will iagh betala. Till hwilket the inthet an«at sadhe, uthan badh wachten 
gåå sin wägh. Wachten sadhe ähn till them fogliga att the skule ställa sigh in i sina 
herberghen.

4. M  Israel Bringius, när han gick ifrå be:te samqwem, som H. F. N. och war 
uthi, sadhe och han sigh haffwa sedt twen«e aff them medh dragna swärdh ståendes 
på gatan.

3. Ther näst bleff thens dödes hatt framburen, på hwilken, ther bandet sitria 
plägar, war itt hool, inthet rundt, doch icke aldeles olickt, at en bardizan thet 
giordt hade, hwilken och fram hadhes, sampt och andra gewär, som wachten här 
bruka plägar.

6. Sädan framkallades Oluff skreddares hustru på Klostergatan, ther han sitt 
herbergh hadhe, som dödher war, hwilken berättadhe att offwanbe:te Lars kom
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heem till hecberget när 3 slogh, och när iagh, sadhe hon, ströök aff honom bloden, 
spordhe iagh medh hwem han hadhe slagetz. Tå sadhe han: Thet war hoffmän, eller 
hwadh det war, dhen migh slogh, hadhe een pååk i handen, och een pijk ther uthi. 
Sädan gick han i sängh, och ldagadhe sigh inthet, och om morgonen igen, när han 
een stundh hadhe soffwet, gick han uth aff huset.

7. Sädhan afhördes een studiosus Magnus benembdh, hwilken sadhe sigh haffwa 
hört wachtmästaren talat medh be: te Lars mädan han ähn något förmådde, och 
kraffteme hadhe, n[emligen] om han honom i nogon motto skylte. Till hwilket han 
swaradhe, Ney, tå frågade ähn wachtmästaren, ähn wachtdrängierne? ther till han 
swarade, then skyller iagh, som hadhe påken och pijken i händerne. Wachtmästaren 
spordhe ähn widare, när skedde det, antingen för eller effter som wachten war till
samman medh edher? Han swarade, rätt i samma drabningen, sade och: Hadhe i 
warit een redheligh wacht, så skule i inthet haffwa slagit migh. Wachtmästaren 
sadhe: I boro händer på oss först.

8. Spordes therföre wachtmästaren, hwarföre han tillät att slå honom? till hwilket 
han swarade: the wore fäm karlar på sin sijdha, och alla hadhe the wärior, wij 
nödgades defendera oss: doch förmenar iagh, sadhe han, att han det hugget den 
gången ey bekommit haffwer, uthan sädan aff någon annan. Ty när 3 slogh, gingo 
wij alla som i wacht wore, hwar till sitt herbergh, men han haar warit allena ähn 
längre på gatan, och tå hadhe han wäll kunnat komma tillhopa medh dhen ryttaren, 
som han altijdh sädan nämpde.

9. W :t Ingelbrecht Swänsson sadhe sigh haffwa uthkunskapat om den ryttaren 
han altijdh nämpt haf:r i sin swaghet, och förståt haffwa warit twenne ryttare ifrå
G. Ubsale sochn, Gabriel Ersson benembd, och Hans Swänsson, the ther haffwa 
warit hijt in i stadhen samma dagh, doch ridit hädhan ifrån, när klockan war 7 om 
afftonen tilförne, hwilket sant wara bewijstes medh een witnesskrifft, som fyra 
bönder ther i sochnen medh sina boomärken be: te ryttare giffwit haffwa. Mente 
ther hoos w:t Ingelbrecht Swänsson ther aff wara kommit, det han altijdh ryttaren 
nempdhe, att dagen effter som be:te Lars fick här i staden hugg, reste H. F. N. 
uth åt G. Ubsale, och ther iagadhe, och när 2 hästar bleffwo tå lösa, och kommo 
till g. Ubsala byn, togos the ther fast, och skaffades till rätta igen, för hwilket 
omaak, dhen som nu dödh ähr, tillsadhe ryttaren att fåå dryckzpenningar, om han 
will honom sökia i Ubsala. Och när tå ryttaren om torsdagen ther effter kom till 
honom i sitt herbergh, och påminte honom sitt löffte, haffwer han bliffwit wredh, 
och sagdt, om iagh wore frisker, så skule iagh giffwa tigh dryckzpenningar något 
annat, och bliffwit sädan mächta swagh, så att han ther aff syntes haffwa fåt 
slagh.

10. Bardskiäraren sadhe (hwilken medh andra godhe män hadhe ransakat detta 
hugget, doch skedde det inthet mädan han leffde, uthan sädan han dödh war) att 
såret war rundt och litet, ther hoos war och hinnan sunder, så att ieraet det bard
skiäraren pröfuade såret medh Iop radhe in i huffwudet, när det bleff inslept.

11. W: t Ingelbrecht Swänsson refererar effter formasken här på stallet, att denna 
perssonen, som dödher ähr, haffwer warit mächta yr, och gierna sedt effter tillfälle, 
att kunna perlament anställa. Såsom och berättadhe H. W :t huru een student Johan 
Erici benembd, haffwa kommit något sent ifrå ängen medh några andra på gatan, 
och bekommit itt stort hool i sitt huffwudh aff een steen, den H. F. N. tiänare, 
äffwen om samma affton skulle hafua kastat.
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12. M. Martin«; Nycopensis sadhe: Migh ähr berättat, att H. F. N. tiänare 
haffwa sigh berömt ther af, at the om natten fööste wachten, och ähn tå hotat, 
att the skule natten effter ähn mehra hempnas.

13. W :t Ingelbrecht Swänsson berättadhe ähn, at be:te persson som dödher ähr, 
haf:r om morgonen effter, widh pas klockan war emelan 4 och 5 kommit till kungz- 
stallet, och ridit mz sin herre uthur staden, och när han war uthkommen på een 
ängh, haar han fallit aff sin häst, doch nekadhe H. W :t hästen haffwa honom slagit 
eller trampat.

14. Sedan framkallades klockare-hustrun, h. Anna, att förnimma, hwad hon 
haffwer hört aff honom om detta ärendet berättas, för ähn han bleff dödh? till 
hwilket hon swaradhe, att han giordhe wachtmästaren frij*, och skylte på een ryt
tare som hadhe een pååk, och een pijk ther uthi, och att det skedde i samma 
drabningen, som wachten war medh them tillhopa, doch kundhe han inthet något 
säija, när han bleff medh sacramentet besöckt, ty tå hadhe han giöra medh hierte- 
sprången, som honom qwaldhe.

Och när nu detta så war skärskodat, kundhe Professores inthet ther åt denna 
gången mehra giöra, uthan hölle nödigt wara att alla H. F. N. tiänare ändheligen 
skulle hijt fordras, som hadhe warit i sälskap samma nat medh honom som dödher 
war. Och huad annor bewijs man des föruthan i medlertijd til saksens cognition 
bekomma kunde.

Sidst inkalladhes wachtmästaren, och tilsadhes, att han skaffar them medh sigh, 
som wachten uppehålla, och giffwer hwar thera för natten fäm öre, tagandes thz aff 
theras löön, som borta ähre.

Haec sub rectoratu M. Laur. Fomelii,
Notario M. Andrea Tolstadio.

Rectoratus
viri Clarissimi ac Magnifici M. Erici Brunnii 

a 17 Maij An. 1641.

17. Maij
wore tillsamman in Consistorio M. Ericus Brunwius p.t. Rector, D. Joh. Lenaeus, 

M. Joh. Staienus, M. Emporagrius, D. Sidenius, D. Loccenius, M. Joh. Frank, 
M. Sveno, M. Gestrinius, M. Nycop., M. Bringius, M. Fomelius, M. Boethius 
Qvaestor, Dn. Bhem, D. Henricus Ausius, M. Istmenius, och om föliande saker så- 
ledhes handladhe och talte:

1. Sädan discurrerat war om dhe Acad. godz som w. Carl Baners fru sägs haffwa 
bekommit aff R:a M:te tillijka medh andra godz belägne under örby, spordhe 
Rector huru man skall omgåå medh the godz som Acad. tillhörer?

Respondebatur: Man kan ther om inthet giöra, för ähn man förnimmer, om 
någon fahra ähr medh be:te Acad. godz; kan till ewäntyrs wara allenast omtalat.

2. Uplästes H. Excell. R. Drotsens h. Pär Brahes breeff, Pro-Cancellario, Rectori 
och samptligh Professorib. tillskriffwit, att fru Anna Margreta Bielke etc. motte 
bekomma och fåå tillbyta sigh några aff Acad. godz som liggia henne til lägenhet.
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för nöiachtigh wedherlagh i lijka ränta och lägenhet, aff sitt gambla arffliga frelse, 
och ther uthöffwer förähra Acad. fyra tunnors ränta till ewärdeligh oklandrat 
egendoom. „

Respondebatur: Ther på moste swaras, att ehuru wäll Professores för sina perssoner 
högh orsaak haffwa att H. Excell. i alla motto till wilies giöra, likwäll all den 
stundh Acad. een gångh haffwer bekommit H. K. M:tz K. Gustaffz Magni, piae 
memoriae, special rillsäielse och mandat att wara frij för sådana godz skifften, skule 
dhet så ställas, att Professores tiänstligen begiära, dhet H. Excell. them här mhinnan 
excusera wille, och inthet misshagh til theras personer fatta, att the effter w:ne 
greffwinnans begiäran sigh inthet beqwämma kunna, helst och therföre at H. K. 
M:t Gustavus M. befaler och biuder, att the godz, som tå wore inne hoos andra 
ifrå Acad. skule strax och uthan drögzmåål, igen till Acad. komma, myckit mindre 
att the skule fördrista sigh för alt åtaal i framtijden till sådant medh Acad. byte att 
samtyckia och beiaka. Professores tackadhe och dhen högh wälbome greffwinnan 
för dhet H:nes W:het loffwar sigh wilia förähra Acad. fyra tunnors ränta till 
ewärdeligh oklandrat egendoom, hwilket Professores sadhe sigh ehrkiänna för högh 
gunst och bewågenhet emoot denna Acad.

3. Bleff och godt funnit, att man skriffwer h. Ture Bielke till som ähr tutor för 
h. Åke Totz barn, dhet H. W:het wille taga saken för händer om the godz, som 
s. h. Åke Tott ifrå Acad. bekommit haffwer, och öffwersee hwad Acad. kan haffwa 
till att beswära sigh öffwer. Behagar tå H. W:het uthan lags proces Acad. contemera, 
wore godt, hwar och icke, moste Qvasstor urgera citation att saken kundhe komma 
till iudicem, på dhet Acad. dhet måå niuta, som H. K. M:t henne skänckt och giffwit 
haf:r. Sammaledes skall och skriffwas till Mauritium Duwal, om the godz som til 
Halkwedh ifrå Acad. komne ähre.

4. Begiärte Rector att Professores hwar för sigh wille säia sit betänkiandhe om 
baakungzpenningarna, huru myckit hwar och een haf:r betänckt sigh kunna uthgiöra, 
effter inspectorens egen begiäran, effter den högsta summa och minsta, som för- 
mäldh warder i H:nes M:tz ordinancie ther om, n[emligen] emelan 6 mk hwit mynt, 
och 6 dr. h.m. Respondebatur: M. Brunnius Rector 10 mk h.m., D. Lenaeus 3 dr. hjm., 
M. Staienus 3 dr. hm., M. Emporagrius 3 dr. hjm. åt m i n s t a  detta åhret, mädhan 
han giäster haffwer, D. Sideninr 2 dr. h.m., D. Locceninx 3. dr. h.m., M. Sveno 
10 mk hjm., M. Gestrinins 10 mk. h.m., M. Nycopensis 10. mk. h.m., M. Bringius 
10 mk. lun., M. Fornelinx 10. mk. h.m., M. Boethius 10 mk. h m , M. Istmeniwx 
6 mk. h.m.

5. Spordhe Reaor om icke Professores wille tillåta det wachtmästaren finge genast 
föra in carcerem them han om nattedjdh finner på gatan giöra oliudh och buller, 
och inthet föra them först till Rectoris hus.

Respondebatur: Reaor måå wäll bliffwa medh det beswäret förskont till morgo
nen, all den stundh man förnimmer wachtmästaren sigh tilbörligen förhålla i sin 
tiänst, elies ähr det och brukligit på andra orter, ther som wacht om nätterne håls.

6. Påminte Reaor om bygningama här widh Acad. att the nu i tijdh drijffwas 
moste. Respondebatur: Inspectores iErarii tillsade sigh det wilia giöra medh flijt, och 
låta det wara sigh befalat.

7. Spordhe Reaor om man icke skule skaffa leigd ått Acad. wachtdränger, som 
ähre komne i slagsmåål medh Illustrissimi Dn. Comitis Palatini tiänare. Vid. aaa  
diei 24. Aprilis. Respondebatur: Reaor anhåller hoos landzhöffdingen om detta
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ärendet, att be: te dränger kunna fåå godt leigdebreeff, och komma frijt hijt in i 
staden orychte, till thes saken kan komma till sin skiärskodningh och ändskap.

8. Bleff talt om den saak, som Acad. haffwer till att giöra medh moot M. Baling- 
stadium. Och excuserade sigh M. Andreas Tolstadius, att honom beswärligit faller, 
wäll för andra skiäl, doch synnerligh therföre, att han een prästman ähr, och therföre 
synes wara orijmligit, att han een sådan saak skall drijffwa. Doch föll Professorum 
betänkiande ther på, att Notarius i saken wäll informeras, och sädan till Stockholm 
skickas.

9. Bleff och andraget, att Qvaestor begiärar det een aff Professorib. reser medh 
honom nu till Stockholm, mädan ther widh denna tijden falla swåra anlop om godz- 
skifften medh Academien.

despondebatur. Qvaestor reeser tijt först allena, och om han seer nödigt wara, att 
någon Professor ther wore, kan han tå öffwerskriffwa, och så fåår man see, hwilken 
man kan tijt förskicka.

10. Frågar Rector om lectionum catalogus skall nu anslagen warda? desponde
batur: All den stundh nu ingen examen publicum hållen ähr, giörs inthet behooff 
lectiones anslåå, uthan hwar för sigh intimerar, antingen han tå will medh sin förra 
lexa continuera, eller något annat begynna, hwilket och i förledne åhr bleff passerat, 
och Pro-Cancellarius haff:r och gåt hållit effter det wijset medh detta procedera.

11. Förmante Rector, att Decani wille låta sigh wara befalat att effterfråga hwadh 
exercitia Adiuncti här medh ungdomen hålla, på det alt medh nytta och iuventutis 
academicae fördeel afflöpa kan.

23. Maij
effter predikan lätt Rector uprecitera Hmes K. M:tz och den konungzlige Regie- 

ringens breeff, skriffwit Consist. Acad. till om wälbördigh Lars Grubbes begiäran, 
att fåå sigh tillbyta twenne Academiens hemman i Wesmanlandh belägne, i Lille
härad sochn. Item uplästes och H. W:hetz Lars Grubs egit breeff, H. Ähre:het 
Archiebiskopen tillskriffwit om samma ärendet. Doch bleff till detta denna gången 
inthet swarat, mädan Qvaestor inthet tillstädes war, uthan när det ähr uthkunskapat 
huru saken til samman hänger, moste ther till medh det första bliffwa swarat.

26 Maij
woro i Consistorio M. Eric»! Brunninr p.t. Rector, D. Lenaeus, M. Staienus, M. 

Stigzelius, M. Emporagri»!, D. Sidenius, D. Loccenius, M. Gestrini«!, M. Frank, 
M. Sveno, M. Bringius, M. Boethi«/ Qvaestor, Dn. Bhem, M. Olaus Unonis, Dn. 
Ausius, M. Istmeni«!, och föliande saker för händer hadhe:

1. Reciterades itt breeff, som ähr responsoria till H. Excell. Rijkz Drotzens breeff, 
ankommit den 17. Maij. §. 2. Confer, acta diei 21 Aprilis $. 9. Item 3. Februar. 
§. 6. A. 641.

2. Fan Ven:dum Consistorium för godt och rådsampt, att een libellus supplex 
skriffwes till H. Excell. Rijkz Cantzleren om sådana godz byten, medh ödmiuk be
giäran, det H. Excell. wille Acad. des Staat och possession haffwa sigh recom- 
menderat, och förhindra att icke något godz motte ifrå Acad. förbytte warda.

3. Uplästes itt breeff skriffwit wällme Ture Bielke till, om dhe godz som s. h. 
Åke Tott, frå Acad. sigh tillbytt haff:r, att han som haeredum tutor ähr, wille saken i 
betänkiandhe taga, och Acad. refundera all den skadha hon lijdit haffwer i omflume 
åhr på samma byten.
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4. Reciterades ähn itt breeff, skriffwit öffwersten Mauritz Duwal till, om dhe godz, 
som ähre komne ifrå Academ. och till Halkwedh, äffwen som det förra.

5. Bleff talt om apothecae Visitation, och godt funwit. 1. Att apothecaren giffwer 
hijt till Consistorium een assignation på alla species, som han i sin bodh haffwer.
2. Att han deponerar sitt iuramentum. 3. Att Acad. ingen medicum måå kalla hijt 
på sin part, som apothecet lustrerar, mädan här ähr medicus tilförne, uthan will 
staden det giöra, såsom ock apothecaren sielff, skall them wara fridt.

6. Påminte Rector om booktryckiaren, huru orijmligit det ähr, att trycket skall 
wara ther uppe på Communitetz kamrarna, för höghnödige orsaker skul.

Respondebatur: Man motte detta Pro-Cancellario föredraga, och förnimma hwadh 
H. Ähre:hetz meningh kan wara här uthinwan, såsom ock begiära, det itt kyrkiones 
hus kun«e trycket effterlåtit warda, för een billigh betalningh.

7. Bleff och slutit, att effter den#a dagh, skole inspectores AErarii effter sigh 
lemna een assignation på Acad. bygningar, wåningar, och thes inhabitation, när the 
sitt officium deponera.

8. Taltes om stipendiariis, och befans wara bäst, att the som tillförne haffwa pro 
loco componerat, skole nu först bekomma sina loca ordinaria den«a gången för 
påske terminen. Men thesse effterskreffne, som och approberade ähre tillförne i 
nästkommand höst, Joh. Henrici Kempe Roslagius, Jacobus Magni Botniensis, 
Steno Obsopaeus Roslagius, Andreas Henrici Wesman., Nicola«! Magni Smoland«!, 
Sveno Joh. Wermland., Petr«! Haqvini Rhezeli«!.

9. Bleff och discurrerat om dhen stipendiario, som ähr borta een termin, och 
derföre den gången mister, om han likwäll skall fåå sin qvotam ful uth ther effter, 
eller skall och den terminen inräknas i heela summan som han i sitt stipendio 
bekommer. Och sädan concluderat, att then som ähr borta, och therföre multerar, 
han moste och det aff sin qvota toti«! stipendii mista, elies är det inthet straff, om 
det sädan kan bliffwa uthtagit. Nam qvod differtur, non aufertur, och det bötet 
skall distribueras iblandh them som flitiga, fattiga, och exspectanter ähre.

10. Andrager Rector Erici Beronis Hernesandensis ödmiuke böön till Ven. Con- 
sist. det Domini Professores wille wara honom befordrelige hoos H. Ährerhet 
Archiebiskopen, att bekomma någon lägenhet, mädan han aff skickeligit leffwerne, 
och förnempd lärdoom kunwigh ähr, och i synnerhet, att han kundhe komma till 
Enekiöpings scholas rectorat, som nu vacerar. D. Lenaeus refererade att Consist. 
ecclesiasticum haffwer den saken betänckt, att scholae Enecopensis rectoratus skule 
först offereras M. Christierno Alzinio, och M. Andreae Tolstadio, mädan the ähre 
ther till skickeliga, som och mäst, för sina tiänster, meriterat, och när the haffwa 
sitt betänkiande här uthinwan låtit förnimma, kan man sädan see effter den persso» 
som skickeligh kan wara, uthi hwilket och här bleff stannat den«a gången.

11. Bleff M. Laur. Fornelius förordnat på Acad. wegne, till kyrkiones föreståndare, 
det tilkommande åhret uthöffwer, sädan M. Boethius Qvaestor hadhe kortligen be
rättat, hwadh han i det omflutna åhret ther uthinwan haffwer hafft, medh the andra, 
till att beställa.

12. Stipendiariorum inspectores constituebant:r M. Joh. Staienus, och M. Laur. 
Forneli«!.

13. Frågar M. Laur. Stigzelius, hwem aff honom skall anamma sigillum facultatis 
medicas, som kom til honom, när han war Rector. Respondebatur: M. Johan. Frank. 
Och all den stundh det sigillum kostar Acad. 16 rdr in specie, befans godt wara, 
att och the andra facultates aff publico bekomma sina sigilla.
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31. Maij
effter predikan offererar Rector Professorib. i kyrkian een taxeringh, som Carl 

Wijker, tul och axiis inspectoren här i staden, effter H. N:des landzhöffdingens 
egit betänkiande, som han föregiffwer, honom tilskickat haffwer, hwilken war på 
somlige högre ähn som 17 Maij, §. 4. uthwijsar, och begiärte ther på swar.

Respondebatur: Professores sadhe sigh stadigt wilia bliffwa widh det som aff- 
sades i be:te 17. Maij. § 2 [ =  4], nekandes hwar för sigh kunna högre giffwa.

2. Uplästes een responsoria, (stält effter praxin communem om sådant) H:nes 
M:tz breeff om wälbördigh Lars Grubbes begiäran, att fåå sigh rillbyta twen/ze aff 
Acad. godz, vid. act. 23. Maij, uthi hwilken Professores nekar sigh kunna, qvantum 
in promissis, thet effterlåta.

Och medh det samma, bleff slutit, att alla skiälen skule fattas tilsamnzan, och 
them H. Ähre:het öffwerantwarda, på det H. Ährerhet ther aff måå giffwa H. W:het 
Lars Grubbe det swar, som han begiärar, på godzskifftet medh Academien.

3. Reciterades det som bleff slutit, 26 Maij, §. 2. nästförleden, att skriffwas skule 
till H. ExcelL Rijkz Cantzlern, om Academ. godz förbytningh, hwilket bleff appro- 
berat, att det skule öffwersändas.

4. Berättar Decanus facultatis philosophicae M. Israel Bringius, huru H. Ähre:het 
Archiepiscopus haffwer honom tilskickat H:nes M:tz confirmations breeff på heela 
Sunderstadh byn, ther inne och itt hemman ähr, som M. Sveno alt här till för sin 
Profession hafft haf:r, medh frågan om Professores haffwa något ther the kunna 
medh skiäl inwända moot detta på des hemnzans wegne, som be:te M. Sveno til- 
förne hafft haffwer. Respondebatur: Detta moste upskutit warda til een ordinarie 
Consistorii dagh, mädan sådant fordrar betänkiande.

2. Juni
war ordinarie Consistorii dagh, och komnzo tillstädes: M. Ericus Brunni#; p.t. 

Rector, M. Stalen#;, M. Stigzelius, D. Sidenius, M. Sveno, M. Bringius, M. Fomelius, 
M. Olaus Unonis, M. Istmenius, och om föliandhe wärff således handladhe:

1. Berättadhe Rector, hurusåsom H:nes M:tz breff wart upreciterat i kyrkian effter 
bönen, i H. Ähre: hetz Archiebiskopens och några Professorum närwara, ther uthin- 
nan M. Carolus Litman confirmeras till adiuncturam theologicam. Och sädan samnza 
confirmations breeff ähn bleff upläsit, sadhe Rector H. Ähre: het haffwa budit 
Professores betänkia denna saken, mädan Cancell. Acad. haffwer tilförne confir- 
merat Joh. Laurobergium ther till, om han icke och skule samnza confirmation fåå 
niuta till godha, och fram för M. Carolo Litman det rumnzet förträdha?

Respondebatur: Wij kunna här uthinnan för wåra perssoner inthet dispensera.
2. Ähr och lägenheten inthet så högh, att man sigh i någon widlyfftighet therföre 
måå inlåta. 3. Kan och perssonen wara nogh ther til tiänligh som nu aff R:a M:te 
confirmerat ähr. Moste therföre Joh. L[a]urobergius wara content medh adiunctura 
theologica, all den stundh M. Andreas Tolstadi#; tilförne confirmerat ähr till det 
andra theologiae adiuncturae stället, bådhe aff Illustriss. Domino Cancell. Acad. såsom 
och Pro-Cancell. och hela Consistorio.

2. Refererar Rector, huru een borgare i Fierdingen Anders Larsson benempd, haff
wer klagat öffwer een student, som heter Laur. Israelis W-Gothus, att han haffwer 
honom länt sin häst, hwilken han sädan haffwer hafft hästen, öffwer thet honom 
loffwat war, och oansedt han nu ähr i stadhen igen kommen, kan han likwäll inthet
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a cursorib. igen finnas, uthan haffwer skickat hästen tillbaka, men sielff undansticker 
han sigh, hwadh medh honom wore till att giöra? "Respondebatur: Bliffwer här fun
nen så moste 1. hans wärdh bekomma sin billigh betalningh för hästen. 2. Moste 
han i prubban insättias, therföre han så folk fixerar, och ähn tå sin egen wärdh, och 
sidst inthet will comparera.

3. Berättar Rector Nils Swänsson landzfougten i befalningh haffwa aff H. N:de 
landzherren, att ransaka om een wreet, som een ryttare i Balingstadh sochn för
menar sitt hemman tillkomma, mädan be:te wreet ligger in om hans ägor, hwilken 
wreet likwäll under Acad. ähr, och ähr i donationen expresse fattat, och här till 
brukat aff een prästeänkia ther sammastädes. Medh frågan hwad Professores här 
uthinnan wille betänkia. Respondebatur: Professores funno för godt, att någon tijt 
skickas när tinget hålles, hwilken moste informeras, att han inthet tillåter någon 
syn ther på motte stämbd warda, mädan uhrminnes häffd ähr åkommen, och i 
donationen fattat ähr, hwilket inspectores iErarii tilsadhe sigh wilia haffwa be- 
kymber om.

4. Föredrager Rector, wachtmästaren begiära på dhe twenne wachtdrängames 
wägne, som för någon tijdh sädan kommo i oläglighet, när the i wacht wore, att 
the motte bekomma the penningar, som the haffwa tiänt före. Respondebatur: Det 
the haffwa tiänt, kan man them inthet förwägra, uthan wachtmästaren kan theras 
wärff fordra hoos Qvsstorem.

3. Aff samma detta tillfälle berättar Rector, sigh haffwa anhållit hoos H. N:de 
landzhöffdingen om leigdebreeff åt be:te dränger, och dl swar bekommit, att det 
ähr inthet rådsampt ähn nu taga något leigdebreeff, för ähn kunnigt bliff:r hwadh 
tijdh saken till ransakningh föres, emädan leigdebreeff gemeenligen förståås på 
6 wekors tijdh, på det be:te leigdebreeff them något kan gangna, och saken hielpa 
till sin rätta cognition och affdömande.

6. Om stipendiariis, och bleff först denna qvaestio ventilerat, om exspectanterne 
effter ordinem, som the in charta skreffne ähre, skole komma till loca ordinaria, 
eller skall man haffwa någon personarum delectum, och effter een discurs befans 
bäst wara, att the komma till stipendium, effter som the tilföme ähre ordine angiffne, 
och upskriffne, helst mädan the haffwa alla tilföme componerat, antoges therföre 
thesse ordine: Benedict»! Christierni W.-Gothus in tertiam classem, Ericus Gestri- 
nius in 2:dam classem, doch medh Pro-Gincellarii ratification, Petr»! Hultheni»! 
Ostrogothus in primam, ut et seqventes: Michael Olai Jonecopensis Smoland»!, 
Laur. Widechinni Wesman., Michael Erici Noraeus Helsingus, Laur. Brink W-Goth., 
Joh. Zacharis Ångerman««!, Andreas Marci Grub Roslag., Benedict«! Erici Palun- 
di»j Ubland«!, Edvardus Philippi Osthrogoth«!, Sveno Willeni«! Nerici«!, Petrus 
Laur. Scheller«! Smoland«!, Olaus Petri Ubsaliensis, Joh. Danielis Ostrogoth., Nico
laus Petri Hoffmann«! Gewaliensis. Aff detta tillfälle bleff ock för godt betänckt, 
att s. D:ris Wallii son Olaus Walli«! transfereras in 2:dam classem. Item till ex
spectant bleff och Nicolaus Andres Sudermann«! medicins studios«! antagen, till 
them, som confirmerades 26. Maij, § 8.

7. Reciterades H. K. M:tz donations breeff, giffwit H. Ähre:het Archiebiskopen 
på heela byn i Sunderstadh i Bondekyrkie sochn, ther in»e och itt hemman ligger, 
som M  Sveno alt här til för sin profession hafft haffwer. Men all den stundh inthet 
många aff Professorib. wore tilstädes, dy bleff detta den»a gången inthet betänckt 
widare.
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9. Junij
war ordinarie Consistorii dagh och konmo tillsamman: M  Ericus Brunnius p.t. 

Rector, M. Joh. Staienus, M. Laur. Stigzelius, M. Joh. Frank, M. Sveno West., 
M. Nycopensis, M. Bringius, M. Lau. Fornelius, Dn. Bhem, M. Olaus Unonis, Dn. 
Ausius, M. Istmeni»j. Och för händer hadhe föliandhe ärender:

1. Inkommer fruns* på Bagar boo fulmächtigh Nils Swänsson** benembd, och på 
henwes wägne högligen sigh beswärar ther öffwer, att een skogzeeldh war up- 
kommen på hennes skogh, strax widh gården, then ther haff:r upbränt icke allenast 
all hennes fångeskogh, uthan och haffwer most uthkastat myckin maat och ööl åt 
them, som gården achta skule, att och han icke skule i brandh bliffwa aff samma 
eeldh förtärdh, så att mästeparten aff hennes förrådh till sommartäringen bleff ther 
igenom sin koos kommen. Så emädan han förmente twenne studenter, Joh. Danielis 
Ostrogothum, och Michaelem Olai Smoland. haffwa samma eeldh låtit upkomma, i 
thet the på landet ther haffwa warit, ther eeldh upgiordt, och sädan illa uthslächt 
be: te eeldh, när the bortreste, dy begiärte han att den skadan måtte bliffwa per 
iudicem aestimerat, och sädan aff reo refunderat. Ty, sadhe han, när the medh boten 
ladhe ifrå landet, war på andra sijdan om siön een bondhe, Lars Benchtsson i Grena 
i Daalby sochn be:d som haffwer strax sedt rööken upkomma, och ropat till them, 
säiandes, så skule i inthet giöra, att i elden låta upkomma i skogen. Men hwadh 
dagh detta skedt war, sadhe han sigh inthet wetta. Om onsdagen widh pas klockan 
melan 9 och 10. förmiddagen, kom elden up i skogen, och gick sädan i fyra dag:r 
till thes honom regn uthslechte. Ehest kan man see hwarest the haffwa taget elden, 
n[emligen] på een udd widh siön, och burit honom så sin koos längre, ther the 
honom haffwa uptändt, och synes huru han haffwer begynt gåå kringh.

Joh. Danielis och Michael swara, att the wore ther om måndagen, och haffwa 
ther hafft eldh, doch ther aff ingen skadha haffwa kommit. Ty the sadhe sigh 
haffwa honom medh watn uthslecht, när the affreeste. Sädan förmeente the denna 
wådheelden wara kommen snarare aff någon annars eldh ther uptändh, mädan på 
skogen och war annorstädes eldh, som bran. The sadhe och wara otrooligit att 
eelden skule ifrå måndagen haffwa warit doldh, och om onsdagen först öppat sigh, 
helst emädan denna bonden skall hetas strax haffwa sedt elden rökia, när the bort
reste, och them tiltalt therföre the ther eldh hafft haffwa, hwilket the aldeles nekade 
til, och sade sigh aldrigh haffwa hört någon sigh tiltala, när the tädan ifrå reeste. 
Thes för uthan sadhe Joh. Dan. Nils Swänsson haffwa sagdt sigh wilia wåga sin 
hals, om någon skogseldh aff thet rummet kommen war, mädan ther war grääswall, 
och slätt alt om kringh, när han oförmärckt bleff aff honom ther om åtsporder.

M. Fornelius sadhe frun haffwa för sigh berättat, att båten inthet war wäll kom
men till Flotsundh, för ähn skogen begynte brinna. Item, bonden haffwa sagdt till 
them på båten wore, reeser inthet edher koos, för ähn i uthslächkia eelden, det och 
Nils Benchtsson bekiändhe sigh haffwa hört henne för M. Fornelio berättat.

Sädan parterne ähn een stundh förhördes, begiärte Nils Benchtsson att han finge 
skaffa in till förhöör offwanbe:te bonde i Daalby sochn. Bleff therföre slutit att 
be:te bonde skall tillstädes wara den 23 Junii här in Consistorio, mädan actor sigh så

* Anna Nilsdotter Sabel.
** Kallas i fortsättningen än Nils Swänsson, än Nils Benchtsson.



2 8 1641:9 iun*

på honom beropar. 2. att och andra skiäll tå föredragas, som till detta ärendet nödige 
ähre, och till saksens ändskap tiäna. 3. Tillsades studenterne att the i medlertijdh 
hålla sigh i staden, och be:te dito comparera.

2. Berättar Rector, Simon apothecare haffwa honom i händer leffrerat een assig- 
nation på alla species, som han i sin bodh haffwer, vid. acta 26. Maij. §. 5. Sädan 
och att apothecaren nekar sigh kunwa på sin omkostnat någon hijt ifrå andra orter 
låta komma, mädan hans förmögenhet och handel det inthet tillåter, uthan will wara 
content medh medico här i staden och andra aff Professorib. som äre tillstädes när 
lustrationen hålles, tå han och är wederredha att wijsa hurudana handel han medh 
them haffwer som boo i Amsterdam.

M. Joh. Frank, swarar 1. att han wedh denwa Visitationen will wara förskonter, 
2. att han altijdh haar funwit i apothecarens bodh wara stoor orichtighet, det han 
bewijste wara skedt blandh andra gångor medh een soldaat, hwilken inthet kunde 
purgeras mädan ingredientia inthet dugde; det han sade sigh haffua prooffwat på 
sigh sielff och sina, hwilket och s. D. Chesnecopher#; sigh haffwer offta beswärat 
öffwer. 3. Doch all den stundh Ven:do Cons:rio så behagar, sadhe han sigh inthet 
wilia undandraga, uthan det effterkomma, så frampt 1. twen»e eller flere Professores 
äre tilstädhes tanqvam assessores, 2. att apothecaren haffwer sigh i saken mere pas
sive, 3. att han deponerar sitt iurament, när honom det pålagdt warder. Conduderades 
therföre, 1. att iuramentet componeras skule, hwilket M. Frank sigh påtogh att giöra, 
och sädan (det) wijsa Consistorio, 2. att iuramenti forma ther näst wijsas apotheca
ren, på det han måå see, på hwad hans iurament är grundat.

3. Bleff aff Rectore påmint om Acad. bygningar, att the widh denwa tijden 
drijffwas motte. Inspectores ASrarii, M. Stalen#;, och M. Nycopensis sadhe sigh 
haffwa affhandlat medh murmästarne ther om, the ther wilia strax effter pinges 
helgen begynna.

4. Föredrogh Rector Caroli Stephani Ostrogothi philosophiae candidati begiäran 
att bekomma någon wägepenningh ther medh han kan in patriam förreesa. Res
pondebatur: Mädan han een skickeligh och lärdh man ähr, kan han bekomma aff 
pecunia extraordinaria 10 dr.

5. Berättar Rector, huru M. Siggericus Nenzelius pastor Tunensium widh berget, 
piae memoriae, haffwer een systerson, på hwilken han i sin lijffztijdh myckit widh 
studierne påkostat haffwer, hwilken persson, Petr#s Nenzelius benempd, och nu här 
widh Acad. ähr, och medh stoor fattigdoom sina studier bijwijstas, begiärar therföre 
stipendium Regium. Respondebatur: Han skall wara närmast hoos them, som till
förne ähre angiffne, att i höst för Michaelis terminen bekomma, om något rum 
kan giffwas, elies och bekomma något aff pecunia extraordinaria, så frampt ther 
något kan wara i förrådh.

6. Aff samma tillfälle bleff och bewiliat, att Petrus Davidis Upland#s stipendium 
bekomma skall, när rum kan giffwas, doch så att ordo observerat warder, effter som 
expectanterne sigh haffwa angiffwit. Item Erasm#; Magni Harboensis och Christo- 
phorus Petri Holmensis, skole äffwen samma spem haffwa, så frampt the kunwa 
uthståå medh prooffwet, som skall föregåå. Taltes och om Marco Johanms s. M. Jo
hans son fordom pastoris i Simtuna, hwilken Consistorium långo sädan haffwer til- 
sagdt stipendium, och lofwadhe honom ähn ytermehra medh det första, mädan han 
faderlöös och fattigh ähr.
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23. Junij
kommo till Consistorium M. Ericus Brunmus p.t. Rector, M. Stalen»/, M. Stig- 

2elius, M. Emporagri»/, D. Sideni»/, M. Fornelius, M. Israel Bringius, M. Boéthius 
Q., Dn. Bhem, M. Istmeni»/, och föliande saker för händer hadhe:

1. Framkommer Nils Swänsson fruns fulmächtigh på Bagarboo och medh sigh 
haff:r een bonde Lars Benchtsson benembd, vid. act. 9 Junij. §. 1, hwilken, sädan han 
aff Rectore war på det flitligaste förmanter, sanningen att föredraga, sadhe sigh 
haffwa sedt them giöra up eeldh nor på udden, widh pas när booskapen kommer 
heem, n[emligen] 3. manfolkz och 2. qwinf. personer. Och sade be:te bonde ähn 
wara een eldh på samma skogh, doch söder uth länger, aff hwilken den stora skadan 
inthet kan wara upkommen. Ty wädret war hårt emoot. Be:te bonde nekade sigh 
haffwa sedt rummet, ther eelden ähr upkommen, ey heller haffwa bliffwit warse 
elden wara löös, när the ifrå landet reeste, säiandes sigh haffwa warit allreda borta 
tädan ifrå siön. Så emädan detta witnet inthet kunde tillfyllest giöra, befan Con
sistorium godt wara 1. Att een ransakningh moste ther hållas, som begiäras moste 
aff lanstinget som nu nästkommande måndagh i Håboo häradh bliff:r hållet. 2. Att 
någon hädan ifrå förskickas på be: te ransakningh, hwilken kan bådhe factum 
skodha, så och om eius aestimatione, ehwem tå kan bliffwa brotzligh be: te eeldh 
haffwa upkommit, antingen studenterne, eller någon annan, på det inthet måå 
nödigt wara annan gången någon syn tijt fordra, som skule den skadan wärdera.

2. Framkommer och een studiosus Matthias Erid Upland»/, född i Hagha sochn, 
sampt och hans fader och Consistorio föredrager lagförarens Oluff Olssons öf:r 
Uplandh skriffteliga betänkiande, daterat den 10 Jan. Anni huius aff Håboo tingh, 
om een ransakningh, på een högmåla saak, angående be: te Matthiam, i thet han 
beskylter är haffwa kastat een finne medh een steen, så att han ther aff skole be
komma sin häälsoot, hwilken saak be:te Oluff Olsson haffwer hijt till Consist. re
mitterat. Frågar therföre Rector, hwadh Professorum meningh här om wara monne? 
Bleff therföre denna qvaestio flitigt ventilerat, n[emligen] om criminalia kunna 
här ransakas, som Acad. personer angåå? Och när pro et contra discurrerat war, 
sampt och §. 1. c. 1. const. Acad., item art. 5. et 8. privil. Acad. upredterade, bleff 
godt funnit 1. skriffwa be: te Oluff Olsson till här om effter studentens och hans 
faders begiäran. 2. Berätta, Consistorium haffwa sigh så resolverat, att saken skal 
bliffwa ransakat, när actor fördrar, och sädan hela handelen Regise Maiestati effter 
constitutiones öffwerleffrera.

3. Berättar Rector huru såsom H. ExcelL Rijkz Skatmästaren h. Gabriel Benchts
son till Mörby aff Acad. begiärar bytesbreeff och försäkringh, på dhe godz H. Excell. 
aff Acad. bekommit haffwer, såsom och uthloffwar sigh wilia giffwa Acad. på sin 
sijdha försäkringh och bytesbreeff om the godz Academien aff H. Excell. igen 
bekommit haffwer, medh frågan hwadh Professorum meningh här om wore?

Respondebatur: Det synes wara onödigt att Acad. eller Consist. detta bytesbreff- 
wet giffwer, ty H. Excell. ähr nogh aff wårt förra breeff försäkrat, uthan att R:a 
M:tas giffwer H. Excell. een sådan assecuration. Och bleff ther medh denna gången 
inthet mehra betänckt, uthan upskutit till een annan Consistorii dagh.

4. Föredrogh Rector Johannis Stenii bookförares beswär öffwer Grels book
bindare, i thet han tillijka medh bookbindare ämbete, här håller een Jådha, och 
således förhindrar be: te Stenii handlingh medh sitt säliande, begiätandes det han
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motte fåå niuta sina privilegier, och Grels bookbindare motte här effter affstå medh 
sitt säliande, och allenast wara bookbindare.

despondebatur: När Joh. Steni«j win«er så stoor booklåda, att han ther inne kan 
haffwa alla the authores som nödige ähre, så skal han wäll mächtigh bliffwa detta, 
men i medier tijdh kan man inthet förwägra Grels bookbindare låta och inskaffa 
dhe authores, som academici här betarffwa.

5. Bleff godt funwit att Rector slår på een kista arest, som Elaus Petri Terser«/ 
säger sigh haffwa några böcker inne, att hela kistan förwaras hoos borgaren till 
thes the komma igen tillbaka bådhe twå.

6. Påminte Rector, huru orijmligit det ähr och skadeligit, sampt och inthet hoos 
R:am M:tem swarligit, att booktryckiaren skall boo och haffwa sin wåningh i öffre 
Communitetz kamrarna, mz frågan hwad Profess, betänkiandhe här om wara 
kundhe?

despondebatur: Man motte begiära consilium aff Pro-Cancellario, och anhålla, 
det booktryckiaren kunde fåå huset, som är widh doomkyrkietrapporna, hwilket 
kyrkian tillkommer, och hwar det icke skee kan, att man då begiärar, det H. Ährerhet 
wille komma hijt till Consistorium, och tillijka saken öffwerläggia, att tryckerijt 
kunde komma hädan ifrå.

7. Sporde Rector om carcere, mädan här nu ingen prubba ähr, ther uthinnan 
man kan någon häffta, som något bättre skule förwaras. Och sädan discurrerat war 
om den g. carcere på norre sijdan om doomkyrkian under prubhuset, som man 
kallar, huru 1. häffden ther på ähr gammal, och ther altijdh haffwer warit prubba,
2. huru det bleff reparerat medh Acad. sumptu och 3. theras consensu, som wedher- 
bordhe, å kyrkiones wegne, ther tillåta carcerem låta byggia. Bleff omsider för godt 
fun»it, 1. Att det huset, som tilförne vmder den g. Acad. haffwer warit prubba, skall 
nu åter igen reparerat warda. 2. Att man fördröier medh betalningen att tillställa 
h. Oluff sysloman«en för teglet, som ähr aff kyrkian taget, till den gamble Acade- 
miens taak, till thes man een an«an gångh widare kan considerera, huru Acad. kan 
bäst komma till sin uthlagda penwingh, som ähr uthkommen, att uplaga den prub- 
ban som tmder det norre prubbehuset warit haffwer.

8. Andrager Rector Erici Erici Helsingi begiäran att bekomma stipendium. 
despondebatur: Mädan han fattigh ähr, kan han den«e gången bekomma något aff 
pecunia extraordinaria, blif:r åt hösten något tilfälle, kan efftersedt warda att han 
bekommer locum ordinarium.

9. Angoffwes til expectanter medh samma tilfälle, Jonas Olai Ångerman«»/, 
och Johan«es Joh. Stille Roslagius.

1. Julij
kommo tillsamman in Consistorio M. Brunwi«/ p.t. Rea., D. Lenaeus, M. Stalen»/, 

M. Emporagrius, D. Sideni«/, D. Loccenius, M. Frank, M. Sveno, M. Gestrini«/, 
M. Bringius, M. Fornelius, Dn. Bhem, M. Ola«/ Unonis, Dn. Ausius, M. Istmeni»/, 
Och

1. öffwerladhe och flitigt skiälen betänckte på bådha sijdor, angående den pen- 
«inge summa Acad. förmenar sigh med rätta kun«a fordra aff M. Erico Balingstadio 
fordom Acad. Qvaestore. Reciterades therföre dhe skiäll som Consistorium för sigh 
haffwer, och sädan togh Notari«/ be:te M. Balingstadii skrifftelige exception ther 
emoot, och M. Gestrinius Consistorii replicam, och altså öffwerwägade Consist.
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punct ifrå punct hela handelen, medh thes skiäl och documenter, synwerligh them, 
som på Acad. sijdha tiänlige wore.

2. Consulterades om rådsampt skule wara nu widh denna tijdhen begiära, att 
saken skule in Camera Regia antagas, mädan H. Excell. Cancell. Acad. i Stockholm 
inthet stadder är. Befans altså för godt och rådsamligast (sädan M. Emporagråar 
haffwer berättat M. Balingstad. sigh haffwa tilskriffwit i thessa dagar, och förmält 
sigh warda hijt kommandes, när sessionen i hoffrätten denna gången bliffwer för- 
öffwer) att man förtöffwar här medh öffwer sommaren, på det man måå först för
nimma om M. Balingstadijw will uthan strepitu komma öffwer eens medh Consisto
rio om be:te penningesumma.

3. Androgh Rector Johannis Campanii begiäran, att emädan M. Christiernnr 
Åhlaius kommer til Enekiöpingz scholes rectorat hädan ifrå, att han kunde mäch- 
tigh bliffwa hans rum och ställe widh Bibliotheket att förträda.

Respondebatur: Mädan be:te Campaninr een prästman ähr, som mäst sigh öffwat 
haffwer i predikostolen, synes wara bäst remittera honom til H. Ähre:het Archie- 
biskopen och Consist. ecclesiasticum medh intercession för honom, att han kunde 
hulpen warda til sådant rum, som han kunde dä[n]ligh wara till, på det Bibliothecet 
kan bekomma een sådan persson som ther medh artigt omgåå kunde, och elies på 
någon tijdh ther widh wara, all den stundh ingen nytta ähr, hwart åhr them ombyta, 
som det förestå skole.

4. Aff samma tillfälle bleff och discurrerat om Dn. Haqvino Andreae Ubsaliensi, 
hwilken Consist. inthet oäffwen hölt att förestå notariatui Consist. academid, när 
M. Andreas Tolstadinr nu kommer hädan ifrå, mädan be:te Dn. Haqvimw war 
waan medh sådana saker omgåå i sin förra tiänst hoos s. D:r Kenicium fordom 
Archiebiskop. Doch bleff denna gången inthet om honom mehra.

3. Offererade Rector M. Isaaci Sicrenii Holmensis libellum supplicem, i hwilken 
han begiärar, det Ven. Cons. wille wara honom behielpelige att bekomma någon 
function här widh Acad. eller och widh någon scholam trivialem här i stifftet, 
all den stundh han sitt goda alt här til haffwer måst på sina studier förtära.

Respondebatur: Man förnam, när han här i Acad. för några wekor tilförne 
praeses disputerade, att han här in munere docendi widh Academien fast otiänligh 
ähr, all den stundh han så swårt måålföre haffwer till att uthtala, att det inthet 
höras kan till studentbänkieme hwadh han sadhe, myckit mindre förnimmas vel 
sonus in till dören, att the höra, som ther widh ähre. Och såsom scholae triviales 
samma det fordra, att theras director skall någon röst haffwa, altså ähr honom råd
samligast sökia sigh up sådant rum, som ingen röst och taal så högt fordrar.

6. Refererades Praelustris Dn. CancelL Acad. breeff, uthi hwilket förmältes, att 
H. Excell. giffwer Benedicto Christiemi W-Gotho sin consens, att bekomma den 
resterande qvotam, som ähn nu ähr till ryggia i hans stipendio, på det han thes 
bättre kan fortsättia in studio matheseos practico, när han i fremmande land sigh 
begiffwandes warder. Till hwilket och Consist. sitt iaordh gaff, n[emligen] att han 
måå bekomma det honom in qvota resterar. 7

7. Julij
höltz Consistorium, praesentib. plerisqne Professorib. Och
I. Examinerades några, som hade något att berätta och witna om den skogz- 

elden, hwilken frun på Bagarboo sigh beswärar öffwer, moot Joh. Danielis Ostrog.
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och Michaelem Smolandum, vid. act. 23 Junij, §. 1, item 9. Junij, §. 1. Doch bleff 
det öffriga till cen annan Consistorii dagh upskutit.

2. Begiärte Rector, på Dn. Johannis Campanii wegne, itt äntligit swar om Bib- 
liothecet, medh begiäran att han det kunde mächtigh bliffwa. Och hwar tå han 
inthet kunde nåå denna sin postulat, att han motte bekomma con-rectoratum här i 
scholan, mädan den nu löös ähr. Eller till det ringaste, bekomnza på een behageligh 
tijdh itt rum hoos stipendiaterne.

Respondebatur: Om det förra moste så bliffwa, som bleff swarat 1 Julij §. 3. 
Men scholan anlangandes, ähr det inthet penes nos, uthan H. Ähre:het Archiebis- 
ko[pe]n medh Consistorio ecdes. haffwer ther medh beställa. Stipendium hwadh 
widkommer, all den stundh be: te Dn. Joh. mächta factigh ähr, och likwäl i sina 
studier wäll bewandrat, kan man provisionaliter låta honom stipendium bekomnza, 
doch så att han motte här wara in exercitiis.

3. Anklagadhe meister Johan bardskiäraren här i staden Michaelem Stocade 
lingvae gallicae magistrum, att han medh chirurgia här sigh inlåter, och honom hans 
rätta tiänst och ämbete hindrar. Doch bleff detta ärendet inthet alt cognoscerat, 
uthan remitterat till rådstuffwun.

4. Angiffwer Rector een Acad. bondes ifrå Wååla sochn ödmiuka begiäran, att 
bliffwa förskont medh boskapspenningarna, mädan han haffwer illa uthråkat för 
een skalk, som haffwer tändt elden på hans gårdh om nattetijdh, och upbränt för 
honom bådhe hus och all hans booskap och egendoom.

Respondebatur. Det synes wara billigt honom i detta åhret först förskona mz 
booskapspenningarna, och halffparten aff uthlagorna, mädan all hans booskap bleff 
upbrändh.

15. Julij
höltz Consistorium och
1. Effter een flitigh och noga ransakningh om den wådeeelden, som widh Bagar- 

boo haffwer stoor skada giort, wart slutit. 1. Att alla, som medh studenterne på 
båten wore, skule giöra sin eedh, om samma eeldh. 2. Att studenterne sigh frija 
och frå detta tillmäle sigh draga moste medh 12 man«e eedh, elies bliffwa the, 
uthan twiffwel, till saken bundne.

5 [= 2 ]. Föredrogh Rector H. Excell. h. Carl Carlssons Rijkz Admiralens begiäran, 
att bekomma 4 eller flera kamrar på Communitetet, på det han ther widh kiötet kan 
sina stipendiater låta medh disk försörgda warda.

Respondebatur. Professores sadhe sigh giema wilia giöra H. Excell. begiäran till
fyllest, och låta be:te kamrar wara H. Excell. stipendiater ypne, så frampt huset aff 
them inthet kunde skadha lijdha, och elies docentes medh något otijdighet wordhe 
hindradhe, doch ähr elies owist näst booktrykiaren kommer undan, och under- 
wåningen kan ledigh bliffwa.

3. Begiärte Reaor förnimma Consistorii betänkiande om Bibliothecario, mädan 
M  Christierno ähn nu kommen till Enekiöpinghz rectorat. Angiffwandes, såsom 
skickeliga och till det kallet tiänliga, Dn. Haqvinum Andreas Ubsaliensem och Hen- 
ricum Adolphi Ubsal. Och sädan Consist. hadhe för godt funmt, att Bibliothecario 
som antagen warder, skaffar sigh nöiachtigh caution, och elies skrifftligen sigh för- 
obligerar, att han ther widh ständigt wara motte i fyra åhr åt minstonwe, mädan det 
synes wara skadeligit så offta dies personer ombyta, bleff Dn. Haqvino för beqwem, 
skickeligh och ther til brukeligh ehrkiändh, medh den condition, att han caution

32
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skaffar, obligationen hijt inställer, och sädan tillsäger all flitighet, trohet och acht- 
samhet* i sitt ombetrodde ämbete.

28 Julij
höltz Consistorium praesentib. M. Erico B. p.t. Rectore, D:re Joh. Lenaeo, M. Laur. 

Stigzelio, M. Emporag., D. Loccenio, M. Svenone, M. Gestrinio, M. Nycopens., 
M  Israele Bringio, M. Istmenio: och

z. Framträdde w. fru Anwas till Bagarboo tiänar, Nils Benchtsson, och nu som 
åtskillige gångor tilförne på sins frus wegne beswärade sigh öffwer Joh. Danielis, 
och Mich. Sm. som medh itt bååtlagh haffwa warit på Bagarboo landet, der att 
taga mossa, och i så motto, der haffwer hafft eldh, den han, som käranden föregaff, 
icke haffwer effter sigh uthslecht, der igenom een stoor deel aff skogen ähr för- 
derffwat och upbrändh. Så emädan genom noga ransakningh, icke så fulkomlige 
skiäl, som swaranden kunde hwarken frija eller binda, dy bleff så uthi denne twis- 
tiga saak affdömdt, att be: te Joh. Dan. och Michael, som medh sitt båtelagh icke 
genom 12 manna eedh kundhe skadans tillmäle från sigh gåå låta, moste böta för 
skogen 9 mk h.m. effter det 38. cap. Bygn. LL. Och för den kostnat w. frun till 
eeldhslechtningen anwändt haff:r, pålades ock så swaranden att refundera frun effter 
hennes egen inlagde räcknings medfölgde werderingh 91 dr. 18. kopparm. Och 
sådant medh rätta.

L.s.
2. Begiärte M. Laur. Stigzelius s. D:ris Wallii barns tutor, att Professores wille 

obeswärade wara, att sigh förhiälpa medh wärderingen på s. Wallii böcker, att den 
nu kundhe konwna till ändskap, och böckerne effter thes wärdhe taxerade, och 
effter godhe mäns mätzordom ante[c]hnade. Bleff therföre bewiliat att twenne 
om dagen detta skule sigh påtaga, och så fort hän, till des det kunde bliffwa för- 
öffwer, och wärket bestält.

3. Uplästes meister Simons apothecarens obligation, tilsäiandes sigh wilia sitt apo- 
thec medh godha och oförfalska saker uppehålla etc. hwilken ock icke bleff ogillat.

4. Sporde Rector, om een fattigh student bliffwer kallat ifrå denna werldenne, 
om icke booktryckiaren uthan betalningh motte patentet tryckia, när Rector näst 
arbetet lägger papperet till, helst mädan han sitter widh Acad. tryck, och haffwer 
aff publico een hoop spanmåål. Till hwilket swarades pro et contra, mästeparten höllo 
det inthet wara obilligt, särdeles medh fattiga.

3. Föredrogh Rector Abrahami Schroderi begiäran att bekomnza adiuncturam 
philosophicam, såsom och hans specimen in studio lingvse latinas. Så emädan D. 
Loccenius sadhe sigh det haffwa igenom läsit, och det sädan wäll gilladhe, dy bleff 
han sin begiäran mächtigh, och tilsagdh be: te adiuncturae ämbete att förträdha, all 
den stundh han bådhe in philosophia, wäll studerat haffwer, som elies i synnerhet 
om sigh den meningh giff:r att han in lingva latina skall haffwa wäll wijstas, genom 
hwilket han ungdomen kan mäst exercera in bonis authorib. och stylo, etc. Doch alt 
detta medh Pro-Cancellarii consens.

6. Taltes om Joh. Salomonis Werml. lösachtighet, hwilken nu annan gången 
haffwer besoffwit Jöns Benchtssons hustru syster Rachel benembdh. Så emädan 
han loffwar sigh wilia henne ächta och till hustru taga, loffwades honom bliffwa

* I  originalet: achtamset.
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under Acad. iurisdiction i medier tijdh, och om han sitt löffte inthet fulfölier, moste 
han bliffwa slaget på bredet och relegeras. Ingåår han och medh henne ächtenskap, 
moste han och elfter decretam skilia sigh ifrå Acad. iurisdiction, mädan giffta 
studenter inthet skole lijdas här widh Universitetet.

7. Bleff och genom samma tillfälle discurrerat om Michaele Svenonis Westro- 
gotho, att det sägs honom haffwa besoffwit Anders Erssons dotter på Ijslandet, 
hwarföre bleff affsagt att Rector kallar honom till sigh att ehrfahra huru det sigh 
medh honom måå wara, och conloqventer renuncierar honom privationem sti
pendii.

12. Augusti
effter bönen taltes widh i kyrkian M. Eticus Brunninr p.t. Rector, M. Ericnr 

Gabrielis, D. Sideninj, D. Locceaius, M. Joh. Frank, M. Sveno, M. Israel Bringius: 
Och

1. Betänchte H. F. Ntdes Hertigh Carl Gustaphs (genom M. Nils lectorem gym
nasii Arosiensis hijt kommit) breeffz innehåldh, att wilia haffwa een sentens och 
doom på dem, som H. F. N:des tiänare, och be:te M. Nilses broder, förmenas haffwa 
lijffwet affhänt.

Respondebatur: Emädan ingen wittnen ähre tilstädes, kan ingen definition ähn 
bliffwa, uthan man skriffwer H. F. N:de till, medh begiäran det H. F. N:des tiänare 
kunna hijt förskickas, som wore och medh, när perlementet angick. Rector tilsadhe 
sigh wilia breffwet låta medh det första öffwersända.

2. Refererade Rector, s. D:ris Chirstenü son haffwa offe[re]rat Academien till 
kiöps det arabiske trycket, hans s. fader haffwer här qwarlemnat. Doch mädan 
Professores inthet war samptligh tilstädes, bleff om detta upskutit til een annan 
Consistorii dagh.

25 Augusti
kommo till Consistorium M. Ericnr Brunmus p.t. Rector, D. Joh. Lenaeus, M. Joh. 

Staienus, M. Stigzelinj, D. Sideni»/, D. Locceaius, M. Gestrininr, M. Forneli/w, 
M. Sveno, M. Bringius, M. Nycopensis, Dn. Bhem, M. Istmeninr. Och

1. Bleff godt funnit att Academien skriffwer greffwinnan till, som örby hus 
bekommit haffwer, att hon affstår till att inlåta sigh medh Acad. bönder, och them 
inthet drijffwa hwarken till dagzwärken, eller något annat åt henne att giöra, till 
thes man förnimmer om R:a M:tas will detta så haffwa förandrat, och medh be- 
falningh så omskifftat.

2. Påminner Rector Consistorio Matthias Erici Ublandi postulat om foro här i 
denna iurisdictionen, andragen 23. Junij Anni huinr, §. 2. Och effter itt långt be- 
tänkiandhe, bleff rådsampt funnit, medh det första supplicando anhålla hoos R:am 
M:tem att constitutiones Acad. sampt och privilegia moste om thes rätte förståndh 
aff R:a M:te förklarade warda.

3. Berättar Rector bookföraren Johannem Stenium offerera sigh att wilia inkiöpa 
några böcker ått Acad. så frampt Professores wilia låta honom ther til bekomma 
några penning:r. Mädan han i sinnet haffwer förreesa till Hamborgh. Responde
batur: Aff Bibliothecae Regiae pecunia medh honom förskicka att inkiöpa ortho
doxorum theologorum scripta före n[emligen] tuhundrade rijkzdr, fan Consist. effter 
een discurs godt wara.

4. Berättar Rector magistrum lingvae italicae haffwa begiärat läsa hora 12 i Com-
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munitetz salen, item bekomma böker ifrå Bibliothecet, som honom tiänlige ähre, 
till hwilket swarades, att den hora et locus kunna honom wäll effterlåtas. Men det 
andra belangande om böckerne på Bibliothecet, som han begiärar, är det och möie- 
ligit, så frampt han them uthan macula kunde restituera, hwarföre kan han handla 
medh Bibliothecario och inspectorib.

5. Begiärar Rector på Domin i Haqvini wegne 1. att Bibliothe[c]s huset motte 
täckias och reformeras, 2. att han motte bekomma några penningar och för denna 
tilkommande höste terminen, i Bibliothecarii stipendio, mädan han moste nu ther på 
arbeta och omaak haffwa. Respondebatur:

Taaket moste medh bräden färdigt giöras, ther till Qvaestor bleff anmodat att bij- 
falla. Elies om stipendio bleff godt funnit att 1/ 3 deel aff stipendio för denna ter
minen kommer til Dn. Haqvinum, det andra tage M. Christiernnr.

6. Föredrager Rector Erici Petri Noraei begiäran, att fåå och bekomma notariatus 
officium in Consist. academico, effter M. Andreae Tolstadii fråträde. Till hwilket 
praesentes sade, att the inthet haffwa emoot be:te Ericum Petri, uthan ehrkiänna 
honom ther till tiänligh. Doch mente the godt wara ähn förtöffua medh äntligh, 
ther om, slut, mädan rummet inthet ähn vacerar.

7. Säger Rector, Christopher Nyman fordra igen kappan som här till rätta warit 
haffwer. Respondebatur:

M in kan inthet annat förnimma ähn kappan hörer honom till aff dhe documen- 
ter som offta föredragne ähre, therföre synes hon och inthet kunna honom för- 
wägras.

Den 12 Septembris,
som war een sundagh, kallade Rector Professores effter höghpredikan till hög- 

kornet[/] och för dhem upläste den supplication, som skule öffwersändas till R:am 
M:tem angåendhe privilegia academica, i det dhen konungzlige hoffrätten i Stock
holm förmenar § 5. privilegiorum wara förstånden således, att då allenast skole dhe 
twister och saker förhöras och skiärskodas in Consistorio acad. när actor och reus 
ähre bådha Academie perssoner, aff sådant tillfälle, att een student anklagas, therföre 
han haffwer medh een steen kastat een finne, hwilken föregiffs ther igenom wara 
dödh bleffwen. Ty lagföraren widh Håboo tingh, tijt saken först bleff till rätta fördh 
haffwe skutit hijt till Consistorium, lijka som till sitt competens forum. Men den 
konungzlige hoffrättenz breeff ähr honom sädan till handa kommit, förmälandes 
denna saken inthet höra till Consistorium, effter ordsens innehåll §. 5. et 8. priviL 
Och emä. nu tijden sigh skyndar till Michaelis, tå laga tingh medh almogen plägar 
hållen bliffwa, dy spordhe Rector om icke rådsampt war nu i tijdh begiära aff R:a 
M:te declaration på be:te privilegiorum paragraphos? Respondebatur:

Detta ähr högnödigt och moste uthan försumelse anhållit warda. Och sädan länge 
discurrerat war om perssonen, som detta sigh påtaga wille att förrätta, sadhe Rector 
heller wilia i egen persson nu i dessa dagar sigh till Stockholm förfoga, ähn att 
privilegierne, genom wårt något wållande, något meen lijdha skule. Hwarföre och 
Professores samptligh detta aff honom flitigt begiäradhe, hwilket han och sadhe sigh 
wilia mz högsta flijt förrätta.

18 Septembiis
wore i kyrkian M. Laur. Fornelinr Pro-Rector, D. Johan. Lenaeus, M. Stalennr, 

M. Sveno, M. Gestrininr, M. Boéthius Qvaestor, och öffwerladhe een rättares, ifrå
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Wesmannelandh widh Westeråhs boendes, begiäran, att bekomma förmedlingh på 
sina uthlagor therföre han sadhe sigh stoor möda uthstå för sitt rättarelagh på ått- 
skillige wijs, bönderne handhaffwer, så myckit han kan, och lagar att dhe i tijdh sina 
uthlagor affläggia. Så all den stundh Qvaestor bekiändhe honom wara een flitigh man 
om sitt hemman, det han åsitter, och elies giöra sin högsta flijt på alla sätt om 
Acad. bönders wälfärdh, dy bleff honom åhrlige räntan efftergiffwen, medh det han 
tillförne ähr waan, som een annan Acad. rättare, haffwa, så att honom bleff efftergiff- 
wit 21. dr kopparm. widh pas. Mädh sådan förmaningh och tilsäielse, 1. att han giör 
och här effter sin flijt om Acad. bönders wälståndh i sitt rättarelagh, 2. att inga 
hemman måå warda ödhe i hans rättarelagh, uthan om någon bonde will aff hem
manet, att han det i tijdh giffwer tilkänna, och effterseer goda åboor, 3. att han och 
lagar så, att uthlagome komma i tijdh ifrå bönderne, doch bleff detta honom til- 
sagt om förmedlingen provisionaliter, och så länge man seer honom giöra rätt för 
denna tillgifften, förståendes detta icke allenast om inwarande åhr, uthan och om 
thet han tilföme kan skylligh wara.

21. Septembris,
som war Matthiae dagh, effter predikan, taladhe M. Laur. Fomelius Pro-Rector 

medh Professonb. samptligh i kyrkian:
1. Huru såsom een Acad. rättare Joen i Ladhugården i Film sochn, berättar w. 

Carl Baners fru, som örby gårdh, aff R:a M:te bekommit haffwer för andra godz 
nedher i landet, inlåter sigh medh några Acad. bönder, som ther näst liggia, och 
aff them updrijffwa dagswärken och forslor, medh frågan hwadh man ther uthinnan 
giöra måå? despondebatur:

Mädan tilföme ingen haffwer sigh beswärat aff thesse Acad. bönder, haffwer man 
inthet heller kunnat något ther medh giöra, men nu moste man skriffwa nomine 
Acad. till be:te fru, och låta förnimma wår meningh ther om, n[emligen] att Acad. 
godz ähre doneradhe Acad. aff H. K. M:t gloorwyrdigst i åminnelse, K. Gustaff 
Adolph till ewärdeligh oklandrat egendoom, att niuta och behålla. Och för den skul 
eendels undra uppå att hennes frudöme will sigh medh Acad. bönder inlåta, för ähn 
Acad. ähr åt minstonne åtspordh, och henne praesenterat det beskedh, som R:a 
M:tas ther om giffwit haffwer. Tillsades ther näst Joen rättaren, att bönderne icke 
skole wara theste mindre förplichtade att giöra Acad. sina uthskylder, som the plich- 
tiga äro, fast ähn the giöra något öff:r sin skuldh till be:te fru.

2. Berättar samma rättare huru som arendatoren widh österby bruk låter uth- 
hugga Acad. skogh i Film, och det aff H. W :tt Carl Bondes tillsäielse och befal- 
ningh, hwilket om det bliffwer continuerat, warder Acad. hemman i grundh för- 
derffwade innan ringa tijdh. Professores funno för godt och rådsamligast skriffwa 
H. M:t Drotningen till, och supplicando anhålla, att Acad. måå niuta det henne do
nerat ähr.

3. Refererade Qvaestor, att een hummelgårdh bleff dömbd ifrå een Acad. bondhe 
i Skefftuna sochn åhr 632, ther uthinnan något ähr, som Acad. kan sigh beswära 
öffwer. Så all den stundh om morgon, som ähr 22 ybris bliffrr hållit lagmans tingh i 
Sigtima, ther H. Excell. Greeff Jacob De la Gardie sielff tilstädes kommer, begiärte 
han att Professores wille låta skriffwa H. Excell. lagmannen ther om till, och begiära 
att H. Excell. wille saken uptaga, den examinera, och äntligh dhen slijta, hwilket 
och för godt bleff funnit, förrättas och skriffwas.
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26. Septembris,
effter höghpredikan, kaUadhe Rector M. Ericus Brunni»j, Professores i kyrkian, 

och
1. Androgh Jonae Jonae Angermanm begiäran, att bekomma stipendium för påske 

terminen tillkommande, mädan han nu i höst haffwer i sinnet förreesa till frem- 
mande landh att sigh försökia. Respondebatur:

Emädan han för denne höste terminen haffwer warit här tillstädes, och man dies 
plägar tillåta, att the bekomma för een termin, sädan the begiffwa sigh hädan ifrå i 
synnerlige fall, kan man denna hans begiäran inthz förwägra, uthan han kan be
komma för påske terminen som kommer för uth, så frampt han så medh Qvaestore 
kan handla.

2. Tackadhe Rector Senatui academico på M. Andres Tolstadn wegne för godh 
affection som honom wäll altijdh tilföme, doch synnerügh sädan han tili notariatus 
officium kommen war, medh begiäran der Ven:dum Consist:um wille samma det 
och här effter emoot honom continuera, och till det bästa altijdh honom främia 
och fordra, tillsäiandes så i gemeen, som hwariom och enom i synnerhet aff "Domi
nis Professoribus hans redhebogne flijc att them wara till tacka, och i förefallande 
saker, tili wilie. Sädan begiärte Rector att Domini Profess, wille wara omtänckte 
om successore, mädan åhret et terminen ähr nu föröffwer. Bleff therföre, effter itt 
betänkiandhe, slutit, att Dn. Ericus Noraeus kommer i Tolstadii ställe och rum, och 
nu strax begynnar widtaga, det honom i denna motton, wedherbör att förrätta.

Haec sub Rectoratu M. Erici Brunnii 
a. M. Andrea Tolstadio notata M:pria.

Die 6 Octobris
venerunt in Consistorium M. Ericus Brunnius p.t. Rect., D:r Johannes Lensus, 

M. Johannes Staienus, M. Ericus Emporagrius, M. Sveno Jons, M. Israel Bringius, 
M. Boethius Qvsstor, M. Olaus Unonis, Dn. Henricus Ausius, M. Isaacus Isthmae- 
nius, ubi.

1. Ericus Petri Norsus deposito prius juramento diligentis & fidelitatis, Notarius 
Consistorii academici, (iuxta suffragia die 23. Aug. § 6. et 26 Septemb. $ 2. a 
venerando Consistorio accepta) constituitur.

2. Bleff upläsin, m:r Simons Wollimhaus apotekarens här i staden, obligation, 
denn han sielf författat hadhe. Sädhan frågadhe Magn. Rector: Först, hwadh Dd. 
Professoribus syntes om thenna obligation, om the funno något nödigt wara, som 
borde antingen der till sättias eller ifrån tagas. Sädhan om apoteketz Visitation när 
then skall hållas. Effter någon discurs resolverade sig Consistorium således: Att visi
tatio på apotheket skal först skee, på hwadh dagh apothekaren lägligast synes. Sädan 
må han komma här in Consistorium och afläggia denna eedhen lijfligen.

3. M:r Boethius Quaestor, praesenterade några breff om godzskifftningh ifrån 
Academien. Der på blef intet wist swarat denna gången, uthan upskutit til näste 
Consistorii dagh.

4. Frågade M:r Boethius om man icke måtte låta på nytt omtryckia H. K. M:tz 
wår allemådigste Drottningz breff, uthi huilket H. K. M:t hafuer nådigst confirmerat 
Academiae bönders wälfångna privilegier, hälst emädan nu inga exemplar kunna 
finnas af den förra editionen, och at itt thet sidermehra brefuet eiusdem argumenti
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kunne och ther blifua tilsatt? Respondebatur: Thet wore wäl nyttigdt, och synes 
intet orådeligit wara, at thz ena brefuet blefue tryckt effter thet andra, som angå 
Academien.

5. Androgh Magn. Rector Stenonis Kokz begäran at bekomma stipendium in se
cunda classe. Blef intet der om beslutit denna gången, förr ähn catalogus stipendia
riorum blifuer öfuersedd.

6. Blef talt om Andrea Georgii Vesmanno at han hafwer nu uthi 2. åhr warit 
ifrån Academien. Skal han tå icke mista stipendium för wår terminen? Responde
batur: Thet skiutz up til dess at M:r Stigzelius som tå war inspector stipendiatorum 
kommer tillstädes, all den stundh böte war honom påskrifuit för be:te termin.

7. Uplästes itt bref in Senatu som skulle sändas til fru Christin Bielke, förmälandes 
huru Academiae bönder wardha emot wälfångna privilegier och frijheter, förde til 
dagzwärke och andra uthskylder, medh begäran at bönderna måtte här effter fri jade 
warda för sådana intrångh, på thet Academien icke skal framdeles någon orsak 
hafua, sig der öfuer in för H. K. May: t Drottningen, underdånigst til at beswära.

8. Ähn uplästes in Consistorio itt annat bref (skriffuit til H. K. May: t Drottningen 
at H. K. M:t wille af nådhe unna Academien fast niuta, the godzen oförändrade, 
som i donationem finnes wara Academien dlegnade) medh frågan om thet måtte 
så öfuersändas, som thet nu ställt war, eller och någorlunda förandras? Responde
batur: Det måste icke öfuersändas förr än thet ähr af allom in particulari genom 
läsit, alldenstundh det ähr skriffuit till Maiestatem och wij alle skola skriffuas 
under.

9. Frågade Mag. Rector huru man skall bära sig åth medh m:r Eskill booktryckia- 
ren som rötar neder een stoor hoop camrar som han hafuer på Communitetet? 
Respondebatur: Han måtte förmanas, at afstå medh sådant röterij och husfördärf- 
fuande. Ehest kan man icke alldeles wräka uth honom ähn, för wåran, uthan der 
till förskona för trycket skull, huilket wij intet kunna umbära eller mista, icke på 
een weeka.

10. Proponerade Mag. Rector nödigdt wara at een måste förreesa till Stockholm, 
till at in foro competenti agera medh M. Erico Balingstadio, sadhe än yttermehra i 
denna saak wara twenne til acktandes n[emligen] 1. Quando. 2. Persona. Til det 
förra swarades godt wara, när wij få förnimma at Hans ExcelL Cancellarius Acad. är 
i Stockholm. Til det andra at Notarius Academiae måste thet förretta, ty thet är hans 
officium, negotia Academiae domi forisq«e perficere iubente Senatu. Dock bör han 
först probe informari in causa.

11. Frågades huem skal hålla quarnstenarna wid macht i Ekeby quarn, mölnaren 
eller Academien? Respondebatur: Haffuer Cronan tilförende hållit steenar, så 
måtte nu Academien hålla them wid makt. Hafuer ey Cronan tilförende hållit stee
nar, så håller ey heller nu Academien, ex praxi. Hwar om Quaestor Acad. kan widare 
ransaka.

Die 13 Octobris
finitis precibus, convenerunt in templo M. Ericus Brunnius p.t. Rector, D:r 

Lenaeus, M. Laurentius Stigzelius, D:r Daniel, M. Johannes Franck, D:r Loccenius, 
M. Martinus Gestrinius, M. Boethius, Dn. Daniel Behm, Dn. Ausius, et ibidem

1. Uplästes itt Cammarrådz breff, giffuit fru Kirstin Sigred Bielke, tili Mag. Recto
rem och Professores, at the låta inrymma bem:te fru Kirstin några Academie hem
man i Tegelssmora sochn belägna, n[emligen] Kråkebo, Skinnarbo, Mariebo, Op-
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landa och Tobo, at hon i så måtto må niuta bytesbreffuet tilgodho, omolesterat. 
Dock så at Academien skall derföre itt nöijacktigdt wederlagh bekomma när Quaes
tor Academiae der på fordrandes warder.

2. Ähn ankom itt Regeringens breff, lydandes om itt stadigtwarande godz- och 
iordebyte emiilan Cronan och Academien. Nämlig at Salebodha i Liusnars Koppar- 
bärgz sockn Academiens hemman bytes under Cronan och kopparbruket. Och til 
wederlag wardher Gååsnäs stadgetorp i Fällesbro sokn och Åkerbo härad i Wes- 
mannelandh, Academien undersatt, at hon det niuta, bruka och behålla må under 
Academiae frijheet til euerdelig egendom, dock til widare ratification i H. K. Mayrtz 
myndiga åhr. Om dessa bref discurrerades något, men medh ytterligare beslut, up- 
skötz til näste Consistorii dag.

3. Framkom een Academiae bonde Michel i Helgeby benämbdh i Rasbokijl, öd- 
miukeligen begärandes, förmedling på be: te Academiae hemman, för dhe fyra åhr 
han det brukat hafuer. Föregifuandes det omöyeligit wara, någon bonde skulle 
kunna stå sig som så stort afradh af det hemmanet gifua måste, som det ehest på- 
fördt ähr n[emligen] 14. t:r sedh. Sadhe och den, som det för honom brukat hafuer, 
hafua förmedling åtnutit, thet han och bewiste mz landzhöfdingens der å gifna bref. 
Tå blefuo honom tilgifne 12. t:r, 3. tunnor på huart åhr räcknandes, som han ther 
boodt hafuer.

Die 22. Octobr. <j>
post concionem convenerunt in templo M. Ericus Brunnius p.t. Rector, D:r Le

naeus, M. Laurentius Stigzelius, D:r Daniel, D:r Loccenius, M. Sveno, M. Gestrinius, 
M. Nycopensis, M. Fornelius, M. Boethius, Dn. Daniel Behm. Och

1. Dersammestädes proponerade Mag, Rector wälacktat Claes Edens begäran, at 
han will för ricktig betalningh behålla Academiens spannemål i detta åhret 1000 t:r 
widh Kopparbärget och 1000 t:r här i Upsala om så myckit är af ämnom. Då 
discurrerades myckit om för huadh wärde spannemålen försälias kunde. Och blef ey 
något wist swar giffuit til bem:te Gases begäran uthan upskötz til näste Consistorii 
dagh.

Die 24. Octobris, 
post summam missam in praesentia Profess.
i. Proponerade Mag. Rector, Oluf Andersons fordom Academiae fougdes hustros 

ährende: n[emligen] at hon som står tilbaka medh 7 åhrs uthlagor för hemmanet 
Tälfuestadh i Dingtuna sochn och Wesmannalandh, begärar någon tilgifft på uth- 
lagorna. despondebatur: Effter Oluf Anderson hafuer warit Academiae fougde i tu 
åhr, och ingen lön bekommit, ty blef honom för the tu åhren uthlagorna tilgifne. 
Item derföre at han hafuer kostat något mehr på gården, än ehest någon bonde 
hadhe thet kunna giort, bleff honom ähn itt åhrs uthlagor tilgifne. Summan 40 t:r 
sp:U afkortas af hans uthlagor, men för the andra fyra åhren måste han richtigdt 
betala.

Die 27 Octobris
convenerunt in Consistorio: M. Ericus Brunnius p.t. Rector, Doct. Lenaeus, 

M. Johannes Staienus, M. Laur. Stigzelius, M. Ericus Emporagrius, D:r Daniel 
Sidenius, D:r Loccenius, M  Mart. Gestrinius, M. Sveno Jonae, M. Mart. Nycopensis,
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M. Laur. Fornelius, M. Boethius Quaestor, Da. Daniel Behm, M. Olaus Unonis, 
Dn. Henricus Ausius, M. Isaacus Isthm. Och då:

1. Kom in Consistorium Johannes Olai Erntuna klockareson huilken hafuer be- 
sufwit Per Larssons gamble Academiae fougdes dotter. Och will han haffwa henne 
til eckta, nu frågas om han der medh så slätt slippa skall? Respondebatur. Han 
måtte secundum praxin böta pänningar 5 dr hwit mynt.

2. Ähn hafuer een annor studiosus Michael Svenonis W-Gothus benämbd, och 
hafuer belägrat Anders Ersons dotter på Islandet, hafuer och gifuit sin obligation 
at han will echta henne, är och så wordin trolofuat medh henne, nu ähr hon i dessa 
dagar död wordenn, huad skall man nu der åth göra? Respondebatur: Denne Michael 
blifwer ochså tilijka saakfält til 5 dr. hwitt mynt. Dess föruthan hafuer han mist 
stipendium nu in Julio förledin.

3. Uplästes Hans Excell. Rijkzskattmästarens h. Gabriel Bencht[ssons] gårda 
skifftes bref i huilko H. Excell:ce Academin (för Bålby och Wäsby i Siuhundradz 
härad och Röö sokn, Norslunda by */2 hemman i Norsunda sokn, een uthiord och 
äng i Fassmarboda i Leena sochn) til itt fast wederlag hafuer updragit effterskrefne 
gårdar: Grelsbodha uthi Bälingz härad och sochn, Nyfälla S:re Erickz hemman i 
Bondekyrkio sochn i Ulleråkers härad. Huilka godz och gårdar Hans Excell af- 
händer sig, sin kära hustro, barn och effterkomande erfwingar etc medh hus och 
iord, åker och äng, skog och mark etc. och tilägnar det allt wälb:te Upsala Acade
miae, at niuta, behålla och bruka låta. Der och så händer (huilket Hans Excellens 
icke will förmodha) at bemälte gårdar och lägenheter gingo Academie» medh någon 
domb ifrån, då förplichtar hans Excellens sig, sina barn och effterkommande er- 
fuingar i den stadhen aff någon annan deres faste arffwegodz ränta så myckit igen 
at upfylla, som dher således mista kunna, innan sex wekurs dagh, som lagh säger. 
Här frågar Mag. Rector om detta brefuet skal accepteras? eller skola wij begära af 
Hans Excellen:ce at det någorlunda förandras? Respondebatur: Alldenstundh ey 
samma formularia finnas i detta H. Excell. bref, som införde ähre uthi Consistorii 
bref (uthi huilket Consistorium på H. K. May:tz befalningz bref hafuer samptyckt 
til samma godzskiffte) huilket dock borde wara, ey heller synas desse ord wara 
sequipollentia: i den staden af någon annan wår faste arffwegodz ränta så myckit 
igen at upfylla, och desse, uthi Senatus academid bref: skola wij och wåra succes
sores wara efter lagh tilbundne af Academiae godzen medh iämbn gott wederlagh at 
upfylla. Uthan synes hafua itt annat sinne om man them disputera wilL Idee så 
förståendes, at wij hafua någon taneka der om at Hans Excell wil något intentera 
der medh, uthan effter sådant synes der af kunna fölia, borde oss tanquam in causa 
publica thet hafua observerat. Upskiötz till widare betänekiande.

4. Hans Larson skomakaren begärar köpa itt Academiens pörte, som står uth 
widh Communitetz muren in wid Rundelen, och biuder therföre pänningar 30 dr 
kopparm. Respondebatur: Man weet intet huilket dhera bättre ähr antingen sälia thet 
alldeles bort, eller och at leya thet uth åt them som thet behöfua. Men skal thet 
sälias, så skeer thet ey för ringare, ähn 40 dr kopp. secundum condusionem diei 
23 Sept. 1640. §. 7. & 2. Decemb. §. 7. Skall thet uthleyas så kan ey husehyran 
ringare wara än 6 dr. kopparmynt om åhret.

3. Effter M:r Thomas stadzcapellanen kommer nu här ifrån genom een laglig kal
lelse, och många hafua här giort sitt prooff, iblandh andra Dn. Johannes Vassonius 
och Dn. Thuro Martini förnämligast at bekläda M:r Thomas rum, ähr för then
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skul borgmästarnas, rådhz och gemene mans i staden begäran, det Consistorium wille 
gifua een thera af dessa för:de sitt votum, huilken die hälst wilia och döma tienli- 
gast war a, detta androg Per Olufsonn rådman stadzens uthskickadhe, föregifuandes 
stadzens medel wara wäl tilfredz medh den som Consistorium der till wälia. Här 
träder Per Olufzon uth så länge Consistorium om saken delibererade sålunda: Först 
sadhe Dd. Professores det mäst stå hoos Reverendum Dn. Docc. Lenaeum pastorem 
huilken dhera han täckes der till taga. D. D. Lenaeus swaradhe 1:0. Wara rådsampt 
at ecclesia på någon thera wist samptycker för större enigheet skul och embetzews 
frucht. 2:0. Sig wäl hålla them båda ther till tiänliga wara, dock behagades honom 
bättre Dn. Johannes Vassonius, ty om honom bafuer man thet hopp, at han kan 
blifua här een tijd stadigare, och alltså ungdomen wänias widh honom, huilket 
fast nyttigare ähr, ähn at offta byta then som ungdomen underwijsa skalL 3:0. Kan 
man bättre försöria honom medh huus. 4:0. Och det borgerskapet säya honom låg
mält wara, så hafuer han warit illa siuk, och förhoppas han näst gudz hielp, at han 
dett medh tijden wäll förwinna kan. Der medh war och hela Consistorium tilfredz 
och gofuo Domino Johanni Vassonio sina vota. Föregifuandes sig der iämpte något 
hafua underståt om h. Thures hustro, thet the icke nu uptäckia wille. Effter denna 
deliberation inkallades åter Peder Olufson rådmannen och stadzens uthskickade, och 
Mag. Rector förtälde honom, huru Consistorium hafuer för wissa orsaker skull gifuit 
Dd. Johanni sina vota. Badh för then skull at han wille hälsa borgmästarena och 
rådet ifrån Consistorio och dem Consistorii meningh uptäckia.

6. Proponerade Rector det wara constitutionibus lijkmätigt at nu inspectores serarii 
eligeras huiika tillijka medh Quaestore skola föresee at Academiae tilkommande åhrs 
spannemål blefuo wäll försåld och i bästa måttan föryttrat, emädan några köpmän 
sig nu tilbiuda och fordra resolution. Respondebant inspectores: Det skeer ingen mu
tatio der medh, förr än the andra officia och muteras tillijka. Men huad spannerll 
widkomwer så kan heela Consistorium der om besluta.

7. Refererade och R. at wälachtat Claus Edhen dlbiuder sigh at wilia kiöpa Aca
demiae spannemål. Här i Upsala will han gifua 6 1/ 2 dr för tunnan, och widh Kop- 
parbärget biuder han 9 dr för t:n medh frågan, huadh man honom der på swara 
skulle? Respondebatur: then som wil gifua 7 dr här i Upsala och 9 widh Bärget, 
han må behålla spannemålen, ringare kan han intet uthan Academiae skada för- 
sälias.

8. Kommo några Academiae bönder ifrån Theensta s. n[emligen] Lars Larsson i 
Forssa, Hanss Erikson i Marklandet, Anders Olufson i Forssa, och Hans Erikson den 
älldre ibidem, hafuandes sin kyrkioheerdes witneskrifft at hagel hadhe giort them 
een stoor skada på kornet i fiohl, den djdh som thet fulmoget war och upskäras 
skulle, så at thet ey gaf mehr effter skylen ähn i s/4 fierdingh eller een strukin 
halfspan. Hanss Eskilsson i Norra Kälmyra hafuer een lågländh åker, fick seent uthså 
sin sädh, wart och af skeenet och halmbleket bortskämbd, at thet föga mehr ähn een 
fiärdingh kunde gifua effter skylen. Begäradhe förthenskull be:te Hanss Eskilsson 
tillijka medh åfwanbemälte bönder, at the ktmne få tilgifft och förmediingh på sina 
uthskylder för thet året i fiohl war. Resolutio Consistorii: Effter i åhr hafuer warit 
een stoor misswäxt, kunne Consistorium icke annat göra ähn hafua medhlijdande 
medh them. Och slötz at huarthera af be:te bönderna skulle fåå halffierde tunna 
sädh tilgifft, effter som och tilförende conduderat war denn 16 Decemb. $. 7.

9. Exhiberade Mag. Rector een Bibliothecarii catalogum ex ratiodnio uthskrifuin
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på the böker som Dd. Professores hafwa uthagit, medh begäran at om the wiste sig 
eller någon annan hafua några Bibliothekz böker, at the wille thet giffua tilkänna, 
på thet han kunde få een ricktig catalogum.

The böker som upskrefne woro på catalogo bekante Dd. Professores sig hafua 
tagit, men fleere weeta the intet beskeedh på.

Lambertus Hortensius in Aineid. Virg. är bortkommen uthur Bibliotheket, man 
weet ey huart. Beslötz at Bibliothecarius frågar M. Christiernum, sin antecessorem, 
effter samma book.

10. Beslötz at M. Christiemus skall gifwa Johanni Pleningio pänningar 10 dr til 
the 10 dr han reda fått hafuer, för thet arbetet han hafuer hafft medh skrifwande.

11. Denn bookföraren N. N. Rehte, ifrån Dantzigh, huilkom Consistorium hafuer 
tilförende lofgifuit at föra sina böker här in till Laurentii tijdh, begärar de novo af 
Consistorio lof at i tilkommande wår sina böker icke allenast införa, uthan och tullfrijt 
få föra them igenom Stockholm hijt.

Consistorium undragde huij at han icke til föresagdan tijdh inkommen war. 
Wille och först förfråga om Johannes Stenius icke kan samma böker införa. Tull
fritt passera står icke i Consistorii behagh at tillåta, uthan thet hafuer R. M:tas 
och regentes sig förbehållit.

12. Begärade M. Rector at Dd. inspectores wille låta förfärdiga jernen på prubban. 
Inspectores lofuadhe at thet skall medh thet snaresca blifua beställt.

13. Magnif. Rector berättar at nu blifuer tingh uthi Hageby der Matthias Erici 
född är, huilken ge[nom?] upskötz domb till Consistorium tamen ad forum com
petens blef remitterat. Huarföre beslötz at Mag. Rector låter skrifua lagläsaren 
till, at han will der medh dröija ähn längre, til dess wij kunna bekomma H. K. 
May:tz resolution på den supplication wij ställt hafua.

14. Dn. Marcus Pauli Biorneburgensis per quadriennium apud Uloenses verbi di
vini minister multis stipatus testimoniis, per libellum supplicem petit stipendium, 
item ut exploratis in studiis profectibus ad convenientem stationem promoveatur.

(Resolutio.) Stipendii particeps fieri nequit, cum sit ab Illustrissrs Cancellario 
Regni et Academiae prohibitum, et a Consistorio multoties cautum, ne quis uxorem 
habens, fruatur stipendio. Neq«e n. potest hic studere qui alibi locorum uxorem & 
familiam alat. At si voluerit tanquam peregrinus aliquo hic tempore remanere, et 
facilitati philosophicae sese sistere et examen subire. Licebit!

15. Fredericus Hein, Professoris Dorpatensis filius, petit stipendium. Responsio. 
Cum tempore vacante aliquo loco, prospiciemus ei.

16. Nicolaus Jonae, Episcopi Scarensis filius per M. Martinum Gestrinium stipen
dium petit. Responsio. Patrem habet de Academia optime meritum, meminerimus 
filii oblata occasione.

17. Conquestus est Magnificus Dn. Rector de in curia typographi, quod eius 
negligentia multae camerae & conclavia concidant & penitus pessum eant. Respon
debatur: Differtur ea res, alium in diem.

18. Rogat Rector quid faciendum sit in causa Balingstadii. Resolutio: M. Andreas 
Tolffstadius iuxta promissum hac septimana maturabit abitum Holmiam ut in com
petenti foro, n. Camera Regia cum eo transigat, in de sententiam definitivam ex- 
pectamus. Hoc Notarius E. Noraeus ipsi significabit.

19. En bonde ifrån Alebech i Simmetuna sochn haffuer sin kyrkioheerdes före- 
skrifft at han i förleedne åhr icke hafuer fått mehr ähn 13 skylar korn, och i detta
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innewarande åhiet så lijtet korn, at han näpliga sit nödhtorfftiga oppehäUe haffua 
kan. Är för then skull hans ödmiuke begäran til Ven. Consistorium at han någon 
förmedling bekomma måtte, ty ehest kan han hemmanet intet widh macht hålla. 
Respondebatur. Han må göra uth i detta åhret det högsta han kan komma til wäga, 
och der effter föres han i räckningen.

20. Decanus facultatis philosophicae rationem exercitiorum flagitabit ab Adiunc- 
tis.

21. Inspectores Aerarii relinquent successoribus assignationem aedificiorum, fe
nestrarum, serarumq«e etc. h. e. successoribus librum rationarium tradent.

22. Magnif. Rector rogat sententiam Consistorii de visitatione et inquisitione 
officinae pharmaceuticae. Esset quidem partium Professoris medicinae. Verum is 
negat sua majoris interesse quam nostra. Quid ergo faciendum? Responsum atq«e 
conclusum est Decanos facultatum et hac vice & in posterum isthanc curam in se 
suscipere debere.

23. Constitutiones academicae novi Rectoris electionem praecipiunt habendam Ca
lendis Novembribus, quando quidem ergo non longe absit dies ille, mature in dicetis 
rogo fautores & collegae colendissimi, eum ex ordine professorio, cui ego cum sceptris 
munus & officium Rectoris Magnifici transscribam? Ursit ergo Senatus constitutio
nes, iuxta quarum tenorem ordo ad eloquentiae Professorem Regium Dn. Danielem 
Behm deuolutus est. Qui modeste se excusauit, quasi id constitutiones non vellent 
ut singuli in sustinendo hoc officio ex facultate philosophica sese consequerentur, 
hac enim ratione nimis diu propter praevias vicissitudines et mutationes penes fa
cultatem philosophicam esset haesura magistratus administratio. Ultimo ergo Reveren
dissimus Dn. Doct. Johannes Lenaeus cum omnium votis & suffragio electus est 
qui novus constitueretur Acad. Rector.

24. Beslötz at her Erikz son i Tybbele som hafuer slagit sin praeceptorem Paulum 
Johannis Holmensem på munnen så at näsor och mund stod i blodh på honom, 
skulle gå in carcerem.

25. M. Ericus Malmodius är nu hemkommen ab exoticis regionibus begärar at 
Dnn. Professores wille wäl göra och tänckia på honom när någon lägenheet före
faller. Dnn. Professores loffuadhe honom all godh favor och befordran.

26. Reciterades catalogus stipendiatorum confirmatorum: Petrus Rhezelius, Ericus 
Petri Helsingus, Petrus Sylvestri Phrygius, Benedictus Erici Schroderus, Magnus 
Erici Sudermannus, Johannes Kempe, Jacobus Magni Bothniensis, Steno Opsopaeus, 
Andreas Henrici Vesman., Nicolaus Magni SmoL, Sueno Johannis VermeL, Nicolaus 
And. Sud., Petrus Nenzelius, Petrus Dauidis Uplandus. Recipiendi expectantes 
Erasmus Magni Harboensis, Christoph. Petri Holmensis, Ericus Erici Hels., Jonas 
Olai Angerm., Johannes Johannis Stille Rosl., Johannes Olai Pratanus, Marcus Jo
hannis Simetunensis, Martinus Martini Biscullensis.

27. Conclusum ultimo de anniversario examine d. 2. Novemb. inchoando.

Die 30 Octobris
finitis precibus in templo vocauit Magnif. Rector Dnn. Professores.
1. Och då upplästes itt Cammarrådz breff, förmälandes huru the godhe herrar 

uthi Bergzamptet haffua nödigt funnit at the Academiae godz som hart under 
österby bruuk belägne ähro, måtte emot nöyachtigt wederlagh Cronan tilbytas. 
Huarföre äro the högtbetrodde Herrar Rikz och Cammarrådh förorsakade wordne
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detta Professoribus förständiga, medh wänlig begäran at Dn. Professores wille der 
till giffua sit samptyckio? Dnn. Professores beslöto at Consistorium skulle skrifua 
H. K. M:t til der om, och innesluta alla the godz som nyligen och i åhr ifrån 
Acad. förbytte äro, medh ödmiukeligaste begäran, at Academien måtte för sådant 
byte blifua hägnat och förskonat. Item skal skrifuas swar på Cammarrådz breff.

2. Blef ändtlig slutit at Hans Excell. Rijkz Skattmästarens bref (vid. acta d. 27. 
§ 4 [ =  3]) skulle lefreras Quaestori at han det i största foglighe/ presenterar under 
thet skeen at thenna particula OCH syntes wara uthslutin. Arffwegodz OCH ränta, 
etc

3. Beslötz at M. Andreas Tolffstadius nu i dessa dagar skal förfärdigas och strax 
begiffua sig til Stockholm, til at agera emot M. Ericum Olai Balingstadium.

4. Beslötz at apotheket skal visiteras tilkommande tijsdag. När Notarius refe[re]- 
rade detta för M. Johanne Franck medico, som intet war tilstädes i kyrkian, swarade 
han: 1. At nu war intz tijdh der til ty examen skal nu hållas och får man intet 
så frigide omgås ther medh. 2. At han hafuer warit siuk i dessa dagar och nu intet 
drista sig så hastigdt at gå uth.

5. Dn. Ericus Martini Sparsätrensis post biennii absentiam rediens, petit stipendii 
sui quotam integram. Resolutio: Nihil habebit.

Den 10 Novemb.
höltz Consistorium på wahnliga timmar, rum och ställe, närwarandes: M. Erico 

Brunnio p.t. Reet., D. Johanne Lenaeo, M. Johanne Staieno, M. Laurentio Stigzelio, 
M. Erico Emporagrio, D. Daniele Sidenio, D. Johanne Loccenio, M. Johanne Franck, 
M. Israele Bringio, M. Laurent. Fornelio, D. Daniele Behm, M. Olao Unonis, M. 
Isaeo Istmenio.

1. Först berättar Magnif. Rector huruledes den particula (OCH) som syntes 
desidereras uthi Hans Excell. Rijkz Skattmästarens bref, är nu tilsatt worden. Och 
brefuet wij sände til Cammaren är lefrerat. N u frågar M. Boeder Qusest. om thet 
andra som wij skrefue H. K. M:t til skal lefreras emädan Rijkz Cantzlern är intet 
hemma. Resp.: Wij förtöfua der medh til dess Rijkz Cantzleren kommer til 
Stockholm.

2. Blef frågat huadh Consistorium wille tillijka medh borgerskapet deliberera om 
catechismi öffning, at wij må gifua Hans Ehrw:t Erkiebiskopen swar der på. Re* 
solutio: Först huadh tijden widkommer på huilken exercitia catechetica bäst drif- 
fuas kunna. Syntes Dnn. Professoribus lägligaste tijden wara ifrån halfgånge til 7 in 
til 7 slår eller lijtet öffuer. Emillan ottesången och högemässan, och at ottesångs 
predikanen bleffuo ändat halfgånge til 7. Sädan tempus intermissionis, på huilken 
desse catechismi öffningar warda opskotne belangandes, syntes lijkast wara ifrån 
Martini in til tiugonde dagen. Såsom och om juul, påska och pingessdagh, sielffueste 
helgedagarna. Detta Consistorii fattadhe förslag decernerade Senatus M. Olaum 
Unonis och M. Isacum Istmenium til, at referera hans höghwyrdigheet Erkiebis
kopen.

3. Johannes Erici Tybelius vocatus in Consistorium non comparuit. Citabitur pe- 
remtorie proprer contumaciam.

4. D. D. Jonas episcopus Scarensis per literas petit filio Nicolao sdpendium? Så 
snart något rum warder leedigt lofuades honom.
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5. Greffwe Per Rijkzdrotzeten intercederar för Johanne Lindelio at han må be
komma stipendium, despondebatur. Honom lofuades.

Den 17 Novembris
kalladhe Mag. Rector M. Brunni#; M. Stigzelium, M. Emporagrium, Doct. Side- 

nium, Doct Loccenium, M. Bringium, M. Fornelium, Dn. Behm, M. Olaum Unon., 
M. Isacum Istmenium.

1. Tå refererade M. Olaus och M. Isaeus (huilka woro then 10. Novembris sände 
aff Consistorio til hans Erw:t Erkiebiskopen, at optäckia Ven. Consistorii delibera- 
tion om catechismi öfning medh ungdomen, på huadh tijdh them syntes lägligast 
wara) 1. At thet behagade Reverendiss:o Domino Archiepiscopo wäl at Consisto
rium haf:r sådan nijt der om at ungdomen må bliffua optuchtat i gudzfruchta» 
och Herrans förmaningh. Om den berammade tijden nögdes Archiepiscopus rätt 
wäL 2. Anmodar Hans Ehrw:t at Decani facultatum besynnerlig philosophicae wille 
hafua inspection på scholan här i Upsala och examinera der åhrligen och förwänter 
hans Ehrw:t swar derpå. Resolutio: Decan#; theologiae och philosophiae skole her eff- 
ter secundum receptam consuetudinem ordinarie examinera i skolan, och nu denna 
gången M. Staienus och M. Israel Bringius. 3. Frågar Archiepiscopus huadh Vene
randum Consistorium meenar om conrectore scholae, antingen här skulle ytterligare 
förordnas någon eller ey? alldenstund der til är itt ringa salarium. Dnn. Professores 
meente gott wara at scholan hålles wid macht, medh dugliga personer som ung
domen wäl förestå kunna. Och såge gärna om hans Ehrw:t wiste någon uthwägh 
til medel at oppehålla conrectorem medh. 4. Begärar Archiepiscopus at Professores, 
hälst the som rectoris scholae bekannte äro, wille styrkia och förmana honom til at 
tänckia på een annan lägenheet dijt man kunde förhiälpa honom, på det een 
quickare och yngre man måtte der til komma etc.

2. Begärade M. Rector sentens på Johannem Danielis som ähnnu intet hafuer uth- 
lagdt böter för Bagareboskogen, vid. 28 Julij § 1. Uthan resterar ähn 34 dr koppar
mynt, för huilka Rector dagligen warder öffuerlupin aff Bagarebo fruens fougder 
och folck. Johannes blef inkallat och derföre tiltaalt. Thå lefrerade han 9 specie 
rigsdr in continenti å 15 mk st.

3. Om studentepoikar blef så belefuat at Cursores när the colligera sin stipem 
skola the opskrifua alla studentegossar, på thet man må komma them til at gå i 
skolan, och föra itt christeligit lefuerne i kyrkian.

4. Framträdde h. Erikz hustro i Tybbele, förebärandes sin son (som peremptorie 
citerat blef nästförleedne Consistorii dagh) för räddhoga skul intet drista sig hijt in 
i staden. Sadhe och der til at han intet ondt hafuer giordt. Tå förmante Dn. Pro
fessores henne at hon skulle giöra som een rättsinnigh modher och icke styrkia sin 
son i sin onska, genom itt sådant otijdigt medh hållandhe, kan skee hans saak blif:r 
stoor nogh. Sist fick hon detta swaret at man kunde wäl effter godh lagh låta 
relegera och förwijsa honom Upsala stadh för hans mootwilligheet skul, men så 
täckes lijkwäl Dnn. Professoribus för Eder skul som modren är, förskona honom 
denna gången til nästkommande onssdagh, medh sådan förord at han tå ändeligen 
kommer tilstädes in Consistorio, så framt honom kiärt är at undwijka det straff 
som lagh them mootspännigom pålägger.

5. Sist tackade Magnificus Rector Dnn. Professoribus praesentibus et absentibus 
för godh, willigh hielp och bijstånd the honom in hoc onere bewijst haffua, anhölt
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och medh innerliga böner at den leffwande Gudhen wille them alla therföre wäl- 
signa. Tilsade allom och huariom och enom sin tienst igen i huadh måtto thet af sig 
fodras kunne. Begärade och at the, den deel förfallm är, som kan skee, annorlunda skee 
borde, wille medh benevolentia optaga och icke tilräckna. Atque ita rectoratum suum 
conclusit!

Adnotante Erico 
Noraeo Notario 

M:pria.

Acta publica 
Venerandi Consistorii academici 

Rectore Magnif admodum Reverendo D. D. Johanne G  Lenaeo
S. S. theologiae Professore primario & facultatis seniore.

Die 28 Novembris
Magnificus Rector ex nata consvetudine caetum discentium quotannis convo

candi, omnes academicae iurisdictioni subiectos studiosos, ut certis lectionibus audien
dis asscriberentur, ad horam 8. sequewtis diei, in auditorio veteris collegii majori, 
comparere iussit.

2. Ordo lectionum publicarum hac eadem die, publice in conspectum studiosorum 
propositus est, ut in annum sequentem quisque eas sibi lectiones eligeret, quas sibi 
maxime profuturas iudicaret.

Die 29. Novembris
1. juventus academica superiori die convocata frequens comparuit, ubi leges de 

studiosorum moribus a Notario Academiae publice recitatas audivit, & certis lec
tionibus in posterum audiendis adscripta fuit.

Den 29. Novembris
sammankallade illustrissimus Dominus Johannes Skytte, Academiae Cancellarius 

magnificentissimus Reverendissimum dominum Archiepiscopum Acad. Procancel- 
larium. Magnificum Dn. Rectorem och Professores alia sampteliga.

När Dd. Professores woro tilsammans komna, förtälte Hans Excell: tz Academiae 
Cancellarius sig nu på dragande kall och embetes wägna wara til Upsala kommin, 
till at förhöra om Academiae tilståndh.

Magnificus Rector tackadhe Hans Excellende för denn stora åhoga och bekym- 
ber Hans Excellrce för Academien städze drager, henne til at på thet högsta fort- 
sättia. Sadhe och der till medh offta sådanna ärender förefalla, uthi huilka Academien 
behöffwer Hans Excell:ies assistens.

Der på Hans Excell. strax swaradhe, at uthi sådanna fall kunna Dd. Professores 
skrifwa sig till.

Wijdare begynte Hans Excell:tz förtälia om Reverendissro Domino Archiepiscopo 
at Hans Ehrewyrdigheet intet kan nu wara tilstädes, ty han blifuer så vilipenderat 
och sijdwyrdat af Dd. Professoribus. Hans Excell. sadhe sig wäll hafua frågat effter 
orsakerna der till, men intet alldeles sig deruthinnan wara aff Hans Ehrw:t för- 
ständigat worden. Mig tycker sadhe Illust. Dn. Cancellarius ganska illa wara, at 
hans Ehrew:t skall så offenderat warda. Wete I orsakerna der till? Jag weet icke
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huadh iag heruthinnan skall göra eller tänckia! Jag måtte för samwetet skull grant 
her effter fråga.

Magnif. Reaor swaradhe, sig icke weta, huadh thet skulle haf:a warit som Hans 
Ehrw:t så högeligen offenderat hadhe, denna tijdhen.

Cancellarius: Gudh weet thet, iag weet thet inthet. Jagh bödh Hans Ehrewrt 
hem medh migh i dag uthur kyrkian, men Hans Ehrw:t wille icke, uthan medh 
tårar sadhe sig så högeligen sijdwördat warda. Jag badh likwäll at hans Ehrw:t wille 
komma, och nu sådant afslå, framdrog och prophetemas exempel huru the hadhe 
stuckit fingret effter dem, men the hafua likwäl lijdit thet toleligen, och huadh mehra 
iag ther tå sadhe. Nu huadh tycker Edher? gåå hans Ehrew:t förbij, will intet 
wäll stå, honom skeer then eena afront effter den andra, hans Ehrew:t blifuer 
intet admitterat hoos Edher, för ähn thet beslutit är, sädan skall pro-Cancellarius 
wara itt gaak mädh, och sittia och säya amen der till. I ären een lijten hoop, och 
gå Hans Ehrew:t förbij, iag frucktar at Academien slåes genom sådant omkull.

Här på swarar M. Ericus Brunnius som i förledna tijdh Academiae Rector warit 
hafuer, sig ey weeta huadh för sijdwördningh det wara skulle, ty i förleden sommar 
är intet som något importans hafua kan, passerat, det Hans Ehrw:t ganska wäl 
icke afweet. Såsom om Adiuncto philosophiae, om Bibliothecario, huilket alt i som
mar, mädhan Hans Ehrw:t war in visitatione Helsingica, passerade. Och sädan om 
Notario Consistorii. Thetta allt refererade M. Andreas Tolffstadius för Hans Ehrw:t 
när han heemkom, alltsammans lätt hans Ehr: t sigh då ganska wäll behaga. Thet 
hafua och sielfua pärsonerna (som til dicta officia antagne ähre) för hans Ehrw:t 
refererat och begärat hans Ehrw:tz promotion och suffragium. Och iag sielf när 
iagh Reaor war refererade thet i kyrkian thet och hans Ehr:t lät sig ganska wäll 
behaga och war tilfredz bådhe medh Notario, Adiunao och Bibliothecario. In 
examine sadhe hans Ehrw:t till mig: Jagh hafuer något till at beswära migh öfuer 
Edher. Tå swaradhe iag thet är illa. Sadhe hans Ehrw:t: iagh blifuer intet tilfrågat 
uthi någon saak, förr än I hafua beslutit huadh i wilia, sädhan skall iag sittia som 
een klockare och säya amen der till. Så hafua I och nu giort om examine, iagh hafuer 
intet fått weeta om examine när han skall hållas.

Swaradhe Rector sig hafua sänt Notarium til hans Ehrw:t at han thet iblandh 
annat in Consistorio afhandlat bleff och om examine referera skulle. Och då frå- 
gadhe hans Ehrew:t förr effter examine när han begynnas skulle, ähn Notarius thet 
refererat hadhe, ehest hadhe wäll Notarius och refererat der om, så wäl som d a  
andra. När mutatio rectoratus war giorde hans Ehrw:t migh den ähra» at hans 
Ehrew:t war och i mitt huus, huarest hans Ehr: t gratulerade mig allt wara wäll til- 
gångit uthi min reaoratu. In gravioribus causis wilia wij och hafua alltijdh frågat 
Hans Ehrw:t til rådz.

Sadhe än ytterligare Dd. Professores at dhe hålla sigh effter constitutiones och 
dem intet violere, framdragandes itt exempel: Om wij skola eligera een Professorem 
så gåå wij tilhopa och discurrera om några pärsoner dhee wij meena der till tien- 
liga wara, och sädan referera och medhdela wij wår deliberation medh Pro Can
cellario.

Excepit Illustrissimus Cancellarius: Ney in ta  så, thet är förseent, annorlundha 
giorde s. Konungen, när H. M:t skulle eligera någon senatorem, thet discurrerades 
intet hemma i Cammaren, uthan publice der om; thet woro bättre at hans Ehrew:t 
woro medh in loco tilstädes.
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Swaradhe ähn Dd. Professores at die i sådant fall hålla sig effter constitutiones. 
Och om Adiunctis hafua wij thet uthtryckeligen huru wij procedera skulle.

Illustrissimus Cancellarius frågar huru man skall tära  sigh åth? Pro-Cancellarii 
authoritas tanta est, quanta mea, is potest inquirere in vida Rectoris & Professorum, 
et vos removeris eum e Consistorio. Hafuer Hans Ehrew:t der hoos.

Responderunt Dd. Professores: Concedimus Archiepiscopo ut Pro-Cancellario 
hanc potestatem, ut possit ea quae modo dicta libenter etiam admittimus, si velit 
in Consistorio adesse, imo nunquam restitimus. Här måtte wara något annat.

Här sänder Illustrissimus Acad. Cancellarius Doct. Loccenhw» och M. Israelem 
Bringium effter Hans Ehrew:t Erkiebispe», medh begäran at han wille för sijn 
skull allenast komma der til medh.

I medlertijdh förtälier Magnif. Rector för hans Excellence om Academiae wackt. 
Huru han är itt önskeligit medel till at förtaga oliudh i stadhen, och at wachten 
gåår flitigt kring om nättertijdh, och när the finna någon af studenterna som an- 
norlundha sig förhålla, ähn them bör på gatan, så leeda the them in uthi fängelsse, 
och sädhan blifua the effter sijn brott straffadhe. Men gå her några guldsmedz- 
mästerswänner, eller andra geseller uthi stadhen, the må passera fritt the, ingen 
talar, eller må tala them till.

Hans Excellence råder til at Rector talar medh borgmästarna der om, at the hafua 
handh der öffuer, och medh wälborne landzhöfdingen om assistens at thet kundhe 
förtagas och af wägen skaffas.

Nu kommo D. Loccenius och M. Bringius igen, och förkunna dhe Hans Ehrew:tz 
Erkiebispens ankomst.

När Hans Ehrw:t inkom, bödh Hans Excell. Cancellarius at hans Ehrew:t wille 
sättia sigh.

Der på swaradhe Archiepiscopus: Jagh begärar blifua förskoont medh Academiae 
ärendhe, nekadhe till at wilia deröfuer sittia, sadhe ytterligare sigh hafua i sinnet 
at in comitiis begära liberatio» der ifrån, iag hafuer alldrig begärt at hafua något 
der medh beställa, uthan heller medh supplicarion hoos H. K. M:t anhållit at blifua 
ther medh förskoont, och wille intet sättia sig i thet rummet. Ty hans Ehrew:t 
är och alldrigh worden respecteradt för Pro-Cancellario.

Hans Excellence Cancellarius swaradhe: Om hans Ehrew:t wil änteligh warda 
ther medh förskoont så kan thet suo loco skee, men nu begär es at hans Ehrew:t 
wille sättia sigh nedher.

Der på Archiepiscopus än swarar sig wilia libereras der ifrån, det hans Ehrew:t 
och meente medh ähran wäl skee kunda, icke annorlunda hans Ehrew:t wille för- 
modha.

Cancellarius: Om een sijdwyrdningh skeer, Her Erkiebiskop, så får man intet 
trädha ifrån sitt kall och ämbete derföre, uthan der till finnas wäll andra medel.

Archiepiscopus: Skall iagh hafua nampnet och embetet, så will iagh och hafua det 
som der medh fölia bör, och meenar at ingen skall hafua något at skylla migh 
före.

Cancellarius: Pro-Cancellarii autoritas tanta est, quanta absentis Cancellarii. Här 
sätter Archiepiscopus sigh. Och Hans Excelktz Cancellarius begynner tala om thet 
exemplet om electione Professoris om huilket litet för Hans Ehrew:tz ankompst 
talat war. Nämlig at Professores eligera een Professorem och sädan referera thet för 
Pro-Cancellario. Men der till meente iagh at Edhers Ehrewrt wille wara medh til- 
städes inter deliberandum.
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Pro-Cancellarius: Jag får intet weta om några handlingar förre än thet skeedt ähr, 
thet migh lijkwäl borde för mitt kall och embete skull tilförendhe weeta. Mina 
gäster sittia och discurrera öfuer disken om sådana ärender som Pro Cancel: borde 
afweeta, och eendels disponera om, men iag måtte sittia och tija, ty the weeta thet, 
men iag weet thet intet, som borde weeta thet och wara therhoos.

Cancellarius: Der till swara Dd. Professores at the göra allt secundum vigorem 
constitutionum. Och uthi intet gå Eders Ehrw:t förbij thet the ey borde göra, uthan 
alltijd referera det för Edhers Ehrew:t.

Pro-Cancellarius: Dhee göra intet effter constitutiones. Personerna komma wäl 
till, och säya at Consistorium hafuer eligerat them till det eller det officium, men 
iag får seent weeta thet, sädan om them beslutit är.

Cancellarius: Will Edhers Ehrew:t då alltijd wara derhoos, när sådant delibereras.
Pro-Cancellarius: Ähr saken något högh af importans, så will iagh komma der 

hoos, är hon ringare, så kan iag absentera migh. När Doctoris Jonae vocations bref 
ankom, så frågadhe the mig om iagh wille komma dher op? Då kom iagh och dijt, 
men sädan alldrig. Sädan till adjuncturam theologiae wille iag hafua M. Andream 
Tolffstadium och Johannem La[u]rbergium, then eena togo the, then andra försköto 
the, för ingen annan orsak skull, som iagh see kan, ähn at han är i min gårdh.

Några aff Professoribus wilia gå till migh, men the blifwa af dhe andra snub- 
badhe therföre.

Her höltz examen publicum men wiste intet ther aff.
Jag wiste intet locum examinis, iagh sände min poike och cappellaan at the 

skulle see huarest the examinera. M. Isthmsenius kom till migh och badh migh gåå 
opp, så giorde iag thet, gick op, och satte migh der på bräderna hoos poikama, 
alldenstundh iagh intet är acktadh för Pro-Cancellario.

Thet sändes itt bref af borgerskapet til migh, som war migh tilskrifuit, och 
uptogs af Consistorio.

Cancellarius: Skulle någon uptaga thet bref, som mig wore tilskrifuit?
Om breffwet swaradhe Dd. Professores: At thet nu intet war acktat at sändas 

til Erkiebispen denna gången, uthan thet war yppet, och allenast itt concept, sänt 
in Consistorium medh een rå[d]man af stadhen, till then ända, at Consistorium 
wille (såsom then eena deelen af församblingenne) medh stadhen öfuereens wara, 
på huadh tijdh the skulle hålla ungdomen till catechismi öffningh.

Här begynnar Archiepiscopus tala om huru i brefuet war skrifuit om catechismo: 
At the måtte få behålla Lutheri Catechismum oförändrat, effter Nykiöpings beslut, 
thet the intet förstå, huadh Lutheri Catechismus ähr, ey eller I, eller någon som hål
ler medh them i thet the drijfua, eller någon episcopus regni hafuer Lutheri Cate
chismum. Jagh will bewijsa at 24 sententiae som Lutherus hafuer insat them sättia 
the uth. Jagh hafuer insatt thet Gudh i sitt H. ordh hafuer insatt, och Lutherus 
haffuer uthsatt. Her ropa the så länghe then H. Lutherum af predikostolen, der til 
the snart intet weeta af gudh. Jagh hafuer intet förandrat Lutheri Catechismum, 
iag är hijt kommen at wara Erkiebiskop och regera them, nu komma the och cor- 
rigera migh och mina skriffter, thet the docklikwist intet förstå eller omdöma 
kunna. The wilia behålla Lutheri Catechismum oförändrat effter Nykiöpings beslut. 
1 Nykiöpingh beslötz thet alldrigh &c. Et hic multa de catechismo locutus est 
Archiepiscopus.

Ther till swaradhe Dd. Professores at the alldrig hafua skrifuit ther om, ey heller 
är thet theras breff. 4

4 -  € 9 x 0 7 3  Sallauder
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Cancellarius: Men skola några idiotae komma och corrigera Archiepiscopum, eller 
hafua något magisterium öffuer honom?

Dd. Professores: Thet gilla ey wij, ey heller hörer thet till thetta rummet. Men 
huadh Lutheri Catechismum widkommer sadhe M. Sveno at ingen i rijket weet 
huadh hon är: Så hafuer iagh them bådhe then mindre medh then större, och 
hafuer orosat för Gudh och läsit them bådhe igenom.

Archiepiscopus frågar om thet är Lutheri Catechismus som här dagligen läses af 
predikostolen?

Her talas nu föga mehr om Catechismo uthan ändtlig skedde denna dedaration.
At Dd. Professores alltijdh hafua Dd. Pro-Gancellarium uthi rådhslagh medh 

sigh, der Hans Ehrew:t så täckes.

Nunc de negotiis Academiae.
1. Först berättar Magnificus Rector för Hans ExcelL Academiae Cancellario, huru 

Academi ens goda esomofftast wardhe bortbytte. Medh frågan huru man skall sådant 
förekomma: Wij blifue wäll söckte undertijdhen at wij skole gifwa wårt samptyckie 
der till, at sådana byte må skee, men huadh kunna wij ther åth göra, wij ähre 
sielffua pupilli. Oss gifuas eller och biudas några Cronogodz igen, huilket huru 
H. K. May: t will i sina myndiga åhr uptagha weeta wij intet.

Cancellarius: Wij hafua offta tilförendhe sagdt och beslutit, at wij stå ther emot, 
thet mäste som oss står tilgörandes. Jagh hafuer alltijd ståndit ther emot, urgerandes 
H. salige K. May:tz donation. I äre pupilli, will någon taga them medh wåld, hoo 
kan ther om säya? Begynna wij byta innan några åhr hafuer Academien icke itt 
igen.

2. Een controversia och disputatio är företagen öffuer puncto 5 och 8 in privilegiis 
Academiae. I det den Konungsliga Hoffrätten i Stockholm förmenar $ 5 privil. 
(som angå Academiae pärsoner inbördes) och § 8. (som begås emillan studenter 
eller Academiens pärsoner) wara förståendes således: At då allenast skola the twistet 
och saker förhöras och skiärskodas in Consistorio academico när actor och reus äre 
både Academiae pärsoner etc. Nu der om hafua wij skrifuit een supplication til 
H. K. May: t och förwänta dedaration. Begära fördenskul af Eders Excel!, at Eders 
Excell. wille förhielpa oss, at wij kunde blifua samma dedaration mechtiga.

Illustrissimus Acad. Cancellarius befalte at thet skulle sättias op pro memoria 
för Hans Excell. til dess hans Excellence in comitiis kan thet drifua.

3. Synes och nödigt och nyttigdt wara at här widh Academien förordnas een 
artigh och snäll skrifuare, then ther ungdomen, som der til lust hafua flijteligen 
öffua kunde. Begäras fördenskull af Hans Excell. Acad. Cancellario at hans löön 
kunde fordras til staten.

Illustriss. Cancellarius frågar huru stoor löön man skulle honom deputera.
Dd. Professores meente 100 dr. hwittmynt.
Cancellarius: Ringare kan man intet förordna, alltså kan man provisionaliter de

putera honom som sagdt är til löön pänningar 100 dr. hwittmynt.
4. Om Professore medicinae. Wore godt at man kunde hafua een swänsk, men 

nu finnes här ingen. Blifuer derföre och detta satt Hans Excell. pro memoria at 
Hans Excell. förskrifuer oss een ab exoticis regionibus, een excellentem medicum.

5. Frågadhe Illustrissimus Acad. Cancellarius: Huru thet är effterkommit som i för-
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ledna åhr beslötz och underskrefz ac här widh Academien practiceras skulle? Såsom 
om examine nobilium etc.

Dd. Professores swaradhe: At dher om blef anslagit itt publicum edictum. Och at 
huar och een Professor hafuer beflijtat sig at det så practiceras måtte, men hwij 
at det ey så tilfyllest skeedt ähr äro the ey orsaken der tilL Uthan önskadhe at the 
thet medh någon lämpo så beskaffa kunde, at nobilitas som här widh Academien 
studerar wille sig något wiliogare der till inställa.

6. Talte Hans Excell. Acad. Cancellarius om futura promotione & magistrandis, 
och förmante at the icke skola tanto agmine komma fram som några gångor til- 
förendhe skeedt är. Uthan allenast dhe som in officio publico äro. Och will Hans 
Excelktz hafua deras nomina och weeta numerum, at H. excell:tz der om widare 
besluta må.

7. Frågadhe Hans Excell: tz ytterligare om promotore: Antingen Decanus pro tem
pore eller secundum ordinem den af Professoribus som hans proximus är huilken 
senast war promotor? Beslötz at den som är Decanus pro tempore, blifuer och 
promotor.

8. Ultimo taltes om M. Ballingstadii saak at han snart förrättas, och den blifuer 
åstadh sänt som medh honom in foro competenti agera skall.

Die 30 & ultima Novembris.
i. Befalte Hans excellence Acad. Cancellarius at Notarius Academiae skulle gå till 

hans Ehrew:t Erkiebispen och referere thet wara hans Excellendes befalningh effter 
den conclusion i gåår skedde. Att Dd. Professores alltijdh hafua hans Ehrew:t i 
rådhslag medh sigh, der hans Ehrewrt så täckes. Bör för den skull hans Ehrew:t 
alltijdh per famulum Academiae upkallas till Consistoria.

Desföruthan befallte och Hans Excell. at Notarius Academiae skall låta Hans 
Ehrew:t see protocollum eller librum actorum publicorum så offta Hans Ehrew:t 
täckes denn at see.

Die 1. Decembris
convenerunt in aedibus Sckyttianis [sic]: Illustris. Academiae Cancellarius, Reve

rendus Dn. Archiepiscopus, Magnificus Do»»nus Rector, M. Staienus, Doct. DanieL, 
Doct. Loccenius, M. Johan. Franck, M. Sveno, M. Martinus Gestrinius, M. Bringius, 
M. Fornelius, M. Brunnius, Dn. Daniel Behm, M. Olaus Unonis, Dominus Ausius, 
M. Isthmenius. Och då

1. Blef rådsampt funnit att her förordnas twå bookförare, een blifuer Johannes 
Stenius. Sedhan förskrifuer Hans Excellence Academiae Cancellarius tillijka medh 
Doct. Loccenio till Salvium uthi Hamburg at Frobenius will och hålla sijn book- 
lådha här i stadhen tillijka medh bem:te Johanne Stenio.

2. Syntes myckit skadeligit wara att den ena professio medica så länge vacerar, 
och ey heller läser någon i denn stade» extraordinarie. Hans Excell. talte M  Joh. 
Franck tili, at han wille läsa extraordinarie publice, till dess den andra medicar 
kan komma här. Huadh salarium anlangar kunna Dd. Professores kom m a öfwer 
eens medh honom der om.

3. Om Academiae spannemål taltes, huruledes han bäst skulle kunna föryttrat och 
försåldh blifua. Domini Professores loffwadhe sig willia laga der om i bästa måtton.

4. M. Olaus Unonis beswärade sig: At han hafuer warit vice-pastor i Börie och 
ingen löön fått. Der till swaradhe Dd. Professores at der om är tilförendhe con-
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cluderat och finnes igen in actis publicis. Då befalte H. ExcelL at Quaestor skulle 
tilsäyas at effterkomma thet in actis her om conduderat är tilförende.

5. Frågade Hans Excelktz Acad. Cancellarius om M. Johan. Franck icke wille 
administrere den sectionem anatom. som han tilförende lofwat hafuer. Der på 
swaradhe M. Franckenius sigh gärna wille det göra, så frampt han kundhe blifua 
munitus literis regiis, för allt efftertaal skul, alldenstundh det owanligit är här hoos 
oss. Tå lofwadhe Hans Excelktz sig willia skrifua itt edictum ther om på höge 
öfuerhetennes wägna, ty sade Hans Excelktz wij hafua in den potestatem at wi) 
det göra kunne. Brefuet ställer Doct. Loccenius eller och M. Franckenius sielf tillijka 
medh Consistorio. Doctor Lenaeus sade sig och wilia tala medh ståthållaren, at thet 
och kundhe blifua omtalt och tilkänna gifuit på rådstufwan. Och bör detta skee 
medh thet snaresta.

6. Syntes allom godt och rådsampt wara at här hålles een gran och noga inspec- 
tion öffuer studenterna, at ingen går här laat widh Academien som är studiorum 
gratia hijt kommen, och at ingen måtte libertate academica abuti, ty hon bör wara 
skälig. Och at denna generalis inspectio må sijn fortgång hafua sollidteras hoos 
wälb:ne landzhöfdingen, at Hans Herl:tt så laga wille at hwar borgare i staden 
kommo een gångh om åhret till at nampngifua sina gäster, effter den ordningh i 
Stocholm, Hollandh och annorstädes är. Befalte Hans Excellens att denna generalis 
inspectio ändeligen warder i wärcket ställt, och privata inspectio nobilium på thet 
högsta urgeradt warder.

7. Dd. inspectores stipendiariorum begärade att det måtte blifua itt conformiteet 
på landhskapen och stifften, hurulunda dee skola blifua deelachtige af stipendio, at 
een ordningh måtte wara huru många af huart thera landskapet kunna blifua deel- 
achtiga af stipendio regio. Det recommendera Hans Excellens Dd. Professoribus 
och Pro-Canc[e]llario, at the ther om dispensem och besluta skole.

8. Befalte Hans Excelktz at lustratio pharmacopolii skulle hållas nu strax här 
effter. Och nu för jul.

Forma regiminis är hijtsänt, domar, beslut, recesser etc. skola ähn hijt sändas, 
dem skall Doct. Daniel och Doct. Loccenius emot taga, i ordningh föra och 
sädan tryckia låta.

10. Frågade Illust. Academiae Gancell: Om notae marginales in Ramum wordo 
förfärdiga? Der till swaradhe Dn. Daniel Behm, sig haf:a een deel öfuerlupit öfuer 
Brutum Cic. etc. Då befalte Hans Excelktz at Doct. Loccenius wille colligera be:te 
Notas af Dd. Professoribus och dem till sigh öfuersända.

11. Professor logicae M. Olaus Unonis, beswärar sig at hemmanet är honom ifrån
tagit, der på han likwäl hade Cammarrådz confirmation, och hans antecessor för 
honom nutit hafuer. Det befalte och Hans Excell. skulle upsättias sig pro memoria, 
at Hans Excell. det in comitiis drifua måtte. Item tertio jurista. Itali lööns förökning 
och om futuro scriba ordinario.

12. Meister Hans papprermakaren här i Upsala begärar niuta sin wanliga frij- 
heet, n[emligen] een skiutz häst på den tijdh som han lumper colügerar öfuer 
landet. Huar det icke skee kan begärar han ödmiukeligen at han då måtte fåå frij 
nödtorfftig fordenskap åth sina twå drängier och deras twå hästar, den tijdh dhe 
samma materie colligere skole. Swar uppå detta sit postulat fick han dagen ther effter 
uppe [på] slötet.

13. Ingelbrecht Swensson begärar per literas supplicatorias af Academiae Cancel-
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lario at hans son måtte fåå stipendium, despondebatur. Han kan det bekomma, dock 
medh denn condition at Ingelbrecht förblifuer här effter fautor studiosorum.

14. Hans Excellens intercederade för Magno Erici Suderman#o och Olao Magni 
Vadstenate at the måtte bekomma stipendium regium. Them blef thet och så 
lofwat.

15. Proponerade Illust. Academiae Cancellarius juristernas begäran at the måtte 
och så blifua inspectores stipendiariorum her effter tillijka medh theologiae Profes
soribus, emot philosophos, så at her effter blifuer allrijd een philosophus, och een 
af superioribus facultatibus, inspectores. Excepit M. Johannes Staienus föregifuandes 
det in privilegiis allenast wara theologis tilägnat. Blef äntlig intet wist der om 
beslutit.

Die 1. Decemb.
convenerunt in Consistorio Doct. Lenaeus p.t. Reaor, M. Staienus, M. Stigzelius, 

M. Franckenius, M. Sueno, M. Gestrinius, M. Nycopensis, M. Bringius, M. Fomelius, 
M. Bnmnius, Dn. Behm, M. Olaus U., Dn. Ausius, M. Istmaenius. Och då

1. Beswäradhe sigh M. Olaus Unonis att han hafuer warit vice-pastor i Börie 
uthi 2 åhr, och derföre ingen löön bekommit, despondebatur: W ij hafua giordt 
contract medh Boetio Qvaestore at skulle försöria kyrkiotiensten och gifuer Acade
mi en halfparten aff det som der faller af prestegården och tijonde. Ey heller hafua 
wij kallat dijt någon vice-pastorem, den som honom dijt satt hafuer, han må löhna 
honom. Der tili swarade Magnificus at een bör see uppå qua intentione be:te 
M. Olaus är dijt satt. När bisperna see at een cappellan så hinner til, at wäl uthstå 
kyrkiotiensten, och änsa gäldet, då pläga the sända vice pastores til enkiorna, eller 
til församblingarna huilkas kyrkioheerde döder är.

Exceperunt Dd. Professores. Det giordes intet behoff, der kunde capellaanen wäl 
uppehålla tiensten, ey heller föllo der så stora casus som icke lätteligen kunne deci
deras, är dessföruthan Börie icke myckit långdt ifrån Upsala. Blef upskutit medh 
ytterligare condusion propter absentiam M. Boeti Quaestoris, & inspectionem proto- 
colli. Interea laborandum ut possit privatim componi causa.

2. Frågade Magnificus Reaor: Om fiscus är myckit rijk? Swarade M. Ericus 
Brunn i us som näst tilförende Reaor war, at han hafuer några gångor begärat 
nyckelen af inspeaoribus, at han måtte inläggia the pänningar som uthi hans Rec- 
torat falna äro, men han hafuer ännu intet bekommit nyckelen, ey heller samma 
pänningar anskrifuit in libro multarum ty några Reaores tilförende hafua intet 
inskriffwit.

3. Aff detta tilfälle samptyckte alla närwarandes Dd. Professores til denna ord
ningen: At här effter skall altijd Rector när han deponerar reaoraten, ochså af- 
lägge bötespänningarna och dem medh det samma inlefrera in fiscum.

4. Beslötz at liber multarum skall öfwersees och göras een uthräkningh på debet 
och credit, at man må förnimma huad huar och een R eaor skyldig är, eller ey. 
Och der uthöfuer skola wara M. Gestrinius, M. Emporagrius, M. Martinus Nycop. 
och M. Brunnius tillijka medh Notario. Och huar och een Professor som det weder- 
bör finnas obeswärat at comparera in Consistorio när samma räkningh giörs, och 
dhe warda upkallade. Detta bör skee til nästa Consistorii dagh.

5. Proponerade Mag. Reaor nyttigt wara at stolar bygdes in utroque auditorio 
veteris collegii. Benckierna och dörarna göras ochså nyia. Yttra dören görs färdig nu
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i winter, men til det andra förskaffa wij oss een belätessnijdare. Quaestor hafuer 
eekebräden der till. Respondebatur: Allt sådant bör skee.

6. Beswäradhe sig Rector här wara itt stort fehel at wij haf:r ingen carcerem, 
sadhe och at wij kunna carcere föruthan intet förswara och behålla wår jurisdiction. 
Finnes någon brotzlig uthi een ringa saak så kunna wij stoppa honom uthi itt hohl, 
men gudh bewara oss, än så händer at någo» bedrifuer något stoort facinus. Huar 
skola wij läggia honom? Bör uthi samma fängelse wara try rum. Der åfuanpå 
bygges och een wåning til Cursorum behof. Men huar skall man byggia thet? 
Respondebatur: Op uthi hornet på Communitetz gården, så at fönstren och dören 
wändes in på communitetz gården.

7. Constituerades inspectores Bibliothecae n[emligen]: M. Johannes Staienus och 
M. Gestrinius. The samma blifua och inspectores typographiae.

8. Huset widh kyrkioporten blifuer här effter tryckerijt, och skal reformeras 
åt wären. Dhe som bliffua inspectores aerarii gåå tijt och beskoda dhet, och sädan 
referera the ther om näste Consistorii dagh.

9. Her discurrerades in utramqae partem. Om icke een af juristerna skulle nu 
blifua inspector aerarii. Men blef dock medh någon wiss conclusion upskutit, all- 
denstundh ingen af juristerna nu war dlstädes, at the een annan gång må sielfua 
disputera sin egen saak.

10. Blef beslutit at matricula skal inbindas på nytt, och der til sättias mehra 
papper.

Die 3. Decemb. $
post concionem. Blef conduderat at Dominus Johannes Campanius får stipendium 

för Michaelis terminen tantum och det in 3 classe theol. thet är pänningar 60 dr. 
kopparmynt.

8. Decemb. £
convenerunt apud Magnif. Dn. Rectorem M. Laurentius Stigzelius, Doct. Daniel, 

M. Gestrinius, M. Franckenius, M. Fornelius, M  Boetius Quaestor. Och då
1. Proponerade Magnificus Rector nödigt och nyttigt wara at nu någon ifrån 

Academien förreeste dl Hans Excell. Rijkz Cantzleren emädan han så när Upsala, 
på sin gård Tijdön stadder är, anmodandes ödmiukeligen at Hans Excell. wille af 
wanlig gunst emot Academien nu så laga at Academien kunde fåå sina godz oför- 
bytte behålla. Och det meente Magnificus Rector at M  Boetius Quaestor bäst uthrätta 
kan. Swarade M. Boétius at han det ey allena göra kunde, uthan och någon Professor 
och tillijka medhfölgde, alldensttmdh han der om så offta med hans Excelktz til- 
förende talat hafuer. Då fölle Dd. Professores på Magnificum Dominum Rectorem 
at han det omaket obeswärat taga wille. Det och Magnificus Rector uppå sig tog 
at han i dessa dagar Rikz Cantzleren besöker för Academiens bästa skul, så frampt at 
Dn. Quaestor wille fölia medh, som weet om alla saker at berätta.

2. Medh samma omak uptäcker och Magnificus Rector för Rijkz Cantzleren: 
Huru Academiae hemmans skogar widh österby bruuk war da alldeles uthhugna. 
Och säger arendatoren at Academien hafuer intet medh skogarna beskaffa. Uthan 
allenast bör Academien de uthlagor som af hemmane gåå hafua.

3. Beslötz och at här effter skola inspectores Airarii constitueras altematim af 
superioribus facultatibus. Så at det ena åhret är een af facult. theologica, och det 
andra åhret een af the andra facultetema emot facultatem philosophicam. Vid. acta
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1. Decemb. § 9. Nu thetta här ähret blifuer Doct. Daniel Sidenius och M. Israel 
Bringius Orarii inspectores.

15. Decembris die £
ordinaria höltz Consistorium, närwarandes: M. Erico Brunnio Pro-Rectore, M. 

Johanne Staieno, M. Laurentio Stigzelio, M. Erico Emporagrio, D. Daniele Sidenio, 
D. Johanne Loccenio, M. Johanne Franck, M. Suenone Jonae, M. Martino Gestrinio, 
M. Lau. Fornelio, M. Israele Bringio, Dn. Daniele Behm, M. Olao Unonis.

1. Och då handlades om stipendiariis, och beslötz at the som längst exspectanter 
warit hafua måtte först komma der til at få stipendium besynnerligen the som til- 
förende approberade äro. Ähr eliest een ganska stoor hoop som nu stipendium 
begära. Nämlig

Sveno Matthias Helsingus, Matthias Vilhelmi Helsingus, Steno Opsopaeus, Mar
tinus Martini Biscullensis, Andreas Henrici Vesmannus, Nicolaus Magni Smolandus, 
Olaus Magni Vadstenensis, Johannes Kempe Uplandus, Petrus Sylvestri W-Gothus, 
Nicolaus Andreae Sudermannus, Ericus Petri Helsingus, Andreas Johannis Suder- 
mannus, Petrus Nenzelius, Petrus Davidis Uplandus, Magnus Erici Sudermannus, 
Magnus Boetii Nericius, Olaus Andreae Nericius, Laurentius Erici med. studiosus 
1640 angifuin, Ericus Georgii, Laurentius Georgii, Israel Olai O-Gothus, Johannes 
Moretus O-Gothus, Laurentius Petri O-Gothus, Nicolaus Benedicti Paludinus, Magnus 
Benedicti Smolandus, Laurentius Petri Sudermannus, [Förnamnet utelämnat] Petri 
pastoris f. in Häsundha, Jonas Selenius Sudermannus 1640, Johannes Danielis 
O-Gothus, Johannes Samuelis O-Gothus, Benedictus Ingolphi O-Gothus, Nicolaus 
Engelberti Upsal., Christoph. Petri Holmensis, Jonas Andreae Vest.Gothus, Andreas 
Petri Vermelandus, Andreas Nicolai Upsaliensis.

Die 23 Decemb.
höltz Consistorium närwarandes D. Johanne Lenaeo p.t. Rectore, M. Johanne 

Staieno, M. Erico Emporagrio, D. Johan. Loccenio, M. Svenone Jonae, M. Mart. 
Gestrinio, M. Mart. Nicopens., M. Israele Bringio, M. Laurentio Fornelio, M  Erico 
Brunnio, Dn. Daniele Behm, M. Olao Unonis, M  Isaco Istmaenio, wälacktadh Ing
bert Swensson och Thomes Låhrman.

Och då ransakades om thet perlementet som skedde emillan H. F. N:des Hertig 
Carll Gustafz tienare och wachten der egenom Högstbe:te H. F. N:des tienare sägz 
effter een tijdh wara dödh büfwin.

1. Inkallades Magister Nicolaus ifrån Wes ter åås then dödas brodher som thetta 
måhlet kärade. Och när han inkom befallte Magnificus Rector at han wille angifwa 
sitt ärendhe. Tå berättar be:te M  Nicolaus sigh wara hijt kommin, derföre at den 
stora orät som hans brodher wederfarin är, måtte vindicerad blifua, huilket han 
hoppades skee kunna om saken worde af opartiska domare skärskodat och afdömdh. 
Sadhe och der hoos sig hafua warit här uthi förledne sommar, men intet någon 
dom eller sentens kunna fått, förr än han, dhe samma H. F. N:des tienare som 
medh woro när perlementet höltz, skulle här medh sig hafua. Huilket han nu 
effectuerad hafuer, och hafuer här medh sig tree H. F. N:des tienare. Tå frågade 
Rector om någon af desse H. N:des tienare wiste der om något til at berätta, eller 
om the hafua warit medh när slaget stodh. Der på swaradhe M. Nicolaus at desse 
hafua wäl warit medh, och kunna der om sandfärdeligen witna, och refutera wachte-
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mästarens berättelse om the fäm swerden han föregifuer, at the icke hafua warit så 
många.

Tå sadhe Mag. Rector: Wij wille uptaga saken och ransaka der om det bäste som 
wij kunna, låter hans F. N:des tienare komma här in, den ena effter then andra, 
at the måge afläggia sina eedher och witna sädan, thet the weta sant wara.

Först inkom Anders Erichsson, H. F. N:des lackey afladhe sin lifliga eedh och 
berättadhe: at när H. F. N. om afftonen hemgick uthur gästebodhet dl gästhär
berget då fölgde iagh, tillijka medh några andra H. F. N:des tienare Fursten hem. 
Och sädan Herren hadhe lagt sig, ginge the åter uth och wille kiöpa ööl, ropadhe 
några roop. Hofmästarens tienare ropadhe först, twå wärior hadhe the, och bul- 
tadhe på steenhuus dören (källare dören). Tå kom wachten och talte them til, 
och badh at the itt sådant bullersampt lefwerne ey föra wille. Tå mante hofmästa
rens tienare wachten at the wille komma een moot een. Dock skildes wij strax åth. 
Wachten gick op för gathan, och wij gingo til gästabodzgården. Jag war då sink 
mest den heela dagen, och hadhe så tilsäyandes nästan huarken ätit eller druckit den 
heela dagen, det skall min wärdinna och wäl witna, at iag låg mäst den dagen til 
sängs. När iag då mante dhem på torget at the skulle gå medh migh til gästebodz 
gården, ginge the och. När wij komwo till gästebodz gården gick iag in, och sombliga 
blefuo uthe quar på gatan och sände stalldrängen in at han skulle begära een 
kanna ööl åth dem, den dhe och bekommo (n[emligen] staldrängen Erick Töreson, 
s. Lars Nilss. och Peder lackey) huilke uthe på gatan woro. Strax effter kom 
M. Bencktz Bazii poike in, och sadhe: at wackten slår på Larss Nilss. Tå lupe alla 
H. N. Förstens tienare uth, tå såg iag at the slogo på Lars så at han föll kull, huru 
många slag weet iagh intet. Wachten gick sin koos, och hadhe Larses wäria sin 
koos medh sigh. Intet klagadhe saligh Lars sigh, ingen slogh eller mehr emot 
wackten än s. Lars. Detta witnadhe Anders lackey.

Staldrängen Erich Töresson inkallades, swor och witnadhe: At när the kommo til 
baka til porten, tå gick. han in effter s. Lars begäran och skaffadhe uth een kanna 
ööl på gatan åth the Furstens tienare som quar woro uthe. Jagh fölgde intet 
Försten hem, derföre hörde iag ingen begynnelsse. Men widh porten hadhe Peder 
lackei uthe sitt swärd och reef i gatan, och Carl Joenson ode, det witnar iagh.

Carll Joenson inkallades, aflade sin eedh och witnadhe som fölier: När wij hadhe 
fölgd hans Nådhe. Fursten heem, och gingo tilbaka, så bultadhe wij på källardören 
det bekänner iagh, och ropadhe några roop på gatan det bekänner iagh, och mante 
gewaliern at the wille komma een moot een, det bekänner iagh. Och när wij kommo 
till porten tå sände Lars staldrängen in effter ööl, fingo een kanna den drucko wij 
uth, och ther reef iag och i gatan medh wärian, och sädan gingo wij in. Strax 
effter, kom Mr Benktz Bazens poike, och sadhe: The öfuerfalla Lars Nilss. på gatan, 
tå lope wij uth, när wij woro uthkomne slogos the intet sädhan, uthan Lars låg 
nederslagen på gatan och wackten war sijn koos.

War och wachtemästaren medh wachteknechterna inne och hörde thenna berät
telse och witnesbördh. Sädan tilspordes Nils wachteknechten huadh hans bekännelsse 
war, och thet alldeles så hade sig som the nu witnat och berättadh hadhe? Der på 
Nils wachteknechten bekäme sig hafua hafft partizanen och hafua slagit til honom 
som sedan blef död, hadhe och Anders den andra wachteknechten een pååk, medh 
huilken han och slog till Lars, så at swärdet föll honom uthur handen. Men finnen 
Carll Joenson han war den som först högg åth migh tillijka medh the andray twå
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woro the när the togo migh i strupan och slogo migh om kull. Staldrängen han 
war ingången.

Effter the så åthskilleligen berättadhe, och Peder lackei den som war medh Lars 
på gatan när perlamentet begyntes nu icke sielf war tilstädes personligen, kunne 
Consistorium denna gången ingen ändtlig wiss sentens och dom fälla, uthan begä- 
radhe af offtabe.te M. Nils thens dödas brodher han wille och låta kalla mehrbrte Pe
der lackey hijt at man och fingo höra hans witnesbördh. I medlertijdh frågadhe wäl- 
achtad Ingelbrecht Swenss. befalningzmannen wackteknechten, om han hadhe fåt 
leidebref? Der til han nekadhe. Skulle han fördenskul fängzlig anhållas til dess at 
be: te Peder lackey och kan komma tilstädes. Doch effter M:r Nicolaus, åkäraren, 
wille låta sig nöya om han wissa löfftesmän fingo, dhe der för honom i lofwen 
gingo, så måtte han löös wara så länge han här näst kan samma saak widare in 
consistorio medh fleera witne uthföra.

Ladhe och wacktemästaren inn een kort berättelsse om detta perlamentet, huil- 
ken uplästes samma gång.

Och M:r Nicolaus een skrifftelig relation theras som witnadhe, och Peders lackeies 
som frånwarande war, huilken och så sammalunda upläsin blef in consistorio.

2. Magnificus Rector berättar in consistorio sigh iblandh andra Academiens ären- 
der hoos Hans Excelktz Cancellarium Regni, och hafua taalt om professione medica, 
och frågat om icke M. Johannes Franckenius må läsa extraordinarie så länge och i 
den andra professione medica, til dess någon ordinarius kommer. Der till nekade 
Hans Excellence och bödh at här effter ingalunda läggias twå professioner tillhopa, 
uthan achta huar sin profession det bäste han kan.

3. Haffuer D. D. Lenasus kiöpt så myckit weed som in Consistorio kan brännas 
denna winteren, för det gambla wärket som han af gambla Academien togh den 
tijdh hon renoverades.

Die 5 Januarii [1642] 
bleff beslutit att Doct. Daniel Sidenius och M. Israel Bringius dhe skola nu 

detta åhret blifua inspectores Airarii.

Die 17. Januarii.
i. Johannes Andreae Bothniensis detulit Nicolaum Andreae Bothniensem ad Rec

torem derföre at han hade slagit sigh några kindpustar. Examinata ca&ra, dicto 
Nicolao, data est optio aut carcerem ineundi, aut sex marcas monetae argenteas ex
ponendi, elegit multam.

Anklagade och Johannes wachtemästaren Svenonem Danielis och Petrum Syl- 
vestri O-Gothos, för Rectore, at the hadhe slagit emot wackten. Thet händhe sig 
så: Några nätter tilförende ropadhe bem:te Petrus på gatan om afftonen klockan 
widh 6. Och ropadhe han några gångor, wachten gick så effter honom, och fan 
honom widh Håkon kopparslagares gården på Klostergatan. Der frågade wachten 
honom huarföre han så skrijadhe, och begynte strax harfua medh honom åt prub- 
ban. När the kommo neder till M. Stenii port, och dhe studiosi der inne woro till 
gäst fingo höra tumultet på gatan, tå kommo der många studenter uth, iblandh 
andra Sveno Danielis och togo honom uthur wacktens händer, och rycktes medh 
wachteknechten om hillebården så at the kommo både på knä. Der fick och
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wachtekneckten hugg på. munnen så at han blödde. Och sädan der åfwan uppå, 
hafua dhe glngit och skräpt huru dhe hafua fööst wachten i åån, och basat them. 
Skötz up till widare ransakningh när witnen komma tilstädes.

Den 19 Januarii
kallades the åter tilsamman til widare ransakningh och då bekände offtabe:te 

Sueno Danielis sig hafua tagit i pardisanen medh wachteknechten och rokt medh 
honom, men icke medh wredes modh &c. Och emädan befans i sanningh wara, 
at the hade slagitz medh wackten som privilegeradt war, och tagit dhen uthur wack- 
tens händer som fängzlas borde och alltså förgripit sig uthi Academiens jurisdiction, 
ty blefwo the wiste in carcerem til dess dhe sin domb och sentens bekommo in 
Consistorio majori på näste Consistorii dagh, ty een sådan petulantia kan ingalunda 
ostraffat blifua. När the sluppe uthur prubban befalte Rector them sättia löffte för 
sig för 6 dr. till dess näste Consistorium blifuer. Tå sände the bemälte pänningar 
n[emligen] 6 dr till Magnificum Rectorem strax och begäradhe at the icke widare 
till Consistorium derföre föras måtte.

Den 9 Februarii
kom Peder Claesson een jute som bor på Norra Malm i Stockholm til Rectorem, 

och klagadhe iämmerliga på Jonam Humble Smolandum för det at [han] hadhe 
så illat slagit honom, och huggit honom medh sporarna öfuermåttan. Tå kalladhe 
Magnif. Rector till sig M. Martinum Nycopensem & M. Boetium at the måtte 
ransaka huru thetta slagzmålet wart begynt och huilken thera som hadhe orätt 
giort. När the sammankomne woro hölt juten fort sitt käromåhl och sadhe sig 
intet hafua brutit bem:te Jonae emot så högeligen at han skulle hafua någon orsaak 
till at så illa slå och sporhugga sigh. Der på, tå swaradhe Jonas Humble at bem:te 
Peder Claesson juten han frågadhe först h. Johan Olai huadh han heet på ladjn, 
der til swarade h. Johan: Jagh heter Johannes Olai Smolandus. Der til swaradhe 
juten: at smålänningar äro jutarnars horungar, och een jute är bättre än tree 
swenske, och kalladhe dessföruthan studenterna swartefoglar, pepplingar. Desse och 
andra slijke jutens hädiska ordh, kunna iagh intet lijda, uthan steeg til honom, och 
begynte slå på honom, alldenstundh han icke wille hafua medh sådanna ordh för
drag, oansedt wij offta förmante honom der till. Allt detta hände på stadzkällaren. 
Jonae Humble blef der til så swarat at han skulle intet slå sig til rätta om juten 
hadhe giort honom någon orätt, uthan klagat honom an derföre, in competenti 
foro. Men alldenstundh han honom så blå och blodig slagit hadhe måste han derföre 
effter lagen, böta pänningar 6 dr.

Samma gång och i samma perlement hadhe Johannes Olai Smolandus och kind- 
pustat, och hårdragit mester Aaron widh messingzbruket huilken war i laag och 
stalbrorskap medh juten och eendeels höltz medh honom, emot studenterna. Blef för 
then skul be: te Johannes Olai saakfält til pänningar 6 mk för pusten och 6 mk för 
hårdragh. Hafua the något emot juten så klage honom an på rådstufua».

Die $ 11. Februarii
post condonem berättadhe Mag. Rector för Dd. Professoribus: Borgmästarna här 

i staden hafua i sinnet ödmiukeligen anhålla hoos den Konungzliga Regeringen, at
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the måtte fåå Nyby under staden til beetesmarck skull åt söderna, alldenstund denna 
staden är ganska trångdt stängder mehr ähn någon annan stadh här uthi rijket. 
Frågar för then skull Rector Dd. Professores till om han icke skulle nomine com
muni skrifua Magw/ro Erico Gabrielis till at han dett samma tillijka medh borga
rena drijfua wille, på thet om detta postulatum finge sin fortgång, at Professores 
måtte rå sädan haf:a samma ius som borgarena. Detta behagades Dd. Professorib. 
wäll.

Die 16 Februarii
anklagade Samuel Danielis Vidboensis Halvardum Arvidi at han intet hade uth- 

lagdt huuslegorna för det han hade gäst uthi sins faders gård. Blef Halvardo pålagdt 
at han betalar husehyrona, så frampt han wil undfly effterföliandhe straff.

Die 20 Februarii
anklagade Johannes Magni Ferneboénsis Johannem Moretum OstroGothum för 

det at han hadhe kindpustat sigh. Der på swarade bem:te Moretus sig wäll hafua 
hafft orsak till, ty han måste af honom lijda stoort förtreet, icke allenast han uthan 
och iämwäl många andra hans landzmän. Då förestälte Mag. Rector honom juramen
tum studiosi: meipsum, non ulciscar. Item så gaf Johannes Ferneboénsis tilbästa
heela dagen, och fick een sådan lön för sijn wälgärningh. Blef för denskull afdömd 
at Johannes Moretus böter för kindpust pänningar 6 mk. effter thet 13 cap. Sårm. 
m. wilia, eller gåår in carcerem.

Die 9. Martii
convenerunt in Consistorio D. Johannes C. Lenaeus p.t. Rector, M. Johannes 

Staienus, M. Laurentius Stigzelius, D. Johannes Loccenius, M. Sveno Jonae, M. Mur
tinus Gestrinius, M. Martinus Nycopensis, M. Ericus Brunnius, M:r Daniel Behm. 
Och då

1. Proponerade Magn. Rector Notarii Academiae begäran: At honom måtte be- 
ståes pappeer ex publico. Respondebatur: Thet är honom alltijd beståndit tilförende, 
thet kan ingen neka honom. M. Boetius Quaestor han lefrere honom itt rijs eller 
mehra, så myckit som han behöfuer eller pänningar så myckit som sedwanligit ähr 
under huart Rectorat, n[emligen] 6 dr huitmynt.

2. Sädan begärar han och, at han måtte fåå ännu åthniuta stipendium, nämligh 
nu för påsketerminen, alldenstund han hafuer här stadigt warit widh Academien 
och intet ännu hafuer fått för notariatus officio. Respondebatur: Den gratia weder- 
fars androm, hwij skola wij förneka thet honom, han kräffie thet uth af M. Boétio 
Quaestore.

3. Rector berättar in Consistorio om Marco Johannis Angermanno at han är witter 
för hoor, af een knechtehustru på Tofwan, huilkes man ännu lefwer. Och frågar 
huru man skall bära sig åth medh honom, alldenstundh man weet intet huarest han 
är till finnandes. Och hon kan icke så länge fängzlig anhållas, til thes han kan 
komma tilstädes. Respondebatur. Han må citeras publice och sättes denna terminen 
före at han här comparerar in Consistorio til 15 Aprilis nästkommandes.

4. Doct. Jonas Wex. episcopus Scarensis begärar betalningh för öffuerbygningh 
uthi Börie. Huadh skole wij der till swara Dd. Collegae? Somliga meente at der war 
intet myckit öfuerbygningh. Somliga föregofuo lijkawist at han haf:r der myckit
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låtit dijka, item uphäfuit een dam, och det allt medh stoor omkostnat, oanseedt, det 
war icke allt så ordenteligen disponeradt, som det borde wara. Blef effter een långlig 
discurs äntligen beslutit, at der skall först husesyn hållas, och sädan swaras till huad 
öfuerbygningh der är.

5. Dernäst föredrager Magnif. Rector M. Boetii Quaestoris begäran för Consistorio, 
at han må bekomma frijheet uppå Malma i Bondkyrkio sokn, huilken gård han 
hafuer nederfallin uptagit och wäl bebygt och upbrukat. Respondebatur. Man kan 
wäll gifua honom der på 3 åhrs frijheet, effter han hafuer så wäl upbygdt den 
nederfalna gården, så at der är wäl 30 åhrs öfuerbygningh. Blef fördenskull beslutit 
at M:r Boetius bekommer 3 åhrs frijheet uppå bem:te hemman Malma.

Samma gångh, kom och Erick Larsson i Wålstad i Skäfftuna sochn, Academiae 
rättare, till Consistorium och ödmiukeligen begärade at han på thet hemmanet 
Wålstadh, som han öfuer 40 åhr besätit, häfdat och upbygt hafuer, och dhee uth- 
skylder der af gå bör, ricktigt åhrligen aflagt, måtte få Capittels bref, at ingen 
honom här effter, hans hustru eller barn effter honom uthdrijfwa måtte, så länge 
han eller effter honom hans hustru och barn, det hemmanet wäll brukar, och Aca- 
demien sijn åhrliga uthskylder ricktigdt och owägerligen erläggia och betala. På det 
han den stora omkostnat och mödha, som han der uppå anwänt hafuer, eller her 
effter påkosta kan måtte deste säkrare åthniuta. Denne hans ödmiuka bön och bil
liga begäran kunde Consistorium honom icke uthslå eller förwägra, emädan han 
samma hemman på een så långh tijdh medh bruk och bygningh wäl häfdat hafuer, 
och är dess för uthan een wäll behållin bondhe och godh gästgiffware. Uthan 
gåfwe honom breff der uppå at både han, hans hustro och barn effter honom, må 
thet hemmanet oqualde besittia. Dock medh sådanna förord, at den der effter honom 
besittia hender, gifwer Academien een billig städzell, och hemmanet ey werre häfdar 
eller brukar än som her till skeedt är och förswarligit wara kan. Hwar annorlunda 
händer, så will tå Academien hafua sin rättigheet sig förbehållin.

7. Magn. Rector berättar in Consistorio sig nu i förledne dagar när han war i 
Stockholm, hafua taalt medh H. Excel. Regni Cancellario om den handelen medh 
M. Erico Ballingstadio. Item om Nyby at thet måtte komma her under staden. Då 
swarade hans Excell: tz til thet förra, at det är nu icke djdh til at den handelen, 
uthan bättre fram emot Erikzmässe eller wid den tijden. Det andra tyckte hans 
Excell: tz allt det billigt wara at dhe det finge under staden. Men nu kan det denna 
gången intet skee, ty högste rijkzens ährende dhe måste nu först handlas. Framdeles 
lofuade hans Excell: tz, at the skole uptagas. War Hans Exelhtz synnerlig wäl af- 
feetionerad emot Academien så nu som alltijd tilförendhe.

8. Till thet tridie. Om futuro Professore med. Och frågade hans ExcelL om iag 
wiste nämpna någon. Tå nämbde iagh Conringium uthi Heimstatt, och meente iag 
at han wäl kunne komma hijt, effter ther är een grufwelig perturbat Staat. Beslötz 
för then skul denna gången at Consistorium begärar af Cancellario Academiae at 
Hans Excell. wille förskrifua hijt een, eller skrifua till Hof Cantzleren Salvium at 
han wille fråga effter een excellentem medicum. Alldenstundh han det bäst uth- 
rätta kan som der uthe stadder är.

9. Beslötz och denna gången at constitutiones academicae företagas och in Consis
torio genom läsas praesentibus Professorib. at man måtte förfara, om något är uthi 
them som intet observeras.

10. M. Laurentius Stigzelius begärar på h. Christinae s. Wallii effterlefwerskas
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wägna, een tutorem åth s. Wallii lilla sohn, såsom hon tilförende detsamma, suppli
cando hafwer in Consistorio anhållit. Blef intet wist swarat, uthan begärades at hon 
wille nämpna någon sielf först, huem hon der till begärar.

Den 10 Martii
kom h. Marit i Håstad uthi Gottröra s. och klagade sig at Academiae fougde hade 

uthmätit hoos henne all hennes boskap för gambla uthskylder, n[emligen] koor 2 st., 
fåår 4 st., häst een som war wärderat för 32 dr. Och begärade at hon kunde fåå 
bem:te boskap igen. Då effterlete Rector och inspectores aerarii at hon må bruka 
denna boskap inn til hösten, men sädan hörer han Academien till.

Den 20 Martii
anklagade Johan fechtemästare Johannem Rhete een studiosum, för det at han 

hade slagit sig i pannan medh een kanna, kindpustat och hårdragit sigh. Blef för 
denskul be: te Johannes Rhete när saken ransakat bleef hoos Magnificum Rectorem 
in praesentia M. Erici Brunnii saakfält till pänning:r 6 dr hwitmynt. Och feckte- 
mästaren för det han hade uthdragit sitt swärd, och skurit dher medh Johannem 
Rethe i handen och saakfält till pänningar 6 mk. hwitmynt.

Den 23 Martii
höltz Consistorium närwarandes: D. Johanne Lenaeo p.t. Rectore, M. Laurentio 

Stigzelio, D. Daniele Sidenio, M. Svenone W., M. Martino Gestrinio, M  Israele 
Bringio, M. Laurentio Fornelio, M. Erico Brunnio, M. Boetio Quaestore, D. Daniele 
Behm, Dn. Henrico Ausio.

1. Först proponeradhe Magnif. Rector Adjuncti philosophiae M. Abrahami Schro- 
deri begäran, at han och måtte fåå salarium för höstterminen, emädan den beela 
terminen vacerade. despondebatur: At det som öffwerblifuer, det kommer till publi
cum eller pro inventario. Men han får proportionaliter sin quota allt ifrån den 
tijden han til adiuncturam trädde. Nemlig ifrån den 25. Augusti in till Michaelis.

2. M. Erici Gabrielis Emporagrii breff, som han hade fått utaf H. M:tz W år 
allernådigste Drotningh, lydandes om be:te M. Emporagrii reesa till fremmande 
landh, uplästes in Consistorio.

3. Proponerade och denna gången Mag. Rector M. Andreae Tolfstadii S. S. theol. 
Adiuncti postulatum. At emädan han är af förberörde exempel worden beweekt, 
och lyster uthdraga, wandra och försökia sigh i fremmande landh, begärar han för- 
denskul tienstligen at honom den gunsten måtte wederfaras, han finge niuta och 
behålla sitt salarium den tijd han uthe ähr. Och at hans locus måtte vacera så 
länge, despondebatur: För detta åhret må han hafua wårt lof till så wijda som det 
hoos oss står. W ij wilie recommendera honom till Ampliss. Acad. Cancellarium.

4. Illustrissimi Acad. Cancellarii bref är hijt kommit til Consistorium. Lydandes 
om den tienst M:r Olaus Unonis hafuer giort i Börie, och ingen lön fååt. Och 
emädan detta hafuer hängt een så lång een tijdh så wille wij nu determinera något 
wist der om. Tå frågade Consistorium om M. Olaus icke är nögd med 20 t:r sädh 
för bådhe åhren? Der på swaradhe mehrb:te M. Olaus sig wilia wara dermedh con- 
tent. Tå tilsade M. Boetius honom djo tunnor. Och 10. Academien. Dock effter
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M. Johannes Staienus går in på itt fierdedeels åhrs upbörd af thet sista åhret, 
betalar han och så een fierdedeel der aff.

5. Erich Pedersson i Bärga uthi Haga sochn wid Sigtuna, som för några åhr sädan 
togh förbe: te hemman när thet nederrutit war. Kom nu in Consistorium och öd- 
miukeligen begärade tilgifft på halfua uthlagorna. despondebatur: Han hafuer nu i 
några åhr intet gifuit mehr ähn 6 t:r säd aff hemmanet och thet räntar lijkwäl 
9 t:r åhrligen för afradh. Ty måste han nu här effter gifua sin fulle afradh thet är 
9 t:r. Men medh halffparten aff the owisse pertzeler blifuer han förskoont, til een 
behageligh tijdh. M. Boetius Quaestor han gifuer honom här uppå widare beskeedh.

6. M. Boetius Quaestor hafuer fått bref ifrån Hans Excelktz Academiae Cancel
lario, uthi huilka Hans Excellentz intercederar för Erico Erici Simtelio at han måtte 
widare fåå behålla stipendium. Der på resolverade sig Consistorium: at det kan nu 
näpligen skee, alldenstundh han reeda hafuer hafft uth heela sin quotam. Och dess 
föruthan på een lång tijdh warit ifrån Academien. Hans siukdom wele wij gärna 
ansee i huadh måtto wij kunna och honom befodreliga wara. Men medh stipendio 
fåå wij intet så dispensera ty thet är twärt emot ordina«tiam.

7. Erico Erici Wibergio blef bewiliat at han får stipendium för förlupne höst
termin, alldenstundh han war här widh Academien een lijten stundh in på terminen. 
Men intet beståes honom för denna påsketerminen, ty thet är contra praxin.

8. Påminte Magnif. Rector Consistorialib. om dhe besluth och punchter som 
giordes och afhandlades när Hans Excelktz Illustrissimus Regni Cancellarius senast 
war här. Och emädan dhe hafua vim legis, partim propter autoritatem personae, 
partim etiam Commissionis ty Hans Excell. tillijka medh Cancellario Academiae 
hijt skickades af H:es K. M:tt wår allernådigste Drottningh, är fördenskul nödigt 
at wij taga oss före at låte genom läsa be:te puncter at wij må see om dhe hafua 
sin fortgång och exsecution.

När nu the puncter igenom lästes som passerade in pn?sentia Illustrissimi Regni 
Cancellarii den tijdh Hans Excell. af H. K. M:t hijt ablegerat war, befans först at 
jordboken på Academiae godz war ännu intet förfärdigat på pergament effter som 
då belefuat war. Dertill swaradhe M. Boetius Quaestor sig wilia, och allereda hafua 
låtit förfärdiga samma jordebook dock på papper, och det derföre alldenstundh 
Academiae godz äre lijka som in continuo motu, och alltijdha några förbytas. Sädan 
om skogz uthugningen widh bruken. Blef beslutit at wij der om beswära oss hoos 
den höglofliga Regeringen. Vide acta diei 6. ApriL

9. M. Ericus Ballin[g]stadius dicasterii Holmensis assessor begärar nu skriffteligen 
af Academiae förmän, at dhe wille sända den till Stockholm som medh honom in 
foro competenti agera skulle, at then twistige saken som emillan honom och Aca
demien länge ståndit hafuer, måtte til ändskap komma. Bleff beslutit at man skrifuer 
honom tilbaka at wij skola förskicka een snarliga dijt, så snart wij först fingo 
förfara at Hans Exc: Rikz Cantzeleren är medh tilstädes uthi Stockholm. Vid. acta 
diei 6. April §. 3.

10. Sist taltes om M. Erici Huntheri räntemästare embete, och frågades om det 
äre alle rächningar richtige? Då swarade M. Laurentius Stigzelius sig wäl k u n n a  

giöra några beswär der öffuer. Beslötz at M  Laurentius Stigzelius, M. Martinus 
Gestrinius, M. Ericus Brunnius, D. Daniel Behm komma tilsamman här in Consis
torio, nu nästkommande måndag, klockan 8. förmiddagen at öfuersee M. Huntheri 
räkningar. Vide acta diei 20. April.
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Den 29. Martii*
kallade Magnificus Rector M. Mart. Gestrinium til sig, hem uthi sitt hus til at 

förhöra effterföliande ldagemåhl:
Monseur Johan fechtmeister anklagade Georgium Hejerum et Paulum Freyschmit 

Germanos, studiosos Acad. Upsal. sålunda som nu fölier: be: te fechtmeister war till 
målltijdh uthi sitt gästherberge i Fierdingen om förlijdin sondags affton. När han 
skulle gå tädan, hem uthi sin cammar, och war kommen på kyrkiogården, tå stodho 
be: te studiosi w. D. Loccenii huusdör, och strax the fingo see fäcktemästarens poike 
komma medh lyktan och fäcktemästaren fölia medh. Tå begynte the till at skrija 
och ropa: Stå Berenhuter etc., tå tyckte fäcktemästaren intet wara tijdh stå quar, 
uthan skyndade sigh uth för domtrappan, men studiosi fölgde effter medh steen 
neder till hans huusdör, men sädan han så hastigdt fick up dören, och inkommen 
war, slogo the sädan på dören medh stora steenar, iämmerliga, tå sågh fächtemästa- 
ren uth genom fönstret, och badh them, at the wille göra som goda herrar gåå 
hem, och icke så öfuerfalla sigh, uthan wille the så redeliga wara, at the wille komma 
een mot een, och icke medh steen, uthan medh däijen thet wille han intet försaka. 
Tå slogo the till honom i fönstret medh steen, så at fönstret sprang uthur bogan, 
och stenarna in uthi hans sängh. Tå togh fäcktemästaren till pistolen, och skiöt 
medh löst kruut ett skott effter them, menandes sig wilia ther medh skrämma 
them. I medlertijdh hafua the honom medh skälsordh injurierat, som är du tiuf, 
du skälm, du berenhuter, du hunsfott etc. Detta allt skedde om natten klockan 
widh 12. eller itt. The frågadhe och fäcktemästaren: Om han är tysk eller swensk? 
Och huem han håller mehr medh tyskar eller swänska? Der på han swaradhe sig 
hafua warit uthi fem åhr i Swerige och tient Cronan redeligen, är nu för den 
skull een swänsk och håller medh the swänska. Der på the hafua kallat honom 
allt thet fuult war och försmädat den swänska nationen.

Fechtemästarens poike berättade och, at the hafua några quällar tilförende ståndit 
der i försåt för fäcktemästaren.

Här på swaradhe åfwanb:te studiosi:
1. Sig intet hafua råkat ihoop medh fäcktemästaren, förr än uthi hans huusdör, 

och der stodh han medh sin blotta wäria för them. På kyrkiogården sågo wij ingen 
människia oss föruthan. Men

2. När wij komme til hans huusdör, tå hälsadhe wij: Guten abend monseur 
Johan. Der på han swaradhe drager för den och den i hunsfotter (saluo honore) 
och fulfolgde effter oss medh swärdet, der wij dock intet hadhe i henderna. Bru
kade än ytterligare een skamlig mundh på oss, och många skälzordh på oss kastade, 
dem wij per retorsionem leeto honom höra igen. Sädhan när han kom opp på sin 
cammar då skiöt han medh sijn pistool åth oss genom fönstret. Tå grepo wij til 
steenar och slogo emot i fönstret, det bekänne wij. Men intet ropadhe wij på 
kyrkiogården, ey heller kastadhe wij någon steen förr ähn han hadhe skutit effter 
oss.

N u kunne man denna gången intet widare komma, ty på ingen dhera sijdhan 
funnes några witna, i morgon klockan tolff, kommer tilstädes medh Edhra witnen 
på bägges sijdhor.

* Inskrivet efter det första av de protokoll, som daterats den 30 mars.
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Den 30 Martii
sammankallade Magnif. Rector D. D. Lenaeus M. Johannem Staienum, D. Locce- 

nium, M. Gestrinium, kommo och der till M. Israel Bringius, M. Boetius.
Tå framträdde twå bönder ifrån Bälinge sokn, och Ugglestadby Peder Anderson 

och Matthias hans swåger, huilka deelade om hemmanet Ugglestadh, huilken thera 
thet behålla och besittia skulle. Peder Andersson meente sigh wara närmare och 
rättigare der till, alldenstundh han hafuer nu een tijdh besätit hemmanet, länge 
ståndit sinom fader bij medh arbetande, är älldre, och hafuer dottren i gården till 
hustru, intet hafuer heller fadren kostat på sig något uthi scholan eller Academien 
såsom på M atthias, för thesse skääl förmeente han sig wara rättigare till hem
manet.

Matthias begärte at han måtte få niuta hemmanet, på thet han sålunda måtte 
åthniuta sins faders slääp och der nederlagda arbete. Alldenstundh Peder Anderss. 
hans swåger hafuer tilförendhe förkofrat sigh hoos föräldrarna och haft sin fördeel, 
i thet han hafuer sådt sädh åth sig sielf huart åhr.

Inkallades deras modher h. Brijta huilken ännu der quarsitter uthi gården, effter 
sin s. man Oluf Matzon. Och tilfrågades, huilken thera sonen hon wille hafwa quar 
hoos sigh på hemmanet? Hon swaradhe: at thet är lijka huilket fingret hon skär 
sigh uthi, så blöder thet. Hon kunde, ey heller wille hon, någon thera uthskiuta. 
Tå blef henne swarat: at hennes sönner måtte intet så myckit träta om, huem af 
dhem skall medh rätta få sittia ther, ty the hafua ther ingen arfzrätt der till, thet 
är intet skattehemman, uthan denn som bäst kan bruka Academien til nytta, han är 
närmast ther till. Och betäncker hustru at Academien gör ingom orätt, ty Acade
mien är sielf iordäganden, och gör ther uthi huadh henne kan nyttigast wara. Ingen 
arfzrätt gäller så högt på frälsehemman. Här befaltes the alla stijga uth.

Resolutio. När saken war betänckt blef hemmanet Peder Andersson tildömdt som 
nu sitter in possessione, och hafuer der längst warit, och meer arbetet nederlagt. 
Men är thet något annat Peder och be: te Matthiae emillan, så kommer thet til bytet. 
Ähr der öfuerbygningh så betalar han thet som hemmanet besitter, och går thet 
allt tilbytes som annat löst godz.

Den 30 Martii
apud Magnif. Rectorem convenerunt M. Johannes Staienus, D. Johannes Locc., 

M. Martinus Gestrinius, D. Daniel Sideni«j, M. Israel Bringius, M. Boetius Quaestor. 
Och då

1. Proponerade först Magnificus Rector Domini Svenonis Bröms ödmiuke begä
ran til Consistorium: At han måtte bekomma een recommendation till her Claes 
Flemmingh, at Hans Nådhe wille så hans saak promovera hoos H. K. M:t och denn 
höglofligh Regeringen at han kundhe bekomma stipendium medicum. Ty han är 
sinnat uthi det studii genere continuera, och til dess större fortsättningh främmande 
nationer besökia. Resolutio accipiet.

2. Sedhan inkallades fechtemästaren medh sina witnen sampt och hans wederpart 
medh sina witnen. Då hade fächtemästaren intet lijfligit witne, uthan allenast een 
witneskrifft som Carll Andersson accijs skrifuaren hadhe underskrifuit, lydandes
1. at han hafuer hört ropas på gatan. 2. At han hafuer hört och seedt huru the 
haffua kastat på fäcktemästarens huusdör. 3. At the hafua kastat på fechtemästarens 
fönster, och honom medh skälzord injurieradt. 4. Hört skiutas medh pistolen.



1642:3 0  mars 65

Dessföruthan förtalde fäckcemästaren at han hafuer spordt ac denn tridie som war 
medh studiosis een köpswen Joachim benämdh, skal hafua gångit her i staden 
på några orter och skräpt af huru the haffua fööst fecktemästaren uthaf kyrkio- 
gården och öfuerfallit honom på hans huus. Och lät wäl borgmästaren arrestera 
honom i gåår at hann måste nu compareradt men haffuer lijkwäll i dagh dragit 
bort uthur arresto. At bem:te Joachim hafuer så skräpt witnadhe Johannes Magni 
Ferneboensis och Jacobus O. O-Gothus.

Inlade ochså åfwanb:te studiosi (§ 1. diei 29 dito) skrifteligen effterföliande 
puncter:

1. Dass wir ihm dem Fechter seiner fälshligen anklage nach, nicht angestallen 
oder geshmehet, Vielweniger nach geworfen haben, wollen wir auff erfodern, wiel 
nechst Gott niemand, alss wir beyde Undt Er mit seinem Jungen wisserdich Zur 
stät gewessen, mit Unsern gutten gewissen Undt wahren Worten bezeugen.

2. Dass wir die Schwedishe Nation, wie Er fälshlich Vorgibt, nicht Verachtet, Viel
weniger geschmeht, auch die Fenster ihm nicht eher beruhert alss biss Er den andern 
Undt dritten Schoss Volbracht, dessen führen wir ein lebendige Und wehrhaftige 
Zeugen.

Hierbey bitten wir högst dienstlichsten Von ihrer magnificens Undt den andern 
dess hochlöblichen Senatus Academici Dominis Assessoribus, dass sie laut ihres 
hochtragenden Amptss und dess Schatzess U. Schirms, dessen wir Unss alss ge
horsamste cives nach unserm gethanen jurament Zu Ihnen Versehen, ihm gemelten 
Fechter dahin halten mögen, das Er Unss davon genung thue undt auf aliess directe 
Undt sine ulla circuitione antwortte.

1. Auss wenn Er Zu Nachtwerender Zeitt mitt dem blossen Degen Vor seinem 
losament gewartet, Undt wass Er für Ursach gehabt?

2. Warumb Er auf Unsere freuntliche begrüssung strakss mitt Hunsfotten, saluo 
honore Unss begegnet, desswegen retorsio Unss nicht Verboten.

3. Warumb Er Unss, allss die wir doch Nichtss in händen gehabt mitt blossen 
Degen Verfolget.

4. Ob Er shuldig gewesen auch auf seinen freundt, so der Verhanden gewesen 
mit blossen Degen Zu wartten, Zumachten Er weichen können, weil Er sein eigen 
losament schon beschritten, Undt Er dann warten mögen, biss ihm gewalthäsamkeit 
geschehen wehre.

5. Ob Er schuldig gewesen, wenn wir ihm auch, seiner fälschlich angeklagten 
warten nach, auf dass hefftigste molestiret (dass wir doch nimmer mehr gestehen) 
sich selber durch Unterscheidene Pistolen-Schuss mörderlich Zu rechen Undt nicht so 
lange gewartet, biss dass Er dass wass Er Zu suchen gehabt bey Unser rechtmessigen 
Obrigkeitt ordentlich gesuchet, Undt seinen Recht erlanget.

6. Warumb Er, allss wir shon weggegangen, Undt auf der brüchen gewesen, noch 
eine Pistolen hinter Unss shelmisher weise gelöset

7. Warumb Er sein Rohr dazu mitt Kugeln Und hagel geladen, wie Er gestern 
selber gestanden, in willenss Unss dass auf die handt Zubrennen, Und ob diss kan 
einem redlichen mänshen gestattet worden.

Witnen framdrogo mehrb:te studiosi först een tysk adelsman och sedan D. An- 
dream Andreas, Kurkarnas praeceptorem, huilka witnade at fechtemästaren hade 
skutit twå gångor medh pistolen åth studenterna, men tridie gången bran intet af 
mehr än bara fängekrutet. Det samma witnade Doctor Loccenius.

5  -  691075 Sallander
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Sententia: AUdenstundh här finnes ingen wissheet om första orsaken och prin
cipio til detta osämiande. Ey heller finnes några witnen till antingen fechtaren skiöt 
först, eller och studenterna kastade först til honom, uthan thet är allenast witterligit 
och bekändt at fechtaren hadhe skutit om natten klockan widh 12 eller ett effter stu
denterna. Och at studiosi hafua sönderslagit hans fönster. Ty afdömdes at: Fechte- 
mästaren mister sin pistool medh den han skiöt. Studiosi böta huarthera 12 mk 
silf:m., betala fönstren dem dhe sönderslagit hafua, och gå in carcere*» per duos dies.

Dock effter bemälte studiosi ödmiukeligen bodho at the måtte blifua förskonte 
medh carcere, ty blef them effterlåtit och af praesentibus Professoribus bewiliat at 
böta penningar derföre. Vid. diem 5 [=6]. April.

Den 4 Aprilis
kom Andreas Christophori till Magnificum Rectorem och anklagade ABstanum 

Abrahami Angermannum at han bijtit af sigh tummelzfingret nästan alldeles, til 
huilken gärningh be: te Andreas* icke neka kunde. Blef fördenskul saakfält till sina 
12 mk huittmynt effter thet 9 capit, i Sårm. m. wilia.

Den 6. April die
post concionem frågade Rector Dnn. Professores om the tyska studiosi Paulus 

Freyschmit och Georgius Höyer kunde undslippa carcerem och derföre gifua een 
pecuniariam mulctam? The meente somliga at the intet woro för goda till at gå in 
carcerem så wäl som een swänsk. Somliga mente wäl skee kunna at the sluppo 
medh een skäligh pänningh. Blef dock äntlig upskutit til effter middagen tå ordi
narium Consistorium hållit warder.

Samma dagh effter middagen
höltz ordin. Consistorium praesentibus D. Johanne Canuti Lenaeo p.t. Academiae 

Rectore, M. Johanne Staieno, M. Erico Emporagrio, D. Daniele Sidenio, M. Suenone 
Jonae, M. Martino Gestrinio, M. Israéle Bringio, M. Laurentio Fornelio, M. Erico 
Brunnio, M. Boetio Quaestore, D. Daniele Behm, M. Olao Unonis. Och då

1. Proponerade Magnificus Rector åfwanb:te tyske studiosorum ödmiuka begäran 
at the måtte undslippa carcerem, ty the wilia lösa sig medh pänningar. Resolutio 
Consistorii. The må gifua een rigzdaler huarthera och blifwa förskonte medh 
carcere.

2. Begärade Rector at liber mulctarum måtte blifua öfuersedd och booken blifua 
klaar giord. Blef beslutit at Notarius tage till sig librum mulctarum och der uthaf 
uthskrifuer, huad och huru myckit huar och een af the Professoribus som rectoratus 
officium tillförende beklädt hafua, för sina rectorater skyldige ähro. Och samma 
pänningar tagas af Dn. M. Boetio Quaestore och räcknas in på the Professorum 
salaria som them skyldige ähro.

3. Berättar Rector at M. Ballingstadius hafuer förständigat oss, at han är com- 
missarius worden til at hålla uthskrifningen, kan fördenskul någon af oss uthskickade 
til rätta i Stockholm, förr ähn bätter fram åth wären eller i sommar.

4. Föredrogh Magnif. Rector Consistorio huruledes denn s. herrens fältmarskal
kens tienare hafwer annhållit nu som tilförende at han skulle få Huseby under sitt 
frälsse? Derpå resolverade sig Consist. sålunda: Effter gården står intet uthi dona-

* Felskrivning för Msiamts.
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tions brefwet, och wij hafua fåct befalningh af den wij hafua fått gårdenn at wij 
skola förbyta honom, ty kunna wij intet thet förwägra.

5. Rector frågade huru Hanss Iffwarson brukar Academiens hemman? Quaestor 
swarade at Hanss Ifwarsson är skyldig snart hundrade tunnor sädh till Acade- 
mien.

6. Rector frågade effter thet Academiae hemmanet uthi Flötesund. Huru medh dy 
beskaffat är? Swarade M. Boetius at s. D. Vallius hafuer lagt det hemmanet tilhopa 
medh the andra gårdarna, updragit rååmärken teegar och åkrar emillan. Beslötz 
at M. Boetius förskaffar een godh bonde dijt, och at bönderna sädan upstaka och 
medh stången afmäta ägorna igenn.

7. Lästes wijdare och continuerades dhe puncter som beslutne woro in praesentia 
Illustrissimi Regni Cancellarii och befans: a At Hans Excellens hafuer bewiliat at 
här skulle wara tree Juris consulti widh Academien. Ty willie wij nu thet af Hans 
Excellens anmodha at wij fingo denn tridie till. Och effter som D. Andreas An- 
thelius hafuer nyligen disputerat cum laude här i Academien, ty wille wij honom 
angifua, effter det wij i befalningh hafua at wij skola eligera een. Item wele wij 
anhålla om medico och Theatro anatomico, ß. At magistri skola höra lectiones 
publicas uthi det facultetet som the hafua slagit sigh till. Der wele wij hålla handh 
öfuer.

8. Blef warnat om skiutning: at ingen skal skiuta inne uthi staden huarken dagh 
eller natt. Först förbiudes thet på predikestolen, och sädan skola Cursores och 
wacktemästaren see granneliga effter, huem det är som skiuter, och deferera dem 
till Rectorem, Rector till Consistorium. Sedan begäres af wälb:ne landzhöfdingen 
at han befaller borgmästarena at the uthsee een skotplass åth dem som ändeligen 
skiuta skola.

Wart och publice anslagit af Rectore Magnifico itt edictum om skiutningz och 
andra oordningars tidiga afskaffande.

9. Frågade Magnificus R. om icke gott woro at caput constitutionum academi- 
carum de moribus studiosorum och deras juramentum blefuo tryckt, på thet the alia 
måtte fåå see thet, och icke prastendera någon ignorantiam crassaw som een part 
offta göra? Somliga höllo thet godt wara, somliga meente thet onödigt wara effter 
juventus academica hörer them åhrligen af Notario publice uthi Academien upläsas. 
Dessföruthan står något uthi berörde capite som icke bör propaleras at thet icke til 
äwentyrs till exteras academias komma måtte.

10. Taltes de novo carcere aedificando. Och discurrerades der om at thet borde 
wara medh try rum åthskilt. Uthi det ena sättias facinorosi och dhe som lijfzsaak 
på sig hafua. Uthi det andra studiosi exorbitantes. Uthi thet tridie Academiens lego- 
folck och andra som under Academien privilegerade äro. Beslötz at M:r Boétius 
Quaestor förskaffar till materialia at wij må låta begynna byggia.

n .  Discurrerades om denn oseed här widh wår Academia är inrijtat nämlig: At 
nobiles gåå för Professores in uthi Academien när som Professores skola ordinarie 
läsa, huilket intet skeer uthi andra academier, borde fördenskul Professores icke 
låta thet skee här effter. Ty när the komma till andra academier wilia the hålla 
samma seeden, thet docklikwäl hoos dem icke wanligit är, blifuer så detta itt åth- 
löije för oss. Uthi andra processer så gåå tå nobiles uthi sitt rum.

12. Blef beslutit at her effter skall Depositor intet bruka någon larff, uthan 
honom alldeles bortläggia. Men een kiortill må han bruka antingen räät eller afwig
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som honom täckes. Men intet på ansichtet. Thetta säget Decanus honom, och will 
han honom icke afläggia, så fåå wij wäll een annan som deponerar. Her medh 
beslötz Consistorium denna gången.

Den 20 Aprilis
höltz Consistorium praesentibus D. Johanne Lenaeo Rectore, M. Johanne Staieno, 

M. Laurentio Stigzelio, D. Daniele Sidenio, D. Johanne Loccenio, M. Svenone Jonae, 
M. Martino Gestrinio, M. Martino Nycop., M. Israele Bringio, M. Erico Brunnio, 
D. Daniele Behm, D. Henrico Ausio, M. Isaeo Isthmenio. Och tå först

1. Framträdde Dn. Olaus Ivari och på sins broders Jonae Ivari wägnar (huilken 
nu i denna termin uthreeste til främmande land studiorum gratia) begärade at 
han måtte få stipendium för förflutne winter termin? Resolutio. Habebit.

2. Frågade Rector om icke M. Erici Huntheri gamble Quaestoris räkningar woro 
clara at hans räkningar slutas måtte. Swarades at the äro icke alldeles clara, huilket 
befans den 28 Martii, när man ther effter ransakadhe och rächningarna samman
förde. Han hafuer inlagt een räkningh på sitt inventarium, men sedan intet der på 
lefrerat. Widare slötz intet här om förr ähn Quaestor kommer tilstädes. Uthann No
tarius Consistorii går tijt och säger hans hustru till, at s. mester Erichz hennes 
mans rächningar äro intet clara, och begärar at hon wille förskaffa sig denn som 
kan förswara och göra redo för hennes salig mans räckningar.

Notarius gick samma affton till henne och berättade henne det som in Con
sistorio befallat blef. Tå swarade hon at hennes saliga man intet skyldig war, ey 
heller will hon förskaffa någon procurator åth denna saak förr ähn hennes son 
hemkommer, huilket hon meenar snart skee skola, ty hon wäntar honom nästan 
huar dagh. Detta hennes swar refererade Notarius Rectore Magnifico.

3. Peder lackey H. F. N:des Hertig Carllz tienare inkallades at witna om thet 
slagzmål som skedde emillan H. F. N. tienare och Academiae wachten uthi förledne 
åhr. Och bekände han att han war medh först på torget, när the bultade på källar- 
dörenn och sluppo dock intet inn. Och der hade han uthe sin wäria, men ingen 
war thet warse, och strax stack han inn sin wäria än tå gaf ingen acht der uppå. 
Widh gästebodzgårdzporten hadhe hann och uthe sin wäria och reef i gatun, och 
der satte staldrängen inn henne ty han war sielf myckit druckin. Bekände ytter
ligare at han intet wiste huem som begynte perlamentet ey heller såg han huru 
thet tillgick. Han hörde och ropas slå, slå. Men huem som ropade wiste han intet. 
Uthan i det samma slog een till honom på hans wänstre hand medh een partisan. 
Ett öllglaas hade han i handen när han fick hugg af partisanen, det sände han 
effter honom, som slogh sig medh partisanen, men huar thet togh weet han icke. 
In summa han wiste intet wist at berätta huru thet war tilgångit ty han war myckit 
druckin. När han thetta bekänt hade, trädde han uth.

4. Företogos constitutiones Acad. at genom läsas, till at förfara om the warda 
håldne exacte som det bör sigh. När cap. 3. §. 2. 3. 4. uplästes de 10. viris Con
sistorii minoris, interpellerade Rector medh desse ordh: Dd. Collegae, Huadh skole 
wij swara till oss blif:r objicierat at wij intet hålla constitutiones. Antingen måtte 
wij obseruera thetta, eller finnas wij bråtzliga. Her till dagz hafua wij intet hållit 
detta? Ytterligare badh Rector at the wille taga thetta uthi betänekiande. Somliga 
meente at man skulle förfråga sig hoos Hans Excelktz Rigz Cantzelleren om man 
må deela societatem i tu, och huarthera parten bliffwa assessores uthi itt halfft åhr.
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Somliga meente thet wara emot constitutiones. Ty thessa tijo skola wara perpetui, 
si nullo scelere se contaminaverint. Thetta blef upskutit till itt nogare betänckiande.

Ad cap. 4. $ 2. Nota quod necessitate coacti scilicet propter inopiam personarum, 
cogimur exorbitare a constitutionibus. Begäres fördenskull här på een plenior 
limitatio.

c. 4. § 4. &c. De oratione novi Rectoris prolonga.
De clamyde.
De convinio &c. cautum est ut omnia moderentur, claviis de in
vestiri Rectorem usus non obtinuit.

c. 4. § 9. Latine agent causas. Rem esse impossibilem arbitrati sunt hoc 
semper observare.

5. Sist låter Bibliothecarius fråga af Venerando Senatu Acad. om han skall emot 
taga the Bibliothekz pänningar som M. Boetius Quaestor ähnn hafuer inne hoos 
sigh, och will nu lefrera dhem? Afffirmative]. Och sädan hafua inspectores Biblio
thecae een nyckil, och denn andra Bibliothecarius.

6. Peder Mårtenss i Ycldinge hafuer genom wådeld mist sin gårdh, begärar at 
få niuta frijheet. Tå tilsades honom 3 åhrs frijheet.

Die 27 Aprilis
Rector Senatum coegit & convenerunt D. Johannes Lenaeus Rector, M. Johannes 

Staienus, D. Daniel Sidenius, D. Johannes Loccenius, M. Johannes Franck, M. Sveno 
Westrogoth., M. Martinus Gestrinius, M. Martinus Nycopensis, M. Israel Bringius, 
M. Laurentius Fornelius, M. Ericus Brunnius, M. Boetius Quaestor, D. Daniel Behm, 
M. Olaus Unonis, D. Henricus Ausius, M. Isaeus Isthmenius.

1. Proponerade Magnificus Rector de electione novi Rectoris effter tijden nu är 
förhanden på huilken man bör weeta huem som här effter Rector blifua skall, at 
wij må ställa oss der effter. Resolutio. Ordo devolutus est ad D. Danielem Sidenium 
ICtum. Han blifuer nu denna gången. W ij önska honom lycka.

2. Andrager Magnif. Rector Nilss Swenssons fougdens tienstliga begäran, at 
Sueno Tranander hans söners praeceptor måtte fåå behålla stipendium inn till 
Michaelis, alldenstundh denna terminen är hans, och han blef widh pass 7. weekor 
sädan dödh, alltså kan ingen neeka honom för denna här nu innewarande ter
minen, men om tilstundande Michaelis terminen frågas? Resolutio. Han må och 
så fåå secundum praxin. Om een drager sin koos så får han och behålla nästa 
termijn der effter.

3. Frågades om salig M. Magno Vennero. (Han hafuer haft uth sitt stipendium 
all denn quotam som honom bör, när han får 20 dr för denna terminen). Om han 
icke må fåå för heela terminen, thet är ännu 40 dr till the 20 dr som han bekommit 
hafuer, och det till hans begrafningh, effter han fattigh och effter sin död myckit 
gäldskylldig är. Respondebatur: Habebit.

4. En kona klagar på M. Stenii drängh at han hafuer wåltagit henne. Der till 
neekar drängen, men thet höres fulle på pronunciationen, at han intet är frij för 
henne. Samma dräng hafuer och warit fram förr een gång för een annan M. Stenii 
pijga. Han kommer nu annan gången igen, huadh skall man medh honom göra? 
Vide acta die 4. Maii. §. 1. Her kom M. Stigzelius.

5. Continuerades recitatio constitutionum academicarum a capite 5 ad cap. usq«* 9. 
Och der medh ändades Consistorium denne gången.
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Den 2. Maii
examinerade Rector Magnificus hemma uthi sitt huus denna casum som folier: 

Isacus Olai Medelpadius bleff beskylt at han skulle hafua brutit widh pass itt hallft 
pundh koppar af een dör uthi her Claes Flemmingz gårdenn, sålt them åth een 
grytegiutare och fått för kopparen 3 dr kopparpänningar. Samma koppar bödh han 
först Olao Ingemari faal, men Olaus wille icke köpa honom ty han wiste at han 
hade intet wäll fått kopparen. Idem testatus est Petrus Henrici Medelpadius. Sueno 
Nicolai Medelpadius hafuer först berättat thet för Håkon kopparslagare, huilken 
nästa gården widh ther dören är af huilken kopparen brötz. Kopparslagaren togh 
thet ganska illa widh sig säyandes: The skola wäll skylla migh för kopparen at 
iagh skulle hafua afhant honom, effter iagh är een kopparsmedh och boor här hoos 
näste gården. Detta bekände Isacus sig hafua giordt. Hinc carceri inclusus est ad 
diem Consistorii subsequentem. Vid. act. d. 4. Maii §. 6.

Die 4 Maii,
Rector convocauit Senatum & venerunt M. Johannes Staienus, Laurentius Stigze- 

lius, D. Daniel Sidenius, D. Johannes Loccenius, M. Johannes Franck, M. Sueno 
Jonas, M. Israel Bringius, M. Laurent. Fornelius, D. Daniel Behm, M. Olaus Unonis. 
Och då

1. Andrager åter igen Magnificus Rector om M. Martini Stenii dräng huru han 
hafwer belägrat een kona som ochså tienar hoos samma folck, och hafuer både 
hon och han tilförende bött för lägersmåhl. N u biuder han till at böta 6 mk för 
henne. Är och dess föruthan een annan kona, som hafuer sänt henne bodh som 
han hafuer leegat medh, at hon skall intet beskaffa sig medh honom, ty hon hafuer 
haft så myckit beskaffa medh honom, at denn förra må intet meer befatta sig medh 
honom, eller tänckia på någott echtenskap. Huadh skal man göra åth sådant lättfär- 
digt sälskap, wij hafua ingen lag ther om? Resolutio Consistorii. Crescentibus delictis 
crescant paenae. Han böte 40 mk huittmynt, medan han andra reesan hafuer förseedt 
sig.

2. Berättar Mag. Rector at borgarna i stadhen hafua begärat at denn som af 
Consistorio är kyrkioförståndare måtte och wara uthi heela tu åhr, effter och dhee 
af borgerskapet äro uthi heela tu åhr huarthera? Der på resoluerade sig Consisto
rium at thet kan wäl skee, på thet wij må och uthi detta fallet hålla itt medh 
borgerskapet.

3. Discurrerades om nyckelen, antingen oeconomus templi eller inspector af Con
sistorio skal hafua honom. Resolutio Consistorii: Oeconomus hafuer intet mera be
ställa i skråen ähn hålla book. Och inspectores uthi skråen skola hafua nyckelen.

4. Beslötz at M. Ericus Brunnius blifuer nu inspector uthi kyrkioskråen. Och 
alltså begynnar han denn ordningen at wara continuerligh uthi tu heela åhr.

5. Frågar Magnif. Rector huadh man skall göra åth Marcum Johannis Anger- 
mannum som för 3 weekor sädan ähr citerat wordenn publice på dören, men intet 
comparerat sielf. Resolutio. Han citeras ähnnu twå gångor. Kommer han icke så 
dömes sädan. Man måste procedera medh sådanna legitime.

6. Isacus Olai Medelpadius e carcere in Consistorium producitur, ut sententiam 
Consistorii de furto a se commisso audiat. Här war ingen accusator, uthan fama 
vulgata per urbem. Fick fördenskull denna sententiam. Först at han skaffar så
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myckit koppar igenn och låter slå honom på dören ther han togh kopparen. Sädan 
böte pänningar 40 mk. och relegeras tacite.

7. Frågar åter Rector: Huru man skall bära sig åth medh dråpet som her 
hende uthi förledne åhr. Ty then lackeien som wij bidde effter, han weet föga til 
at berätta der om som wij senast hörde? Resolutio. Wij kunne intet nu ända saken 
uthan wij skrifua till actorem at han på een wiss tijdh will här comparera at saken 
måtte komma till ändskap.

8. Johannes Olai & Jonas Humbla Smolandi inkallades och tilfrågades huarföre 
the hafua så länge differerat och icke excipierat förr emot then domb som them til- 
förende war öfuergången? Jonas swarade sig icke neeka der till, allenast förmeente 
han at bötet icke skulle blifua så stort, ty målsäganden gaf sin tertial effter. Der 
blef Jonae af Consistorio swarat, at han intet må tänckia at hans wederpart gaf 
honom något. Ty juten blef tilfrågat huem han wille gifua sin deel? Antingen them 
fattigom eller rättenom, tå gaf han thet rättenom och ey Jonae. Tå frågade åter 
Jonas om Consistorium kunde döma thet rätt wara at the så myckit böta skulle? 
Swarades af Consistorio: Thet war afdömd tå, och I hafuen intet exdperat ther 
emot förr ähn nu när eder wederpart är sinn koos. Wij gåfuo Eder option at gåå 
in carcerem eller böta, tå neekte I till at gåå in carcerem. Nu wele I ey heller böta. 
Uthan hafuen bijdat allt här till, till dess mutatio rectoratus skulle skee, nu wele I 
sumla huru I kunne. Göra illa och slippa der med. När något giörs emot lag, tå 
dömes effter lagh. Huarföre I nu icke wele effterkomma thet weta wij intet. Her 
wijstes the uth. Sädan tilfrågade Rector om målsägande rätten skulle gifuas them. 
Consistorium resoluerade sig sålunda: At om han hade exciperat i rättan tijd och 
remitterat saken til Consistorium tå hadhe thet warit een annan saak, men nu är 
thet dömd som dömdt är.

9. Beswärade sigh D. Daniel Sidenius öfuer thet at uthi hans pro-rectorat ähr för 
myckit på honom fördt uthi libro multarum, som han lijckwäl icke plichtig är 
allena at swara till, ty uthi h. Gabriels rectorat war icke allenast D. Daniel Pro- 
Rector, uthan och D. Chesnecopherus och M. Martinus Stenius. Resolutio. Notarius 
Acad. skall sökia up in actis och åtskilia huartheras pro-rectorat.

10. Beslötz at novus Rector låter continuera recitationem constitutionum academi- 
carum.

Denn 10. Maii.
Anklagade Laurentius Arvidi O-Gothus Eduardum Philippi för thet at han hade 

trugat honom at gifua sigh tilbästa, och speelt een kanna wijn af honom, och der 
uthan på kindpustat honom. Eduardus blef satt in arrestum til dess det bättre blifuer 
ransakat och dömd them emillan. Vid. acta diei 20. Maii.

Finis rectoratus D. D. Lenaei.
Ericus P. Noraeus 

Notarius.
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Acta publica Venerandi Consistorii academici.
Rectore Magnifico consultissimo viro D. Daniele N. Sidenio Angermanno,

I. U. D. & Professore p.

Die 12 Maij,
admodum Reverendus vir Domin«j Doctor Johannes Lenaeus Academiae Up- 

saliensis Rector, consultissimo viro D. D. Danieli Sidenio sceptra Academiae cum 
munere transcripsit.

Die 16. Maij,
effter bönen uthi kyrkian, framträdde M. Ericus Gabrielis til Reverendissimum 

Dn. Archiepiscopum när hans Ehrew:tt in procinctu war till visitationem Norlan- 
dicam. Och begärade tienstligen at hans Ehrewrt wille förordna några wissa männ 
som skulle hålla syyn uthi Börge, förr ähn M. Ericus Gab. uthdrogo in exoticas 
regiones. Derpå swarade Reverendiss:«j Dn. Archiepiscopus: At M. Ericus må 
sådant in Consistorio ordinario begära, och låta så skee medh thet snareste. Der till 
swarade M. Ericus sig wäl det hafua i sinnet at drifua in Consistorio, men icke 
dess mindre begärade han det samma af Reverendiss:o Dn. Archiepiscopo pro- 
Cancellario, propter majorem authoritatem, nu förr ähn hans Ehrew:t på Visitationen 
bortreeser. Der på resolverade sigh Reverendissimus Dn. Archiepiscopus och sadhe: 
Låter så skee, intet faller iag ther emot.

Samma gångh intercederade och Reverendiss:«r Dn. Archiepisc. för Elia Bene
dicti O-Gotho, at han måtte bekomma stipendium. Förmedelst det at Elias är wäl 
sig förekommen in studiis och är mechta fattigh. Rector lofwade sig wilia propo- 
nera thet in Consistorio när the handla om futuris stipendiariis.

Den 17 Maii
finita concione hora 8. Begärade Rector aff Dd. Professoribus, at the wille de- 

putera af Consistorio, them som husesyn hålla skulle uthi Börge prästegård. Con- 
cluderades at samma husesyn skall hållas den 31 Maii thet är tridie dagh pinges- 
dagh, och dijt förreesa D. D. Johannes Lenae»j, M. Sveno Jonae, M. Ericus Brunnius 
och Ericus Noraeus Notari»r.

Den 20 Maii
apud Rectorem. Saakfältes Edvardus Philippi O-Gothus til pänningar 6 mk huitt- 

mynt, för det han hade kindpustat sin landzman Laurentium Arvidi. Vide acta 
publica diei 10. Maii supra.

Den 24 Maii
apud Rectorem in praesentia M. Laurentii Stigzelii & M. Svenonis Jonae. Kom 

Nilss Nilson i Quarnboo uthi Läby sochn och anklagade Martinum Martini Swijn- 
foot, för een häst, huilken han hadhe länt be: te Martino Hälgomässtijdh i åhr til 
Frestad sochn. Martinus hadhe hästen borto öfuer otta dagar, när hästen så seent 
hem kom störte han effter itt halfft dygn. Dock weet iag ey fullkomliga om han 
wållande är til hästens fördärff eller ey? Men then skadan iag der aff liuter kan 
iagh icke allan uppå migh taga, sompt will iagh wäl giffua effter. Martinus swaradhe: 
När iagh förreeste till Frestadh sokn trötnade hästen up i wägen på een mijl när 
Frestadh. När iagh reeste hem igen drogh iagh medh hästen på een herregårdh 
widh Stääket, och foradhe hästen der uthi tu dygn, ty han hade åter tröttnat. Sädan
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när iagh förreste der ifrån, hinte hästen intet länger ähn till Haga sockn. Der lätt 
iagh stå hästen quar och förreeste hem medh gästgifuarehästar. Der ifrån togh bon
den sielf hästen hem til sig, och effter itt halfft dygn som han säger störte hästen. 
Nilss bonden tilfrågades huadh han begärade til förlijkning för hästen, effter han 
war så gammall och waanför. Bonden Nilss begärade 10. daler kopparmynt. Mar
tinus loffuadhe 9 dr. Der på slogo the huar andra händer tillsamman, och sålunda 
förlijktes.

Den 27 Maii die $
post concionem hora 8. Föredrogh Magnificus Rector Professoribus s. Doct. 

Johannis Chesnecopheri [barns] begäran: N[emligen] at deras s. faders gård måtte 
bliffua wärderat för billigt och skäligt wärde, at någon måtte kunna kiöpa honom, ty 
the hafua nu allareeda fångit een stoor skada, af thet höga wärderande som dhe af 
stadzens medell tilförende giordt hafua. I det dhe wärderade gården för sexhundrade 
rigzdaler, afskräckte the många ifrån gården, som honom ehest för något ringare 
då strax kiöpt hade. Nu hafua the af stadzens medel förwägrat och neekat sigh 
wilia offtare samma gårdh wärdera och skatta. Begära fördenskull sönnerna at Con
sistorium wille ansee deras gagn och nytta och låta wärdera gården på nytt för ähn 
han alldeles nederfaller. Effter een discurs der om meente Dd. Professores det ey 
wara emot Iagh eller privilegierna at the wärdera gården, när the icke gofuo någott 
fastebref der på. Deputerades fördenskul der till af Consistorio D. Daniel Sidenius 
p.t. Rector, D. Johannes Lenasus, M. Joh. Staienus, M. Martinus Gestrinius och 
Acad. Notarius, at the på samma dagh klockan itt effter middagen skulle komma 
tilhopa uthi berte D. Chesnecopheri gårdh.

När klockan war 1. kommo åfwanb:te Rector och Professores dijt, och frågade 
först s. Doct. Johannis sönner Johannem och Laureat, huadh the nu af sig be
gärade? Om the nu wille, at the på nytt skulle skatta gården? Der til swarade the: 
Sig tilförende hafua af Consistorio, såsom the och ännu af närwarandes Professoribus 
ödmiukeligen begära, at the så laga wille, at thet iu måtte komma til een godh ändh- 
skap medh gården, så at han kunne försälias, om thet skulle skee för ringare kiöp 
ähn han tilförende skattat war, så wille the gärna wara tilfredz ther medh. Ty the 
märkia wäll at den förra wärderingen hafuer intet warit them til gagns. Wärderades 
förthenskul och skattades nu gården, medh källare, hus och tompter alltilhopa för 
fyrahundrade fyretijo rigzdaler.

Källaren uppå gården medh öfuerbygningen f ö r ........................................... 100 rdr.
The andra tree källarna alla tilhopa............................................................... 100 rdr.
Husebygningen söder på gården mz twå stugor.............................................60 rdr.
Egne tompter 2 stycken, för 180 r d r .......................................................... 180 rdr.

SS. 440 rdr.

Den 6 Junii
frågade Rector Professores uthi bönen: Om man skulle icke sättia itt wist wärde, 

för huilket Communitetz saalen, medh några camrar må uthleyas? Resolutio. Denna 
gången kan thet intet skee för hastigheet skul ty begrafningen skall nu strax hållas, 
uthan sättas och skiutas uthi deras skiön, huadh the gifua willia som honom leya.

Beslötz och at Communitetz trappan skulle ändtligenn upbyggias nu til begraf
ningen skall hållas.
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Den 8 Junii
höltz Consistorium praesentibus: D. Daniele Sidenio p.t. Rectore, M. Johanne 

Staieno, M. Laurentio Stigzelio, D. Johanne Loccenio, M. Svenone Jonas, M. Martino 
Gestrinio, M. Martino Nycopensi, M. Israéle Bringio, M. Laurentio Fornelio, M. 
Boetio Quaestore.

1. Först frågade Rector om stipendiaterna, om alla rum äro fulla uthi huar classe? 
Tå praesenterade inspectores catalogum på the trätton, som nu i wår woro insatte. 
N[emligen] 1. Petrus David. Upl. 2. Johannes Danielis Ienecopensis. 3. Benedictus 
Ingolphi O-Gothus. 4. Jonas Andreas V-Gothus. 5. Sveno Joannis Trast. 6. Petrus 
Petri Burgerus Upland. 7. Christopherus Petri Holmensis. Politici: 8. Johannes 
Samuelis Smol. 9. Nicolaus Engelberti Upsaliensis. 10. Andreas Nicolai Upsaliensis.
11. Johannes Danielis Lindemontanus Vesmann«r. 12. Anthonius Caroli Nericiensis.
13. Andreas Petri Vermelandus. Expectanter til höstenn. [1.] Carolus Johannis 
Helsingus. 2. Ericus Erici Helsingus. 3. Andreas Henrici Vesm. 4. Elias Benedicti 
O-Gothus. 5. Laurentius Erici Nericius. 6. Jacobus Joh. Holtz. 7. Olaus Andreae 
Bratt. 8. Petrus Ramsbergius Vesmannus.

2. Inspectores Bibliothecas fråga om the nu skulle anamma några böker til Bib- 
liotheket af Johanne Stenio bibliopola? Beslötz at Sennerti Opera in folio, Lexicon 
juridicum, och om der finnas några andra wackra authores, skola nu strax uth- 
tagas.

3. Berättar Mag. Rector om Michaele Stocade, at han will disputera här in Acade
mia och begärar M. Johannis Franckenii praesidium. Men M. Franckenius neekar 
der till. Huarföre begärar han nu disputera sine praeside. Huadh skal man nu i saken 
göra? Resolutio Consistorii. Sine praeside må han intet disputera, effter han är intet 
graduata persona. Docklikwäl wil han disputera exercitii grada så må thet honom 
wara tilstadt effter han begärar thet. Magnificus Rector significerar M. Franckenio 
thet, at Consistorium förwägra honom intet disputera exercitio causa, men intet pro 
gradu uthan han först examineras privatim, effter som brukeligit är in academiis. 
Neekar M. Franckenius til at han må disputera, tå skal han bewijsa thet han honom 
förwijter.

Sist blef och Johannes Danielis O-Gothus på Consistorii godhe behag transfererat 
in tertiam classem stipendiatorum. Ty när han blef in Consistorio dömbd til at 
böta så myckit, för den afbrändh på Bagarboskogen skedde, tå lofuades honom hielp 
af Consistorio, på huadh sätt the hälst kunne honom befoderlige wara. Praesentes 
fuerunt D. Daniel Sidenius Rector, M. Joh. Staienus, D. Johannes Loccenius, M. Lau
rentius Fornelius.

Den 22 Junii
höltz ordinär. Consistorium p isen tibus D. Daniele Sidenio p.t. Rectore, D. Jo

hanne Lenaeo, M. Johanne Laurentii Staieno, M. Laurentio Stigzelio, D. Johanne 
Loccenio, M. Martino Gestrinio, M. Martino Nycopensi, M. Erico Brunnio, M. 
Boetio Quaestore, D. Daniele Behm.

1. Berättar Magnif. Rector at Kurkarna hafua i gåår sagt sigh skola göra een 
fulmechtigh then som i dag här in Consistorio skulle uthföra een saak emot Jo- 
hannem Academiae waktemästare.

Tå tilfrågades Rector om the woro arresterade eller ey? Rector swarade at the
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intet woro arresterade, uthan the wille sielfua skicka een in Consistorium som 
saken uthföra skulle.

Objectum Rectori: At i gåår i kyrkian war beslutit at the skulle arresteras.
Rector swarade och sadhe: At thet war skrock uthi h. e. nullitas processus, derföre 

woro wij intet der medh content. The säya at the intet woro under Academien all- 
denstund the hade valedicerat.

Doct. Loccenius berättar Kurkarna hafua sagdt, at D. Joh. Lenaeus hafuer arreste
rat them, och hans arrest achta the intet alldenstund han är intet Rector Academiae, 
derföre äro the intet arresteradhe.

Tå stältes dessa frågor på Magnif. Rectorem af Consistorialibus. 1. Magnifice 
Domine Rector, begärades icke af Eder i går uthi kyrkian at I skulle låta arrestera 
them? Respondit: Ja. 2. Hafua I tå arresterat them? Respondit: Ney, ty the hafua 
intet achtat thetta forum alldenstundh the hade valedicerat.

Tå blef discurrerat: thet wara Rectoris officium at arrestera een skyldig, och i går 
woro wij sex tilstädes kallade af Rectore, och begärade at the måtte arresteras til 
Consistorii dagh.

Rector: The sade at the skulle sättia een uthi sitt ställe.
Consistoriales: Wij sade Eder thet i går, at wij äro intet nögda ther medh, hafuer 

icke Rector arresterat them, så gå wij til Rectorem.
Rector sade: Kurkarna hafua sagdt at wachtemästaren war en homo infamis, 

therföre wille the intet swara honom, eller stå til rätta medh honom, huarken the 
eller någon som ther medh war interesserat.

Der til swarade M. Ericus Brunnius: Om iag hade warit Rector, och någon hade 
så sagdt åth migh, om Academiae tienare, så skulle iag arresterat honom vel eo 
nomine.

D. Johannes Lenaeus sadhe sig hafua arresterat them nomine Collegii, effter som 
sagdt war i går, när wij uthi kyrkian woro tilsamman.

D. Daniel Sidenius Rector sade sig hafua hört några smälig ord emot sig uthäfuas, 
nämlig at han war allenast Pro-Rector men Doct. Lenaeus skulle wara then rätta 
Rector, huilket war en contumelia och contemptus tam personae quam officii. 
Achtade lijkwäl icke myckit thessa ordh. Them skulle Lydert Adolps sonen hafwa 
sagdt, men kan skee icke den förste. Inkallades fördenskul een studiosus nobilis 
Carolus Bönhardt benämbd som skulle witna om samma ordh. När han inkom och 
tilfrågades huru han hadhe hört Lyder Adolphs sonen säya om Rectore, swarade 
han sig hafua hört honom säya: Herr Doctor Sidenius er is Rector, aber Herr Doctor 
Lenaeus er is Pro-Rector Academiae. Huilket effter thet war ingom förnär sagdt, 
kunde man intet widare ther om tala.

Emädan ännu be:te Carll Bönhardt inne war begynte Johan Andersson Acade
miae wachtemästare itt käromåhl öfuer it grufueligit tumult och öfuerwåld som sig 
på sit huus skeet war, och hade han en suspicion at thet skulle wara begynt af 
effterföliande orsaker, som föliande narratio innehåller: Den 13 Junii om afftonen 
klockan 9 widh pass, kom Banerens apotekare Felix, och Johan Rethe, uthföi 
Communitetet och Johan Göder medh them, sina swärd hade the uthe här widh 
skomakaregården, och när the kommo neder til äppleträet på s. Doctoris Vallii 
tompt, högg Johann Giöder och the andra uthi träet. Tå gick iag uth och sadhe 
til them: Hwij hugga i så på träet. Swarade the: Huem hafuer förbudit thet? 
Swarade wachtemästaren: Then är wäl till som thet gör, och nämbde M. Laurentium
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Stig2elium. Sädan högg Johan Giöder uthi een stöör på gärdzgården wid min farstu- 
dör, så at thet bär wäl märck ännu. Tå sadhe iag til honom på staen tager iag 
swärdet af Edher, han maante migh der till, och sade kom, tråtz kom. Lijkwäl lät 
iag gå honom. Detta meenar iag skulle hafua warit en orsak till huarföre han hafuer 
reedt the andra på migh.

Johannes Giöder bekände sig hafua hugget uthi samma trä på tompten står, men 
icke först, uthan apotekaren han högg först uthi träet, och sädan Johan Giöder 
een gång allenast det bekände han, men i gärdzgården säger han sig intet hafua 
huggit. Johannes Gödz neekar och detta hafua warit orsaken till något wijdare 
tumult. Wachtemästaren inkallade sina drängier at witna der om. Tå sadhe D. I.oc- 
cenius at the äro partitiske och kunna icke witna i sin egen saak. Uthan D. Locce- 
nius skyllade på Paulum Johannis Holmensea? at han hade irriterat them, ty han 
skiöt tree gångor uth genom sitt fönster, klockan widh 10 om måndagzquällen. 
Paulus bekände sig hafua skutit samma gång. Dock ingom som han meente in 
praejudicium.

Natten ther effter, war och denne junker Carll Bönhardt som här står, medh der 
på tompten, och skälte mig för hunssfott salva venia (Carolus swarade immediate 
thet lögh du som ingen ehrlig kar). Stod medh dragen wäria och mante uth migh, 
och kastade steen på mitt huus, huilket Flemmingens tienare och bekänner. Der till 
neekade Carolus Bönhard, sade sig intet hafua warit uthe denn natten, bad wachte
mästaren bewijsa thet. Tå inkallades Paulus Holmensis huilken witnade at then 
natten blef hans (Pauli) fönster sönderslagit med it wedträ, när tå Paulus steeg 
up och släpte neder fönsterbrädet, tå såg han Carolum Bönhart stå på gatan uth 
för sitt fönster.

Detta allt klagade wachtemästaren dagen effter hoos Rectorem, men sade sig 
ingen rätt hafua bekommit på dem. Rector sade at wachtemästaren skal bewijsa sig 
warit rättlösare.

När Kurkarna giorde sitt valete. Tå kastade the medh fleera som medh them 
woro, steen på dören, i fönstret och allestädes på mine stugewäggiar. Jag hade itt 
litet barn som låg i waggan inför fönstret, iag wiste intet annat, ähn at the skulle 
slå ihiel barnen. Skiöte medh pistoler genom fönstret in uthi stugan, sådant öffwer- 
wåld skedde mig den heela natten, men huem allt thetta giorde wart iag ey grant 
at åthskilia. Thesse woro medh i flock och fahra: Kurkarna både, Sparrarna, Tufwe 
Turess., Carolus Bönhart, deras dränger, Johannes Rethe, Johan Göder.

Om afftonen på samma dagh som the valedicera kastadhe Göstaf Kurk på Doct. 
Vallii tompt, för min stugedör een steen rätt i pannan på migh. Då tänckte iag, 
sade wachtemästaren, at något wärre skulle om natten komma effter, gick förthen- 
skul til Magnif. Rectorem, och bad at han wille lysa Konungens fred öfuer migh. 
Frågade och om iagh skulle gå wackt den natten.

Om natten skiöt Carolus Sparre in genom mitt fönster. När han thet giordt hade, 
kom Johannes Rehte, famtog honom, och gratulerade honom therföre.

Johannes Rehte skiöt ock. Han war och den samma som språng öfuer gärdzgården, 
och kastade uth itt mitt embor på gatan, och Kurken slog sönder thet. Thenne Johan
nes Rehte och den ena Kurken togo och löffte grinden af hakarna, och kastade henne 
bort på gatan.

Johannes Giöder skiöt af itt par pistoler och satte pistolpijporna in uthi mitt 
fönster när han skiöt. Han war den samma som alltijd sände effter kruut.
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Allt detta föruthan alla slemma nampn måste iag af them lijda, den ganska natten 
igenom.

Hactenus actor.
Af reis woro inga tilstädes föruthan Joh. Rehte, Johannem Göder och Carolum 

Bönhart.
Johannes Rehte nekade til det som på honom klagades. Sade sig intet hafua 

kommit widh hans gärdzgård, ey heller emboret, ey heller grinden. Bekände lijkwäl 
at han hade warit medh på tompten, men intet kastat ey heller skutit. Allt thetta 
swarade han medh sådant roop, och sådana affecter at Professores the skämdes för 
hans näsewijsheet, sombliga gingo och uth.

Blef honom ändtlig förehållit at han hade warit medh uthi flock och fahra. Ty 
skal han och stå derföre.

Johannes Giöder neekade alldeles sig hafua warit medh uthi samma tumult. Ty, 
sade han, när klockan war 2 om natten, sädan gästerna begynte gå sin koos, satte 
han sig först til bordz at få maat, at så i sanning war, beropade han sig på denna 
witnen Andream Andre« Salamont., Jacobum Laurent. Gevaüum och Johannem 
Luth, huilka wäll skulle witna at han intet war medh tilstädes, när the skiöte eller 
kastadhe. Men det han skulle alltijdh hafua subministerat kruut, ther medh wat så 
beskaffat, at Kurken fick honom een rdr. den han skulle sättia i pant för kruut 
hoos apothekaren. Samma rdr löste Kurken sielf igen af apothekarenn.

Hactenus rei.
Testes inkallades:
Paulus Johannis Holmensis witnade: at han såg Carolum Sparre stå mitt för 

wacktemästarens fönster och skiuta. När han hade skutit kom Johan. Rhet fattade 
honom i handen och fampnen, dantzade medh honom och lijka som gratulerade 
honom för then gärning han giordt hadhe.

Lars Jordanson som boor uthi her Hanss syslomansgården witnade: At när 3 slog 
wacknade han upp, och fick höra itt stort tumult, kastandhe och skiutande på s. 
Doctor Wallii tompten, uthför wachtemästarens stuga besynnerlig, tå dristade iag 
intet haffua länger för fönstren skul uthi h. Hanses gårdenn. Men när 4 slog gick 
iag på arbetet v/idh kyrkian, tå stodo the medh dragna swärd uthi huar gatemundh 
och tumultuerade alltså in moot klockan war sex. Denne Johannes Rhete som här 
står han war medh, honom känner iagh. Han kleef öfuer gärdzgården, och tog 
emboret in för farstudören, kastade thet öfuer gärdzgården på gatan, ther togo 
Kurkarna emot emboret och slogo thet sönder. Ymse skuto the. Denne Johannes 
Rhete skiöt ochså, allt in uthi wachtemästarens fönster. Johannes Giöder skiöt och 
in uthi fönstret.

Effterskrefna hafua seedt thet samma: Erick Månsson kyrkiones murmästare, 
Anders Persson een borgare, Nilss Hindrickson een borgare, Johann Persson een 
timberman uthi doctorrinnansgården. Fyra stycken pijgor: Karin Erick Månss. 
systeran &c.

Larss Jordansson angaf och at Johannes Rhete hade tillijka medh några andra 
sönderslagit fönster på domkyrkian, sadhe sig och wilia thet öfuertyga honom 
medh witne.

Johann Andersson wackteknechten witnadhe: At der uthan för huusdören om 
natten woro Kurkarna, Sparrarna, Possen, Ture Turesson, Carll Bönhart, deras 
dränger: Johannes Rhete och Johannes Göder medh them. Kurkarna begynte först
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skiuta. Sädan skiöte the huar om andra. Sist om morgonen kom Johannes Giöder 
och sade: Kära skiuter icke så, I få skam therföre. Siidan \sic\ gick han sielf bort 
och ladda itt par pistoler, kom igenn och satte pijporna in uthi wacktemästarens 
fönster och skiöt af bägges pistolerna. Alltijd sände Johan Giöder effter kruut. 
Johannes Rhete och denn ena Kurken togo grinden neder af hakarna, och slängde 
henne bort åth gatan.

Oluf Pålsson wachteknechten witnade som fölier: Wij woro inne uthi stufuan 
ifrån klockan ellofua om afftonen in till 7 om morgonenn, ty hela natten kastade 
the stenar och skuto på fönstret och för dören, ropade Bernhuter, hoorer, lappare 
och alla andra fuula nampn, &c. kom uth. Johannes Göder kastade inga steenar, thet 
iag kunde see, uthan skiöt om morgonen. När the skuto gingo the alltijdh uth 
genom D. Loccenii baakport. Johan Rhete språng öfuer gärdzgården, och tog itt 
embor ther innanföre kastade thet uth på gatan, sädan togh Kurken emboret och 
slog sönder thet. Kurkarna kastade och alltijdh steen.

Johan Erichsson wackteknechten wittnade: At ifrån ellofwa om afftonen in til 
5 om morgonen stodh thet wärsta buller uppå. Johan Giöder han skiöt om morgonen 
emillan 4 och 5. Alltijdh ropade the, Bernhuter, hora, horunge &c. kom uth.

När thessa alla så witnat hade inkallades Haquinus pedellen och tilfrågades: Om 
han hade arresterat Kurkarna? och cuius nomine han thet giort hadhe? Han swa- 
rade: Jag war hoos them på Consistorii wägnar. Först nämbde iag Rectorem och 
at Professores woro alla tilhopa uthi kyrkian, när iag bleff befallt at arrestera 
them.

Quaesitum denuo om han nämbde arrestation? Respondit: Jagh sade at the skulle 
stå in arresto, eller sättia een annan i sit ställe.

D. Lenaeus sadhe: Cursor kom til mig, och sade at Rector badh honom arrestera 
deras praeceptorem. Tå sände iag dijt honom nomine collegii at arrestera Kurkarna 
sielffwa. Ähn frågade D. Lenaeus Cursorem: Huru Lenaeus kom på taal hoos Curkarna 
[sid], at the intet achta hans arrestation? Her blef pedellen påmint huru han skal 
säya när han arresterar någon, och intet stå töcken och walka, uthan gå wissa 
ärende.

Sist blefuo alle the som tilstädes woro satte in arresto til dess saken blifuer til 
ända fört.

2. Beslötz denna gången om camrarna på Communitetet, at den som dem leya 
lyster, han skal giffua 2 rdr för huar cammar om åhret. Camrarna skola och 
inventeras them i händer som them leya, både när the tilkomma och afdraga, 
thet skola inspectores tillijka medh Quaestore göra. Fönster, nyckel och spiäll få the 
medh cammaren. Bordh, säng, stolar &c. skaffa the sig sielfua.

3. Taltes om itt torpeställe i Gryta sokn, huilket h. Erick uthi Balingsta brukat 
hafuer, at ther hafua några bönder hållit een ransakningh der öfuer, och wilia läggia 
ägorna ifrån torpet som tilförene hafua tilleegat. Resolutio. Den ransakningh är 
olaglig och ingen dom der på fångit, bruka fördenskul her Erich torpet så nu som 
tilförende, til dess det warder Academien ifrån dömbd effter lagh, thet wij hoppas 
alldrig skee kunna. Her Erick begärar bref aff Consistorio der på. Han skal fåå.

Den 28 Junii
kom Larss Person i Åby, Oloff Larsson ibidem, och Clemmet Olufson i Kumbla, 

alla uthi S. Eliae sokn wid Westerås boendes, hafuandes lagläsarens Peder Danielsons
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witnessskrifft medh häradz signet under, item sin capelians bref om be: te hemmans 
rotenheet och fall, begärandes förmedling på hemmanen. Resolutio Professorum. At 
the kunna wäl få tilgifft och någon förmedling på uthlagorna, när M. Boétius 
Quaestor kommer dijt och der om wijdare ransaker. Giorden kunna the nu få 
fritt.

Den 6 Julii
höltz Consistorium praesentibus D. Daniele Sidenio p.t. Rectore, M. Johanne 

Staieno, D. Johanne Loccenio, M. Johanne Franck, M. Martino Gestrinio, M. Olao 
Unonio.

1. Kom in Consistorium h. Karin Nilss Hindricksons medh stadzskrifuaren Carll 
Larsson, och anklagade Marcum Vilhelmi och Ericum Laurentii Helsingios som 
effterfölier: För halftridie åhr sädan gäste förbe: te studiosi uthi her Hanss syslomanss- 
gården, samma tijd contraherade the medh h. Karin Nilss Hindriksons (huilken och 
då war i gården boendes) at hon skulle koka, twätta och stärckia åth them ifrån 
Michaelis in til juul, och derföre gifua henne 3 dr, thet hon uthlofuade och giorde. 
Hände sig een månad för juul om een lögerdagzaffton, hade åfuanbe:te studiosi 
sänt neder af sin nattstuga med sin poike til h. Karin, öl, bröd, ost och smör til at 
ther af bereda ölsupa, emot theras ölsiuka, thet hon och giorde thet bästa hon kunde, 
och sände thet up til them uthi itt faat, der af the supo något mer ähn halfparten, 
och sände then öfriga neder beblandat medh the kryddor som intet goda woro. Tå 
frågade h. Karin, om thetta öfriga skulle förwaras til måndagen? tå sade poiken: 
The bodo eder göra ther af huad eder synes, the äta ther af intet mehr. Effter hon 
nu af intet ondt wiste, togh hon, hennes tu barn, och hennes syster Barbro Jonss- 
dott. huar sijn skeed och begynte supa op samma blanningh. En lijten stundh der 
effter begynte thet operera, så at alla fyra the som ätit hade fingo så ondt, at the 
intet annat wiste, ähn the skulle på stundene döö, kastade op allt thet the förtärt 
hade, gröna gallan medh och biodh. Der af h. Karin och hennes barn, hade ondt 
een heel månad effter, förr ähn the småningom kommo sig före igen. Men hennes 
syster Barbro kom sig intet före, uthan samma siukdom fölgde henne öfuer wintren. 
Sädan emillan påsk och pingessdag kom henne uppå een owahnlig frosa, som til 
äwentyrs förorsakade sig ther af, så at hon ganska lijtet kunde förtähra emädan hon 
siuk lågh, om tridie dag pingessdag blef hon död.

War och samma gång Matthias Vilhelmi Dn. Marci broder tilstädes, huilken 
bekände at soppan som the nedersände war blandat, dock icke medh förgifft, uthan 
medh hönseskarn och skrapedam, och thet sade hann them hafua giordt för effter- 
föliande orsaker skull. 1. At hon icke alltijdh skulle förwijta them therföre at the 
sände neder tomma faaten. 2. Effter hon illa hade kokat för them. 3. At hon hade 
bortbyt duuken för them när hon twättade. Lade och det til at hon illa hade skiöt 
sin syster i sin siukdom, låtit henne liggia på itt steengolf, och föga annars ähn 
swält henne ihiel.

Consistorium kunne denna gången her öfuer intet sententiera alldenstund både 
Marcus Vilhelmi och Ericus Laurentii woro borta, uthan beslötz at the citeras både 
twå till Michaelis nästkommande, då skal och Matthias Vilhelmi comparera.

I medlertijd hafuer Matthias förlijkt h. Karin. Sädan hafuer ingen ther öfuer sig 
beswärat.
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Den 10 Augusti
höltz Consistorium praesentibus: D. Daniele Sidenio p.t. Rectore, M. Johanne 

Staieno, D. Johanne Loccenio, M. Martino Nycop., M. Israele Bringio, M. Laur. 
Fornelio, M. Olao Unonio. Och då

1. Uplästes först H. M:tz bref af innehåld at M. Andreas Tolffstadius må behålla 
sitt pro adjunctura Stipendium mädhan han uthe är.

2. Träder Rolof Kaale fram och klagar på Petrum Erici h. Erikz son i Swarte- 
becken, at han skulle hafua kastat hans fönster sönder medh steen, om nattetijdh. 
Säger sig der til hafua een M. Boetii tiänare til witne. Nämpner och Nilss Anders
sons bookhållarens tienare, som samma gångh medh be: te Petro skulle hafua warit i 
fölge. Petrus bekänner sig wara skyldigh, säger sig sådant hafua giordt obetänckt af 
hastigheet.

Rector och Consistorium frågar Petrum huad orsaker måtte wara at han Rolof 
sådant giöra skulle? Petrus swarar: Jag kan föga orsaker nampna, dock kan det 
(sade han) lijkwäl något wara. Consistorium frågade huad då? Petrus sade: Han 
hafuer förtreetat min far, gifuit honom spåsk mundh. Rolof frågade när thet skulle 
hafua skeet? Petrus säger sådant några reesor händt wara. Nämpner i synnerheet 
huru han offta, och medh stor otijdigheet krafde hans far een gång 6 mk. som 
han honom skyldig war. Och een annan gång som her Erick skulle hade warit hoos 
honom och begärat tegel til lähns, til huilket han icke annat än spåskt ordh skulle 
hafua fått af Rolof til swar. Rolof säger at han sådant intet minnas kan, begärar för- 
denskul at Consistorium wille sände effter her Erick, at han måtte komma honom der 
om til swars. Consistorium swarar at emädan her Erick icke hörer under Academiens 
jurisdiction, må Rolof sökia honom om huadh han hafuer honom at tütala på råd
stugan. Befaltes alltså her medh både Rolof och Petrus at stijga uth.

Resolutio som för denn gången skee kunde war denna, at emädan fleera beskyl- 
ningar komma tilhopa, alla på Petrum, och fahra är at han derföre högre blifuer 
saakfält, ähn som the fåå som nu tilstädes ähro definiera kunna, derföre skiutes 
medh sententia up til nästa Consistorii dag. Medh huilket swar och Rolof gick sijn 
koos. Men Petrus lefrerades effter Consistorii sluut in carcerem tilbaka igen til 
widare beskeedh.

3. Kommer Academias wachtemästare fram, och berättar, huru såsom den 7 Au
gusti emillan 10 och 11. om afftonen kom Quaestoris M. Boétii dräng til honom och 
sade: at han och hanss hussbonde hade mött Petro her Erickz son och Nilss Ander
sons bookhållarens skrifuare på gatan, gåendes och skrijka. Och huru såsom M. Boo 
hafuer frågat skrifuaren huem han war? Men skrifuaren wille intet göra honom 
något beskeed, om sijder sade han at han heeter Carl! Tomeson. Sedan säger wackte- 
mästaren at då han kom til torget, frågade han een karl och een dräng der stodo, 
om the hade hört något skrijkas, som för honom sagdt war? Och om the wiste huar 
thet war? Dhe swarade at thet war i Swartebeckien. När han dijt kommer råkar 
han ihop medh skrifuaren, frågar honom huem han war, och huarföre han så 
skrijkte? Petrum såg han intet. Petrus steeg fram, och sade at han skreek på lustig- 
heet. Lätt alltså wachtemästaren taga wärian af Petro, och bad at han wille fölia 
sig til Rectorem, och skrifwaren bad han gå medh sig til borgmästaren. Skrifuaren 
sade: lag acktar huarken borgmästare eller digh. Drager uth sin wäria, wille hugga 
honom. Wachtemästaren drager och uth sin wäria. Då sade Petrus til skrifuaren 
fächta medh honom och hugg den hunssfotten. Tå fick wachtemästaren uthi her
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Erikz son och sade til honom: Thetta skaltu swara mig. När skrifwaren det hörde 
högg han åth een wachtekneckt uthi bardisanen för honom, och wachteknechten 
högg åth honom igen. Strax tog wachten wärian af skrifuaren, och skulle gå med 
Petro til Rectorem. Då säger wachtemästaren at Petrus förde en skamlig mun på 
honom i wägen, och gaf sig så många tusende at han intet skulle wända igen, ey 
heller draga uthur staden förr ähn han skulle löna honom, sade at han intet ännu 
hade seedt hanss privilegier. Skulle och hafua lagdt dessa orden der til: Tänck der på 
at tu äst intet til ewigtijd här, iag skal intet gifua öfuer förr ähn iag skall söfua 
dig. Då the hade warit hoos Rectorem gingo the och satte honom i prubban, der 
han icke mindre ähn tilförende skreek och hade sig illa. Skrifuaren som med war 
på gatan när the tumultueradhe blef och sammalunda insatt uthi stadzens fäng- 
elsse.

Petrus bekänner sig detta hafua giordt, dock neekar han til skälzorden. Säger och 
at han alltijdh af wachtemästaren hadhe lijdit itt stort förtreet, namlig iblandh annat 
at wachtemestaren een gång spottade effter honom på gatan, när Petrus icke lyffte 
så myckit på för honom som han wille, och huad mehra det war. Beswärar sig och 
öfuer wachtemästaren at han denn gången hade kallat honom een belghunder, och 
sådant mehr, såsom ock slagit honom een öhrefijl. Hotade och Petrus wachtemästa
ren in för rätten, och sade: at han intet skal hafua giort sådant för intet.

Resolutio. Skiutes up medh sententia til dess flere komma tilstädes. Och her medh 
ändades Consistorium denna gången.

Den 17. Augusti
höltz ordinär. Consistorium pftesentib. D. Daniele Sidenio p.t. Rectore, M. Lau

rent. Stigzelio, M. Israéle Bringio, M. Laurent. Fornelio, M. Boétio Chruzelio, D. 
Daniele Behm, D. Henrico Ausio. Och då

1. Frågar först Rector Professores om huadh för ährende woro nu Academiae 
Cancellario at föredraga, som antingen någon ändskap, rättelse eller förändring 
kunne behöfua, at Hans Excell. om sådant sig wille låta beswära, och medh sin 
authoritate förhielpa, att all ting måtte nåå sin rigtigheet och fortgång.

Professores nämbde dessa effterskrefue saker:
1. At man skulle begära af Hans Nåde, det han wille hoos H. K. M:t och den 

Kungliga Regeringen drifua på Academiae wägnar, om salig Drottning Kirsdns 
testamente.

II. Hielpa och bijfalla Academien in causa om godzen som fru på örby ifrån 
Academien fått hafuer.

III. Om Academiae skogen som Leovitius di Geer brukar.
IV. Om futuro medico och Theatro anatomico.
V. På huad sätt man kunde hålla wid Academien stadigt quar om åhret selectiora 

ibland stipendiaterna ingenia.
VI. Huru man kunde få een bequemlig wåning åth tryckiaren.
2. Dernäst inkallades Petrus Erid Swärting om sin saak. Honom frågar Rector 

om han och något hafuer at förebära, mot thet Rolof och wachtemästaren honom 
senast anklagade? Han sade: Ney. Bekände så wara tilgångit som dhe klagat hade, 
allenast neekade han til skälzordet som wachtemästaren hade beklagat honom före. 
Dock kunde icke heller denna gången Consistorium något mehra til saken göra, 
för andra nödiga ährender skul.

6-691075 Sal land er
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3. Sist slötz och at Academiae Notarius Ericus Noraeus skal medh thet allra första 
draga til Stockholm, och uppå Academiae wägnar, utföra den saken, som länge 
emillan Balingstadium och Acad. hängdt hafuer.

Den 31. Augusti
kallade D. Daniel Rector till sig D. Johannem Lenaeum, D. Johannem Loccenium, 

M. Johannem Franck, M:r Danielem Behm. Tå
Framträdde Samuell klockare och anklagade Laurentium Erici Uplandum för it 

låås (fietter låås) han bortmist hadhe. Och är ther medh sålunda tilgångit. I förleden 
wår stodh klockarens broder och een annan medh honom uthi klockarens wärckstad 
och swarfuade, då hängde låset uthi keeden quar uthan för dören, samma gång 
kom och låset bort, men intet blefuo the warse huem som låset togh,. uthan när the 
gingo uthur wärckestaden saknade the låset. En månad ther effter kom een student 
til klockaren, och sade för honom, at han wiste huar låset war, sade och der til 
medh, at han wille säija thet för klockaren, så frampt han intet wille röija honom. 
Tå giorde klockaren een kappestool åth honom för omaket at han skulle säija sig 
huar låset war. Tå bekändhe samma student (huilken gäster uthi her Hanss syslo* 
mansgården hoos Larss Jordanson) at Laurentius Erici hade sålt låset åth sin wärd 
Marcus Olsson, för pänningar. Klockaren gick så til Markus Olufson, och fan igen 
låset som studenten för honom sagdt hade. En månad ther effter miste åter klocka* 
ren itt annat låås för samma wärckstadh. Ahn een tijd der effter miste åter det 
tridie, itt hiertelåås, som man kallar, och för samma wärckstadh. Det han först 
miste hafuer han nu igen bekommit, sedan Laurentius thet sålt hafuer.

Laurentius blef nu tilfrågat: Huru han wille uthreeda sig och giöra sig urtiufnat 
för dessa låsen, som han är blifuen misstänckt och beskylt före? Tå bekände Lauren* 
tius sig hafua sålt låset åth sin wärdh Markus Olsson, men han sade, at låset intz 
war hans, uthan han tog låset af een gosse Pirum benämd, huilken nu hafuer låtit 
leya sig til soldat, och åth honom sålde han låset. Detta til at bewijsa frambar han 
en sedel som Petter Petterson fougden på Hackestad skrifuit hadhe, uthi huilken 
be: te Pirum bekänt hafuer sig samma låås hafua borttagit uthur Samuel klockares 
wärckstadh.

Samuel swarade: At låset kunde ju icke höra Pirum til, alldenstund han begärte 
ochså kiöpa låset, när Markus Olson kiöpte thet, och böd Pirum halffierde mark för 
låset, men Markus gaf intet mehr än 3 mk. Och detta witnar wäl Markus Olson at 
så sant är. Sändes effter Markus Olson, när han dijt kom, bekände han: at Pirum 
böd och til at kiöpa låset och bödh 3 */2 mk för thet.

Laurentius sade at Pirum giorde thet allenast sub pf&textu på thet han skulle få 
mehr för låset.

Samuel sade ytterligare at Petter Pettersons hustru hade bekänt, at hon hade hördt 
Pirum och Laurentium träta, och Pirum säya: at Laurentius wille göra sig til tiuf, 
men han skal blifua tiuf sielfuer. Och strax der effter när Laurentius fick höra at 
iag krafde mitt låås igen, tå betalte han och strax Markus Olson sina pänningar igen 
för låset.

Doctor Lenseus frågade Laurentium hui han icke talte till samma Pirum när 
han war her i staden i åhr uthi mönstringen? och då uthredde sig her ifrån, all- 
denstundh han wiste sig så wara her medh inweefuat?

Laurentius swaradhe: at han gick till hans lutenant och angaf thet hoos honom,
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badh honom ochså at samma soldat måtte få gå medh sig til Rectorem. Tå swa- 
radhe lutenanten: Itt låås har föga på sig, ey heller må han gå ther effter, han är 
intet under den jurisdictionem

Regessit D. Lenaeus. I skulle hafua gådt til migh iag skulle wäl ha fåt rådh medh 
honom.

Resolutio. Emädan Laurentius (såsom klart war til at förnimma af några om- 
stendigheter) hadhe til det ringesta döölt medh samma Pirum tiufnadhen, och 
warit i rådh medh honom, när hon såldes. Ty sattes han in arrestum, donec se 
expediuerit. Låset sattes och i rätten quar så länge.

Samuel klockaren tilsades at han skaffar then studiosum in Consistorium som 
först hade för sig berättat om låset, och andra witnen som der af hade någon 
kundskap.

Den 14 Septembris
höltz Consistorium & convenerunt D. Daniel Sidenius p.t. Rector, D. Johannes 

Lenaeus, M. Johannes Staienus, M. Laurent. Stigzelius, D. Johannes Loccenius, M. 
Mart. Gestrinius, M. Mart. Nycopensis, M. Ericus Brunnius, D. Daniel Behm, 
D. Henricus Ausius, M. Isaeus Istmenius, D. Johan. Freinshemius.

1. D. Johannes Freinshemius Skyttianus Professor, juramentum assessoris in con
cilio, jubente Senatu, deposuit.

2. Framträdde några bönder ifrån Adlunda sokn: Matz Larsson i Woxum, Nilss 
Erickson i Torssen, och Anders Matzon i Knaby uthi Mörkare sokn, ödmiukeligen 
begärandes 1:0 At blifua frij för sågestockar, effter the tilförende intet äro wahna 
them at uthgiöra. 2:0. At the fingo wist weta huadh och huru myckit the skola 
uthgöra. Blef them swarat til det första, at effter the äro intet wahna, så kunna 
the nu wänia sigh. Ty the kunna icke begära större frijheet ähn andra Academiae 
bönder. Til det andra. At the skola få uthräkning af M. Boetio Räntemästaren, huru 
myckit the uthgöra skola.

3. Beswärade sig be:te Nilss Erickson i Torsen, at han lijder orätt i så måtto, 
at han hafuer een wäderquar, för huilken han måste uthgifua tull, och lijka wist uth- 
läggia mantalspänningarna.

Blef honom swarat: at Räntemästaren skal hielpa honom widh ting, at han må 
blifua then orätten quitt. Ehest ladhe Consistorium thet omaket på inspectores 
aerarii och Quaestorem at the ther om ransaka skola.

4. Frågade Magnif. Rector: Huru man nu skal gå åth Petrum Erici Upsaliensem 
huilkens saak examinerades d. 10. Augusti, men blef då medh sententia upskutit? 
Resolutio. Han relegeras privatim. Strax inkallades han och befaltes at laga sig 
hädan medh thet snaresta, så frampt han icke will publice cum tempore blifua 
relegerat.

5. Uplästes Laurentii Fabricii recommendation den han bekommit hadhe af 
Hans Nåde her Peder Baner til Consistorium at han måtte bekomma stipendium. 
Ther til swarades at så snart något rum blifuer ledigt, skal hann sufficeras i stället.

6. D. D. Johannes Matthiae intercederade per literas för Joh. Petri Brodino at han 
måtte fåå stipendium? Kespondebatur: Habebimus eius rationem.

7. Framkallades Laurentius Erici Sinius och Samuel klockare at the skulle agera 
denn saak til ända, som dhe den 31 Augusti för Consistorio angifuit hafua. Först 
frågades Laurentius huruledes han wille leda ifrån sig tiufnaden, alldenstundh thet 
som stulit war fans i hans händer? Laurentius swarade huad han kunne och det
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som föga til saken kom. Omsijder sade Samuel huru som Laurentii egen moder 
hade bekant saken, bijdit Samuel, och budit honom förlikningh. När Laurentius 
thetta hörde, swarade han med thessa ord: Ja huad min moder hafuer bekant thet är 
sant, bekände och Laurentius at han wiste at Pirum hade stulit låset när hann sålde 
thet.

Sententia. Wij hafua ynglingar at nappas medh, wij få intet döma så noga effter 
lagen, uthan allena ex aequo & bono, wij wille låta them förlijkas och incarcerera 
Laurentium på 3 dygnn.

Den 22 Septemb.
Effter bönen i kyrkian kallade D. Daniel Sidenius p.t. Rector M. Laur. Stigzelium, 

D. Joh. Loccenium, M. Bringium, M. Brunnium, M. Boetium, D. Daniel Behm, 
D. Ausium.

Och proponerade twänne bönders Matz Jönssons i Tarff i Knifsta sokn och 
Larses i Kåhlhammar i Onsala sokn begärann at the måtte få tilgifft och förmed- 
lingh på uthlagorna som the Academien skyldige woro. Samma bönder hafua 1637 
uptagit huar sitt hemman af öde, och fingo tå try åhrs n[emligen] 637, 638, 639. 
frijheet. Och sädan hafua the wäl upbygdt effter sin yttersta förmågo, hemmanen, 
och upbrukat åkren. Och effter een stor misswäxt war för them 1641, ty begärade 
the ödmiukelig tilgifft på åhr 1640 och 1641. despondebatur: För åhr 1640 fingo 
the frijt, och för 641 tilgifft på halfua uthlagorna och ey meer, på thet hemmanen 
måtte thess bättre blifua uprättade och wid macht håldne.

Denn 13 Octobris
effter bönen gingo alla Professores in locum Consistorii ordinarium deliberaturi 

de novo Rectore. Tå föllo alla endrechteliga på Illustriss:m Dn. Ericum Oxenstier- 
nium. Sändes derföre strax E. Noraeus Notarius till Reuerendiss:m Dn. Archiepisco- 
pum til at referera Consistorii meningh, och begära hans höghwyrdigheetz consens. 
Der på swarade Dn. Archiep. sig alldeles gilla och approbera thetta Consistorii 
upsåt, och sadhe at hans Ehrwyrdigheet wille och i synnerheet anmoda her Erick 
Oxenstierna der om at han wille taga sig thet omaket uppå. När Notarius thetta 
Pro-Cancellarii swar igen berättade in Consistorio, blef beslutit at twå af Professori
bus n[emiigen] M. Joh. Stalen«; och M. Ericus Brunnius skulle gå till her Erik 
Oxenstierna samma wärf at förrätta.

Dagen der effter som war den 14 Octobris.
Effter bönen i kyrkian berättade M. Stalen«; och M. Brunnius at Illust. Dn. Ericus 

Oxenstiern uptog Senatus academici gode mening om sig, och fordran til rectora- 
tum ganska wäll. Tackandes Vener. Senatui academico, för det honom then ähran 
tilbudin är, loffuade sig derföre alltijd willia finnas Academien och dess Ven. Se
natui, alla Professoribus sampteligenn, och huariom och enom i synnerheet till 
tienst och befodran på huadh sätt han thet hälst göra kunde. Men sade ändtlig sig 
icke kunna bewilia thetta för ähn han hade skrifuit sinn her fader till der om, 
begärade at Consistorium wille medh widare swar så länge dröija.

Den 26 Octobris
kallade Mag. Rector hem till sig M. Joh. Franck, M. Israelem Bringium och 

M. Ericum Brunnium. Och der framträdde Larss Jordansson i Fierdingen kyrkiones



1642:26 oktober 85

byggemästare, och ahnklagade Johannem Samuelis O-Gothum för thet at han hade 
sönderslagit sin port om nattetijd och klijfuit öfuer balken in uthi gården, och 
när han slog emot honom och dref honom tilbaka uthur gården, gick be:te Johannes 
hem effter sit swärdh, och kom igen, medh wredesmodh slog på min port medh 
steenar, maante uth migh och ropade skälm, hora, skinbracka och alla fula skälzordh 
på migh. Och på några unga studenter ropade hann några reesor: penaler, koofötter. 
Och allt detta om nattetijdh klockann widh tolff.

Detta bekände Johannes allt sant wara, at han sådant uthi sin dryckenskap giordt 
hade, badh han kunde slippa denna gången och blifua medh ytterligare straff för- 
skoont alldenstundh han der effter så länge hafuer leegat i prubban. Uthlofuar sig 
alldrig wilia mehr på sådant sätt igennkomma. Larss Jordansson slog migh och illa 
och pantade af migh kiortlenn.

Rector frågade om the icke kunde komma till förlijkningh så at the icke behöfde 
föras till Consistorium?, sade ytterligare til Larss Jordanssonn: Om Johannes gifuer 
eder 8 dr kopparm., gifua i Eder der medh tilfridz, och förlijkens medh honom.

Larss Jordannson neeka icke der till, men han fruchtade at Johannes skulle her 
effter tilfoga sig något wärre. Johannes swarade: sig alldrig wilia göra honom något 
ondt, om han nu wille förlijkas medh sigh. 8 dr wille han tå strax gifua honom. 
Ther medh förlijktes the, och blef Johannes af Rectore tilsagdt at om han något 
ondt her effter tilfogar Larss Jordannsson skal hela denna saken stå honom yppen.

Denn 26 Octob.
höltz Consistorium pne-sentibus: D. Daniele Sidenio p.t. Reet., M. Joh. Staieno, 

M. Laurentio Stigzelio, M. Joh. Franck, M. Mart. Gestrinio, M. Mart. Nycopensi, 
M. Israele Bringio, M. Laurent. Fornelio, M. Erico Brunnio, M  Boetio Quaestore, 
M. Olao Unonio, M:r Henrico Ausio, M. Isaeo Isthmenio och då

1. Proponerade Rector om novo Rectore eligendo. Begärte at venerandum Con
sistorium wille sig der på resoluera, alldenstundh Hans Excell. Rigz Cantzleren ha
fuer nu resoluerat sig at her Erick Oxenstierna intet antager rectoraten. Resolut. 
Ordo är nu kommen till M  Johannem Franck, derföre önska wij honom lycka.

2. Frågade Rector om Academiae spannemålz föryttrande. Huem der om nu 
skulle bekymbra sig? Alldenstundh the som nu äro inspectores Airarii, kan skee, 
tyckia at tijden är förlijdin öfuer Michaelis och andra inspectores äro ännu intet 
tilsatte. Tå constituerades nya Airarii inspectores n[emligen] M. Laurentius Stigze- 
lius och M. Laur. Fornelius, them må M. Boetius Quaestor consulera, huru Acad. 
span:ll bäst kan försälias.

3. Beslötz at examen juxta vigorem constitutionem begynnas dagenn effter om
nium sanctorum.

4. Frågade Rector: Huru man skall bära sig åth medh Georgio Hojer, huilken 
blef i förleden måndagz satt in ar res tura re et corpore, derföre at han hade budit 
oähran till medh Haq»mi Cursoris dotter, item diffamerat een annan studiosum &c. 
Men lijkwäl oachtandes det han arresterat war, dragit sin koos uthur stadenn? Reso
lutio Consistorii. Der till hörer poena relegationis, men så kunna wij handla något 
lijtet mitius medh honom. Wij wilie citera honom peremptorie nu om söndagh på 
dören, men commination att hann comparerar til den 9 Novemb. så frampt honom 
kiärt är at undfly publicam relegationem.

3. Her Matthias Nicolai een ofärdig gammall krigzpräst som brukar itt Aca-
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demiae hemman i Onsala s. thet honom förlänt är af höga öfuerheten i sin lifztijdh, 
begärar nu skriffteligen at han af Academien måtte få tilgifft på denn säden han 
bör uthgöra uthi kyrkioherberget af samma hemman. Resolutio hoc anno habebit.

6. Andreas Erici olim famulus Academiae begärar ödmiukeligenn någon hielp af 
venerando Consistorio för sin fattigdom skull, alldenstundh han för ingen sin brott 
blef remouerat ifrån officio Cursoris? Respondebatur: Habebit ex mulcta duodecim 
thaleros monetae cupreae.

7. Sist androg Magnificus Rector, Reuerendissimi Domini Archiepiscopi, D. Lau
rentii Paulini, Academiae Pro-Cancellarii begäran at hans Ehrw:tz testamentzbref 
måtte blifua medh Academiae sigillo undertryckt, alldenstundh Consistorium acade- 
micum är der uthi testimonii loco allegerat. Resolutio Consistorii. Ther till neekar 
ingenn, men lijkwäl måtte wij admonera om loco sigilli, at icke Academiae sigil
lum sättes effter Consistorii ecclesiastici sigillum, wij förmoda at hans Ehrwyrdig- 
heet håller oss det til godho. Notarius går til hans Ehrw:t och gifuer tilkänna at 
wij thet för effterskreffue orsaker skull, förmeena Academiae sigillum icke bör stå 
effter Consistorii ecclesiastici. 1. Om wij ansee personas in Consistorio ecclesiastico, 
så äro the een deel af Academ. Consistorio och totum är ju majus och dignius parte.
2. Ansee wij sielfua praesidem in Consistorio ecclesiastico, så är denn samma och 
så Academiae vice Cancellarius, och hafuer dess föruthann Academien een annan 
Cancellarium och högre praesidem. 3. Ansee wij sielfua Academien, så är hon Aca
demia patriae & Regia, huilken uthan twifwell fram för itt particular dioecesanum 
Consistorium bör hafua praerogativam.

Denn 2 Novemb.
höltz ordinär. Consistorium pnesentib. D. Daniele Sidenio p.t. Reet., D. Johanne 

Lenaeo, M. Johanne Staieno, M. Laurent. Stigzelio, D. Johanne Loccenio, M. Johanne 
Franck, M. Martino Nycop., M. Laurentio Fornelio, M. Boetio Quaestore, D. Daniele 
Behm, M. Olao Unonio, D. Henrico Ausio, M. Isaco Istmenio. Ubi

1. Dies 17 Novembris mutationi rectoratus destinabatur.
2. Beslötz at Marcus Johannis Angermannus (huilken föregifz at han skal wara 

reus adulterii) uthi Ytterlännes sokn i Ångermannlandh, skal citeras annan gången 
till den 16 Novemb. nästkommandes, effter han nu föregifz wara i Stokholm.

3. M. Olaus Stenius begärar af Vener. Consistorio at medh lof få publice profiteri 
sin åldriga faders profession, och at han måtte få stå in cathedra der Professores 
läsa. Beslötz at der om skal först discurreras in facultate philosophica.

4. Proponerades Generosi Dn. Gustaui Rosenhanes begärann om godz förbytningh 
medh Academien. despondebatur. W ij swara nu som förr, och honom som andra, 
at thet at göra står intet in nostra potestate. W ij äro intet tilswars der medh.

5. Michael Stocade är igenkommen, och begärar sin förra lägenhet igen, her widh 
Academien at docere juventutem lingvam gallicam, sin vernaculam. Resolut. Han 
drogh sin koos cum bona Consistorii venia wij kunna intet förwägra honom sitt 
petitum. Uthan wij låta skrifua til hans ExcelL Academiae Cancellarium, och för
fråga Reuerendissimum Dn. Archiepiscopum der om.

Denn 9 Novemb.
uthi Professorum närwaro i gambla Academiae vestibulo beslötz at Ericus Erici 

Simtelius skall fåå 60 dr kopparn, af Academiens intrader, huilka Räntemästaren
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M. Boetius skall lefrera hans uthskickadhe, effter hans Excell. Academia; Cancel
larii brefz innehåldh. Och det derföre at be: te Ericus ey längre kan få ståå uthi 
stipendiaternas catalogo.

Finis rectoratus 
D. D. Danielis Sidenii.
Erico P. Noraeo Acad.

Notario.

Acta publica 
Venerandi Consistorii academici Upsaliensis 

sub rectoratu Experientissimi atque Clarissimi viri,
Mag. Johannis Franck 

medicinse Professoris pubi.
Notata ab Erico Noraeo,

Acad. Notario,
Anno Christi 1642.

Die 17. Novembris
Experientissimus atque Clarissimus vir M. Johannes Franck Academiae Rector 

in templo Upsaliensi cathedrali publice & solenniter renunciatus est.

Die 21 eiusdem,
leges de moribus studiosorum publice de cathedra ab Academiae Notario recitatae 

sunt. Et studiosi certis lectionibus audiendis adscripti.

Den 22 Novemb.
kallade Magnif. Rector til sig D. Danielem Sidenium, M. Israelem Bringium och 

E. Noraeum Notarium.
Samma gång framträdde Johannes Haquini, Cursoris son och anklagade Matthiam 

Nicolai Roslagium för det han uthi den begrafningen som senast höltz på Com- 
munitetet hissade Johannem Danielis her Lars Sparres tienare til at slå sig medh 
en spansk rör. Och när han hade sl[a]git migh, sade han, så at iag föll om kull, 
tå sparkade Matthias migh i huffwudet, och då samma gång kom min hatt bort, 
huilket och ingen annan war orsak till ähn Matthias.

Matthias swarade: Jagh slog honom intet, ey heller sparkade, och ingen hissade 
iag på honom, uthan han war så obeskedelig, full och druckin, och det förtryta 
them som inskiänkia skulle. Jag talade intet mehr medh honom uthan een gångh 
sade iag åth honom: Johannes har du något fått til bästa så gaak nu hem. Tå 
sprätte han migh under näsan och sadhe, thet kommer föga tig widh. Så slogh tå 
Johannes Danielis honom medh itt spanskt röör några slängor. Tå sadhe Johannes 
Haquini: Ja, ia Matthia, känner iag ingen annan, så skaltu swara migh här till. 
Her uthwistes the. När the hade affwijkit berättade D. Daniel huru Sparrarnas 
tienare hade sagdt för sig, at han slog honom och giorde Matthiam frij. Och sade 
än tå at thet ångradhe honom at han icke skulle haffua slagit honom meer, ty 
Johannes Cursoris son hade wäl förtiänt thet.
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Effter the kallade på witnen, och intet witne war tilstädcs upskiötz til widare 
ransakningh.

2. Laurentius Franck anklagade Magnum Magni Nortman säyandes at han wid 
pass en månadh tilförende war til herrans Nattward om een söndagh, och stog 
uppå lectaren i kyrkian under afftonsångz predikan, när iag skulle gå uth ur 
kyrkian, gick denna Magn«j effter migh, och sade til mig: Du penal än du spänner 
sporarna af dig, eller en annan gång skal iagh spänna them af dig, fast en din far
broder woro hundragångor en Professor här. Magnus bekände sig haffua sagt om 
sporarna, at han än en tijd måtte wäl haffwa fördrag medh them. Men nekade 
alldeles sig hafua nämbd om hans faderbroder något. Upskiöts medh sententia til 
dess Consistorium ordinarium warder hållit. Vid. acta diei 7 Decemb. infra.

Den 23 Novembris
höltz ordinär. Consistorium närwarandes M. Johanne Franck p.t. Rectore, D. Joh. 

Lenaeo, M. Johanne Staieno, M. Laut. Stigzelio, D. Daniele Sidenio, D. Joh. Loccenio, 
M. Martino Gestrinio, M. Martino Nycop., M. Israele Bringio, M. Laurent. Fornelio, 
M. Erico Brunnio, M. Boetio, M. Olao Unonio, M. Henrico Ausio, M. Isaco Ist- 
menio.

1. Tå berättade först Rector sig haffwa anslagit praelectiones publicas, och låtit 
anskriffwa studiosos til wissa lectiones effter constitutionum innehåld, item förmant 
them brevi oratione ifrån skiutande och annat buller in uthi stadenn.

2. Dn. Haquinus Andreae Bibliothecarius andrager för Venerando Consistorio sig 
haffwa på Venerandi Senatus academici goda behagh tagit effterskrefna böcker til- 
kiöpz aff s. Doctoris Laurentii Vallii bibliotheek

Biblia Duacensium vol. 6..........................................................................  30. rdr.
Bernhardi O p e ra ...................................................................................... 5 1/2 rdr.
Bibliorum Paraphrasis Lucae Osiandri vol. 2...........................................  8. rdr.
Aigid. Hunnii opera, & Loci Com. Chemnitii vol. 3............................  12. rdr.
Philippi Nicolai Operum Germanic. vol. 4................................................. 7 1U rdr.
Philip. Nicolai Operum Latin. vol. 1............................................................2 1/ 4 rdr.
Sneffius in Psalm os.................................................................................  3. rdr.
Snephius in E saiam .................................................................................  3. rdr.
Brentii operum vol. 8...............................................................................  16. rdr.

87 rdr.

Tå bewiliade Consistorium at Bibliothecarius skulle behålla them til Bibliotheket 
för samma specificerade wärde.

2do frågar Bibliothecarius om han skal anamma flere böcker af Johanne Stenio 
bibliopola för the pänningar han Academien skyldig är? Swarades at tilförende war 
allareda så resoluerat at Bibliothecarius medh inspectorum Bibliothecae venia och 
weetskap thet göra må och skaL

3. Uplästes Georgii Hojeri scriptum, & responsio ad citationem peremptoriam, 
Rector frågade huad man med honom skal göra?

Emädan han uthi sin skrifuelsse hafuer sagdt at Paulus Freyschmit skulle här sin 
saak framföra, ty bewiliade Consistorium at Paulus skulle kallas up til förhör, sändes 
fördenskul pedellen effter honom. Interea förtälde D. Daniel Pro-Rector uthi [0: att]
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Georgius uthi sin rectorat ante dicessum blef per Cursorem arresterat, men det 
oachtandes hafuer han reest sin koos. När Cursor kom tilbaka, berättade han at 
Paulus Freyschmit intet war hemma på sin stuffwa. Ty blef och upskutit medh 
sententia til een annan Consistorii dag.

4. Taltes om Academiae bygningh, och den gråsteen och gruus som der til fram
köras bör. M. Boetius Chruzeli«j Quaestor sade ey billigt wara at Academiae bönder 
som när widh Upsala boendes äro skola allt för myckit graveras, men the som 
fierran boo såsom uthi Wesmanlandh weta intet der aff. Ty blef enhelleligen af 
Consistorio beslutit at alla Academiae bönder iämwäl och the som i Wesmannelandh 
boendes äro, skola samma körtzlor framföra, eller penningar therföre uthgiöra. 
4 lass af it heelt hemman, 2 lass af it halfft hemman, 1 lass af it fierdedels hemman 
eller 15. öre penningar.

5. Om S. R. M:tis stipendiater bleff så beslutit som her effter förmäles:

Confirmerades:
1. Elias Benedicti kom strax in 2dam classem propter intercessionem Archiepiscopi 

Pro-Cancellarii, dock får han ey större quotam ähn en annan, men förr får han uth.
2. Fredericus Hein Dorpatensis, 3. Olaus Andre« Nericius, 4. Petrus Laurentii Järpe,
3. Nicolaus Sparrman, 6. Cornelius Osasngius Smolandus, 7. Olaus Johannis Scultu- 
nensis Vesm., 8. Johannes Olai Pratanus Heising., 9. Johannes Johannis Hernodius, 
10. Andreas Israelis Telgensis, 11. Johannes Johannis Anthelius, 12. Andreas Lau
rentii V-Gothus, 13. Johannes Nicolai Klinth, 14. Nicolaus Broderi Calmar., 15. Olaus 
Jonae Nyländer Medelpadius, 16. Johannes Petri Upsaliensis, 17. Petrus Jon« Rams- 
bergius Vesmannus, 18. Nicolaus Benedicti Nericius, 19. Jacobus Johannis Holst 
Heising., 20. Nicolaus Petri Gevalius, 21. Jonas Andre« Holstenius Vesmannus, 
22. Ericus Georgii Smol. recommenderat af Illust. D. Joh. Skytte, 23. Petrus Matthi« 
Biörscogensis Vesmann#j, 24. Ragualdus Erici, 25. Jonas Benedicti Selenius recom. 
af Cancellario, 26. Ericus Olai Vijkstadius Uplandus, 27. Ericus Erici Helsingus, 
28. Christopherus Andre« Leyman Upland., 29. Israel Olai O-Gothus, 30. Olaus 
Nicolai Bohlius Smolandus, 31. Carolus Johannis Helsingus, 32. Johannes Petri 
Brodinus Archiepiscop. intercederar för honom, 33. Olaus Olai Nyzelius Uplandus, 
34. Johannes Haquini Frondelius V-Gothus, 35. Ericus Thom« Roslagius, 36. Jo
hannes Olai Haurelius O-Gothus,
37. Jonas Johannis Stijgh 1 den af thesse 2 som äldre student är skal få

Jacobus Sigfridi Vasenius J stipendium,
38. Laurentius Erici Nericiensis, 39. Johannes Volffgangi medh A. Cancellarii re- 
comftzenda/zon.

Expectantes stipendium:
Emundus Nicolai Figrelius skal få i påsk, Olaus Gementis Roslagius filius rustici, 

Nicolaus Laurentii Sidenius f. pastoris, Ericus Jon« Fluur Gestricius f. pastoris, 
Daniel Jacobi Vesmannus filius ciuis, Johannes Jon« Dalius V-Gothus orphanus, 
Magnus Magni Vesmannus f. pastoris, Johannes And. Tomtelius f. rustici, Andreas 
Matthi« Luculander Smol. f. militis, Johannes Nicolai Berg O-Gothus, Jonas Johannis 
Smolandus filius rustici, Petrus Olai Fonterus Upland. fiL rustici, Laurentius Joh.Tier- 
pensis Upland. fiL rustici, Johannes Andre« Helsingus fiL pastoris, Andreas Olai 
Roslagius Veddöensis, Georgius Erici Londinus UpL filius rustici, Marcus Johannis 
Upland. fiL pastoris, Petrus Nicolai Roslagius fiL rustici, Johannes Erici Upsaliensis,
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Petrus Esberni Smol. filius rustici, Haquinus Magni V-Gothus fil. rustici, Ericus 
Michaelis Uplandus fil. rustici, Ericus Olai Rimboensis fil. pastoris, Andreas Jo
hannis Gestritius fil. rust., Marcus Thomae Uplandus fil. rustici, Laurentius Bene
dicti Torstunensis fil. rustici, Bergerus Magni Vesthius Smol., Laurentius Coronal- 
sius Smol. fil. rustici, Jonas Nicolai Angermannus fiL sacellani, Olaus Christopheri, 
Petrus Petri Orebroensis fil. ciuis aurifabri.

6. Uplästes M. Andreae Sepelii breff til Ven. Consistorium, thess innehåld at Se
natus Acad. wille honom wid giffwin occasion promovera til någon lägenheet här 
wid Academien. Blef bewiliat at han skulle när någon lägenheet bliffwer löös, 
påtänckt warda.

Den 29 Novemb.
höltz ordinär. Consistorium loco ordinario consveto, praesentibus M. Johanne 

Franck p.t. Rectore, M. Johanne Staieno, M. Laurentio Stigzelio, D. Joh. Loccenio, 
M. Mardno Gestrinio, M. Martino Nycop., M. Israéle Bringio, M. Laurent. Foraelio, 
M. Erico Brunnio, D. Behm, M. Boetio Chruzelio, M. Olao Unonio, D. Ausio, 
D. Freinshemio.

1. Bleff då beslutit at M. Nicolaus Prytz lector Arosiensis som anklagar Acad. 
wachteknechten för dråp, skulle citeras hijt til Consistorium förste onssdagen effter 
tiugondedagen, det är den 18 Januarij 1643.

2. En borgare uthi M. Peders gård i Stockholm, klagar på Isaeum M. Peders 
sonen för sin häst, den han honom för fäm weekor tilförende hade leegt til nästa 
gästgiffware i Stockholms wägen, men intet fått igen hästen förr ähnnu. Ty wil 
och borgaren intz taga igen hästen. Senatus academicus rådde borgaren til at sökia 
Isacum sin wederpart igen uthi Stockholm, ty han är intet mehra under jurisdictione 
academica. Badh ochså Rector honom at taga igen hästen och taga sig twå män til 
witne huru han nu seer uth.

3. Beslötz at Georgius Hojerus som haffuer förachtat citationem och dragit uthur 
arresto, skulle futuro die dominico på nytt citeras at han comparerar innan 14 dagar 
om han här i Swerige är eller innan sex wekor om han allereda uthreest är.

4. Laurentius Arvidi O-Gothus blef af Rectore citerat til Consistorium, men kom 
intet. Ty bleff beslutit at han derföre skulle incarcereras.

3. Taltes om horto medico. Syntes rådeligit wara at Consistorium supplicerar 
H. K. M:t til der om, blef dock denna gången intet wist der om beslutit.

6. Förtälde Magnificus Rector at apothekaren nu är resoluerat strax effter helgen 
låta lustrera och visitera sitt apotheek, begärte fördenskul at Ven. Consistorium nu 
wille förordna några wissa men som bijwistas skola. Sit juramentum wil apothekaren 
afläggia post factam lustrationem. Ehest loffuar han Professoribus samma kiöp på 
kryddor och spetzerij som the försälias uthi apotheken i Stockholm.

7. Inspector stipendiatorum frågade Venerandi Consistorii sententiam om Dn. 
Gudmundo Krokio och Petro Bodero, om the skola få behålla Stipendium länger 
effter the skola få annat stipendium. Så emädan Boderus hafuer i fiohl reda fått 
tijo tunnor sädh på samma stipendium ty blef af Consistorio honom förwägrat 
Regium stipendium. Men om Gudmundo Krokio discurrerades in utramq#e partem. 
Somliga meente hårt wara at man skulle statuera exempel på honom, och removera 
honom allenast derföre at han wäntar it annat stipendium och ähn der af intet 
bekommit haffwer. Somliga meente thet wara orätt at han som på samma tijdh sti
pendiaterna wänta stipendium, får 300 dr stipendium, skulle och niuta detta sti-
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pendio til godho. Skiötz äntlig up til Pro-Cancellarii godha dispensation, antingen 
Gudmundus skal länger få stip. eller ey?

7. Decemb. 1642
höltz Consistorium närwarandes M. Johanne Franck p.t. Rectore, M. Laurentio 

Stigzelio, D. Daniele Sidenio, M. Martino Nycop., M. Erico Brunnio, M. Boetio 
Chruzelio, D. Daniele Behm, D. Henrico Ausio, M. Isaco Istmenio. Och då

1. Kom för rätten Oloff Staffanssonn i Forkarby uthi Bälinge sokn Academiae 
bondhe, som af wådheld hafuer otto dagar effter Michaelis nästförledin bortmist allt 
sitt godha, huus ägodelar och spannemål, och allenast hafuer nutit mästadelen af 
boskapen, ödmiukeligen begärandes frijheet på uthlagorna, så wille han göra sin 
flijt, at hemmanet måtte blifwa öprättat igen. Tå fick han af Venerando Consistorio 
tilsäyelsse at han skulle få frijheet på ett åhr eller mehr allt effter som han hem
manet häfdar och bygger til.

2. Dn. Laurentius Israelis begärar itt Academiae hemman Tarff uthi Knijffstad 
sokn til at besittia, medh samma wilkor som Dn. Börgerus det tilförende besuttit 
haffwer. Ehuru wäl Consistorium alltijd hälst antager bönder på Academiae hem
man, likwäl tillätes her Lars det at besittia, effter ingen bonde sig offererar.

3. Beslötz at Matthias Andreae Onsalensis Uplandus som haffuer besuffwit Matz 
Anderssons skomakarens dotter på Islandet, och haffuer loffwat henne ecktenskap, 
(bröllopet skal stå nu fierdedag juul. Öffuer troloffningen war her Håkon i Bonde- 
kyrkio kapellanen), skall böta fäm dr huittmynt eller ti jo dr kopparpänningar.

4. Sententieras öffwer Magnum Magni Nortman, vide acta diei 22 Novemb. 
supra, som haffuer kallat Laurentium Franck penal och i kyrkiowägen wilia spänt 
sporarna aff honom. At Magnus skulle incarcereras uthi 8 dagar, men kommer han 
flere gånger medh sådant igen, då måste han relegeras.

3. Laurentius Franck anklagade Laurentium Aruidi O-Gothum säyandes. En sön
dag när iag gick uthur kyrkian ställte Laurentius Aruidi sig på högra sidan om 
kyrkiodören, och en annan studiosos som nu är i Stockholm. Då sparkade denna 
Laurentius mig på sporan wiliandes tråda honom neder. Och den andra studiosus 
som nu borto är slog migh om kull. Några dagar der efter åth mötte iagh honom, 
tå sade iagh: min wän, hwij trampade i mig i kyrkian. Du, swarade han, din belg- 
hunder woro intet för godh at taga sporarna af digh. Laurentius Aruidi swarade: 
Jagh steeg alldrig på hans spora, men sädan effter några weekor när han talte mig 
til, då sade iag: alldrig steeg iag på din spora, men du woro intet för god at spänna 
sporarna af dig, så giorde iagh när iagh först kom hijt. Om iagh kallade honom 
belghunder, det minnes iagh intet. Resolutio Consistorii. Laurentius Aruidi O-Gothus 
skal för denna gärning sittia i prubban uthi tu dygn.

6. Sueno Bröms medicinse studiosus är sinnader at resa in exoticas regiones der 
sina påbegynte studier idka och fortsättia. Begärar tienstligen sd Vener. Consistorio 
någon hielp och täre pänningh. ResoL W ij wille see til han skal blif:a hulpin effter 
ämne som här kan finnsis i förrådh.

7. Dn. Olaus Becchius rector cantus i skolan begärar undertiensdigen aff Vene
rando Consistorio at få niuta stipendium den tijdh han här uppehåller musicam i 
kyrkian. Beslötz at han prouisionaliter skal få stipendium in 3 classe, och han skal 
förobligera sig at bliffua här stadig quar på een tijdh, och göra sin möjeliga flijt 
at musiken intet intermitteras på the stora högtijderna om åhret.
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8. Uplästes catalogus confirmatorum stipendiariorum pro termino Michaelis och 
ratificerades.

Den 9 Decemb.
kallade M. Johannes Franck p.t. Rector hem uthi sitt huus til sig: M. Laurentium 

Stigzelium, D. Danielem Sidenium och E. Noraeum Notarium.
1. Och der anklagade Samuel Danielis, Widbo prästesonn, Matthiam Laurentii 

Roslagium at han hade leegt een stuffwa uthi sins gård it heelt åhr igenom, rech- 
nandes ifrån Michaelis tijd och haffuer allenast bliffuit uthi stuffuan 3 wekor, och 
sädan öffuergaff henne och alltså sweek mig at iag måste mista husehyran, 6 dr 
effter wärt contract skulle han giffua migh.

Matthias swarade at stugan war så skamliga kall, fönstren woro uthan lucka och 
lösa i bogarna, inga stolar och ingen greepa på dören, ey heller wille kokerskan 
länger koka åth migh. Lijkwäl contraherade iag medh dem at iag skulle få stolar 
och annat tilgehör, men fick intet, ty måste iag nödgas at förskaffa mig een annan 
lägenheet. Och när iag reeste uth sadhe iagh dem op stuffwan.

Resolutio. Matthias giffuer halffua husehyra, emädan contractet är icke så alldeles 
richtigt hållit som det sig borde och loffuat war, för desse orsaker skul kunde man 
denna saken ey högre bringa.

2. Johannes Acad. wachtemästaren klagade ann Laurentium Erici Sinium, Samue- 
lem Sinium, Nicolaum Aruidi och Petrum Erici Upsaliensem Swärtingh at the för 
8 dagar sädan om natten klockan 11. kommo ifrån Hans sågare i Herdingen. Lau- 
renti«r och Samuel speelade, Nicolaus gick medh een pååk och Swärtingen medh een 
wedhyxa. När the kommo til m:r Abrahams port, stötte the på porten, tå lätt iag 
drängen taga wedeyxan aff Petro och då skaar han sig lijtet i handen. Sedan hade 
iag them til Rectorem, men effter Petrus icke sielfwiliandes wille gå nödgade wij 
honom, effter the grasserat hadhe.

Sententia. Grassatio meruit quidem relegatione?» sed ut mitius eos tractemus, in- 
carcerabuntur per diem naturalem.

3. Samma gång anklagade gevagliern Ericum Johannis Tierpensem at han hade 
gångit druckin på gatan, skrijat och ropat, wachten tog honom fast wid Adolphz 
källare dör, då slog han een wachteknecht widh örat. Resolutio. Ericus skall böta 6 dr 
koppermynt, och bättra sit lefuerne så frampt honom kiärt är at undwijka större 
straff.

Den 14 Decembris
höltz ord. Consistorium pncsentib. M. Joh. Franck p.t. Rectore, D. Joh. Lenaeo, 

M. Johanne Staieno, M. Stigzeüo, D. Daniele Sidenio, D. Loccenio, M. Mardno 
Gestrinio, M. Mart. Nycopensi, M. Laur. Fornelio, M. Erico Brunnio, M. Boetio 
Chruzelio, M:r Daniele Behm, M. Henrico Ausio, M. Olao Unonio, M. Isaco Ist- 
menio, D. Freinshemio.

Tå refererade Rector thet wara Dn. Archiepiscopi Pro-Cancellarii befalning at 
Professores nu wille uthwälia een duglig och skickelig man uthi s. M. Suenonis 
stalle. Refererade och at M. Jonas Hambraeus hafuer skriffuit både Rigs-Cancellario 
och Acad. Cancellario til at han intet begärer den ordinariam professionem uthan 
snarare een honorariam professionem. Facultas philosophica sade sig wilia talas wid 
ther om.

2. Uplästes: Dn. Academiae Cancellarii resolution om Michaele Stocade at han
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bliffuer admitterat til sin förra provinciam och officium at informera juventutem 
uthi sitt modersspråk fransöskan. Han skal opkallas til at afläggia juramentum fide
litatis. Samma gång discurrerades om hans salario för den tijden han haffuer warit 
borto, om han skulle få niuta salarium för heela den tijden han haffuer borto warit? 
Dnn. Professores allasammans meente at Stocade skulle på ringare tijdh kunda 
förrätta sin reesa til Finlandh ähn på itt heelt åhr, huarföre syntes gott wara at låta 
honom salarium för halffwa åhret, och mista för Michaelis terminen 1642. Dock 
förr ähn thetta äntlig beslutas skal Stocade opkallas til at publice optäckia causas 
diuturnae absentiae.

3. D. Johannes Lenaeus berättar om Marco Johannis Angermanno at han uthi sitt 
rectorat blef citerat men intz comparerade han, uthan skref allenast it bref tilbaka 
at han wille komma i höst, men sant war thet hösten kom och Marcus kom intet, 
uthan går i Stockholm och söker effter tienst. Borgarena här i staden wilia senten- 
tiera på konan som han lågh medh, men the kunna thet intet wäl göra förr ähn 
Marcus kommer medh tilstädes, wij måste derföre på nytt låta citera honom, eller 
eliest hämpta hijt honom ty han syter inga citationer. Beslötz at pass skal skriffuas 
åth enom som reeser åstad och huar then samma finner honom, skal han begära 
aff magistram eius loci at be:te Marcus må hijt förskickat blif:a.

4. Begärar M. Simon Wolimhaus apothekaren at låta besökia sitt apotheek, an- 
modhar fördenskull af Venerando Consistorio om visitatoribus. Tå deputerades 
D. Johannes Lenaeus, M. Martinus Gestrinius och Ericus Noraeus Notarius, der til 
at the strax effter trettondedagen skola twå timmar för middagen och twå timmar 
effter middagen comparera uthi apothekarens huus samma lustration at fullbringa.

5. Proponerade Consultissimus D. Doctor Joh. Loccenius, facultatis juridicae p.t. 
Decanus, om futura promotione D. Eliae Mörk in U. I. Doctorem sadhe Reverendis
simum Dn. Archiepiscopum Pro-Cancellarium haffua fått breff der om at så skee 
må. Begärar förthenskul Decanus at weta aff Venerando Consistorio huadh dag dhe 
der til deputera wille. Decanus såge gärna at thet kunde skee nu nästkommande 
måndag. Professores theol. meente at thet war nästan förr när in på julehelgen, dock 
föll ingen ther emot om Reverendissimus wil låta sig så behaga.

Den 9, 10, 11, och 12 Januarij 1643 
visiterades m:r Simon Wolimhaus Academiens apothekares apotheek, effter som 

den 14 Decembris näst förleden concluderat bleff. Och tå improberades effterföliande 
species ex herbis, basilica & portulaca. Ex radicibus: filix fasmina, item marem 
praestiorem ei providebit quia melior haberi potest. Ex aquis: acetum rosarum. Ex 
conservis: conserva majoranas. Desunt sequentia quae omnino providebit: Radices 
Bryoniae, nasturtium aquaticum, Aristolochia rotunda.

Den 18 Januarij 1643 
höltz ordinarium Consistorium praesentibus M. Johanne Franck p.t. Reet., D. Jo

hanne Lenaeo, M. Joh. Staieno, M. Laurentio Stigzelio, D. Joh. Loccenio, M. Martino 
Gestrinio, M. Martino Nycop., M  Erico Brunnio, M. Boetio Chruzelio, M. Henrico 
Ausio, M. Isaeo Istmenio, M:r Johanne Freinshemio. Och tå

1. Framkallade M. Rector w:t Claes Eriksonn h. Claes Tottz uthskickade huilken
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lefrerade det bytesbref som lydde om (dhe) godzen ifrån Academien under Ekol- 
sundh förbytte äro, oplästes och beslötz at Academiae breff skal deremot honom 
medhdelas.

2. Inkallades Peder Nilsson Höök fulmechtigh giordt aff M. Nicolao Prytz lectore 
gymnasii Arosiensis, at uthföra den saken emot wachteknechten som Prytzens brodher 
dräpit haffuer. Huilken inladhe först sin fulmacht giffwin aff M. Nicolao, at han 
måtte sakenn agera emot Academiae wachten, sammaledes inkallades wachten, och 
oplästes alla aeterna för them som tilförende der om passerade woro. När Peder 
Nilsson allt thetta hade hört opläsas inlade han åter een libellum af 3 punchter 
emot wachten så lydandes: I. om wachten kan haffua så höga order och privilegier 
at the kunna in primo furore enom skada tilfoga som huarken macht eller fulkomlig 
wilia hadhe at prseiudicera wakten i någon måtto, och oansedt the något opsåt 
hadhe, intz effeetuerade. Synes förthenskul hött, wara medh ingo bött. II. Ther 
wachten war nychter och såg H. F. N. tienare wara druckne och obillige, war 
wachten starkare och flere personer som kunde them lätteligen angrijpa och föra uthi 
cortegardi eller annat stadzens fängelsse som wanligit plägar wara, och ey som een 
biltoger eller ogärningsman uthan någon föregången dom såra och plat nederslå, 
uthan borde alldeles wachten reguleradt sig effter thet 33 cap. i Rådstugb. och 
låta then dräpna niuta thet 20 cap. i Edzörssb. L.L. til godho. III. Huarföre wachten 
hade tagit den dräpnas swärdh, sädan han war nederslagen och kundhe intet uthrätta 
eller någon skada giöra enom androm huilket synes sträffua aldeles emot lagh.

Til desse 3 Peder Höökz punchter swaradhe wachten som fölier: Först det som 
föregiffues at wachten in primo furore skal haffue H. F. N. tienare skadt, är icke 
sanfärdigdt eller bewijsligit, uthan wachten har honom och hans stalbröder tre 
åthskilliga reesor förmaant på sit embetes wegnar, at the mz skrijande och grasse- 
rande skulle afstå, der the emot, pockandes oppå sins herres authoriteet, haffua 
swarat sig intet achta deras ordningh här i stadenn, och alltså haffua framgeent medh 
sina dragna wärior maant them til at fächta medh sig, undhfått them medh skän- 
neliga och spåtska ordh, ther til medh sit onda opsåt emot them begynt at effee- 
tuera i så måtto, at när wachten sista gången war framom them gångin, lupo the 
effter, och een aff wachten som effterst war stötte the öffuer een steen emot wäggen, 
och huggit til honom, huilket slag han undweek, och sädan nödgades sig förswara. 
2. War icke wachten mächtig them angrijpa och i fängelsse föra, emädan the woro 
så många personer som wachten. War och icke wachtens opsåt någon af H. F. N. 
tienare sååra heller nederslå, uthan allenast sig emoot deras öfuerfallandhe at defen- 
dera, effter eliest icke kunde skee uthan wachtens lijfzfahra. 3. Synes icke sträffua 
emot lagh och all wachtz wanliga privilegier, sin wederpart hans swärdh eller slijkt 
ifrån taga, när wachten förnimmer hans opsåt wara them ther medh skada tilfoga. 
Är och icke det sanningen lijkmätigdt som förebärs at den dräpna war tå af wachten 
så nederslagen at han iu icke förmåtte mehr uthrätta och widare skadha göra, 
emädan han samma stunden kom effter och hindhe på wachten widh Smäckien 
och fodrade sitt swärdh igenn.

Här uthwijstes parterna, sädan beslötz at nästkommande fredagh för middagen 
klockan otta, skal hållas Consistorium och då beslutas och dömas denna saak.

3. Rector refererade för Venerando Consistorio at Georgius Hoyer är för mehr 
ähn 6 weekor sädan citerat worden, men intet comparerat. Resolutio. Thet är så 
beslutit tilförendhe at han skal per annum relegeras.



1643•  januari -  20 januari 9 5

4. Beslötz at Notarius skal bliffua sin begäran mechtigh och få åthniuta augmentet 
på rdr som Professores.

Den 20 Januarij
samman kommo Professores til at döma om dråpet som Academiae wachteknecht 

bedriffuit haffuer:
M. Johannes Franck p.t. Rector, D. Johannes Lenaeus, M. Johannes Staienus, 

M. Laurenti«! Stigzeli«!, D. Johannes Loccenius, M. Martinus Gestrini«!, M. Mar
tinus Nycopensis, M. Ericus Brunni«!, M. Olaus Unonis, Dn. Henric«! Ausius, 
M. Isacus Istmenius.

1. Och då inlade wachten swar på Peder Höökz inlagda libell den 18 Januarij, 
så lydandes: 1. Det som föregiffues at wachten in primo furore skal haffua H. F. N. 
tienare skadd, är icke sanfärdigt eller bewijsligit, etc ut superiori folio.

2. Inlade ähn Peder Höök een annan skrifft emot wachten der uthi woro effter- 
föliande 10 puncter:

1. När hertigens tienare kommo til gästebodzgårdenn, gick Lars och Peder och 
hämtade sig een kanna ööl uth om porten, men Gurli och Anders gingo inn. När 
den kannan war uthdruckin kom wachten gåendes och i det samma hade Peder 
sit swärdh uthe, tå badh Lars och staldrängen, Peder sticka sit swärd inn, men 
Peder war så druckin at han det sielf icke kunde göra, uthan staldrängen steeg til 
och stack hans swärd inn, men när Lars såg. &c. Vid. Lit. A.

3. Til dessa X puncter swarade wachten icke annorlund ähn tilförende uthi ae
terna infördt är, allenast i synnerheet til thet första, at thet war itt styckie emillan 
porten, och der wachten slogh honom, ty när han fulfölgde effter wachten då blef han 
först slagen. Her sändes pedellus Acad. til rummet ther han slagen wart, kom igen 
och berättade at thet 48 skoor långt war ifrån gästebodzgårdzporten.

I medlertijd medan pedell«! borto war, berättade M. Boeti»! Acad. Quaestor, at 
när han medh sin hustro gick hem ifrån gestebodzgårdenn, tå war något buller widh 
porten, tå förmante iagh them, at the skulle låta wäl. Sadhe och sig icke det nu så 
grant minnas som sin hustro. Ty sadhe han: När wij kommo uth begynte hustrun 
gruffua sigh at the icke förr skulle haffua gångit hem, eller och biddt effter 
M. Israel. Tå fick hustrun see wachtemästaren, badh honom och Anders wachte
knechten at the wille fölia sigh hem, huilket the och giordhe. När wij tå woro 
komna om biskopzgårdenn, ropade een emillan oss och gästebodzgården: The öffuer- 
falla wåra, och hustrun meente at thet war wachtedrängen som ropadhe. Tå lupo the 
tilbaka at göra honom succurs. Och strax kommo the åter effter oss innan wij 
kommo til Smeckien.

4. Sändes effter några som boo och gästa bredewid gatan ther slagsmålet stodh, 
huilka sägas haffua någon kundskap der om. Först inkallades m:r Gierdt guldsmedh 
och tilfrågades om han wiste något at berätta om thetta målet? Der til swarade 
han: At han hörde i sängen huru een gafz illa widh på gatan, men på huadh ställe 
eller ort wiste han intet at berätta, ey heller någon annan omständigheet. Sädan in
kallades een studiosus Petr«! Dieterici be:d huilken gäste på samma gata uthi Olof 
Sigfridsons gård, och sammalunda tilfrågades huadh han af denne saak wiste til at 
säya? Han swarade: Något hörde iagh och såg, men alldeles at berätta huru tilgick 
weet iag intz. Tå lade han sin eedh af och witnade som folier: Jag lågh i sängen 
så fick iag höra huru perlamenteras på gatan, tå steeg iagh op i fönstret och såg uth, 
war lijkawist så skumt at iagh icke grant något skönia kunne. Uthan hörde wachten
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säya: Om i hade icke ondt upsåt så måtte i låta oss gå i fredh på gatan, det hörde 
iagh. Och der the slogos war itt stycke ifrån gestebodzporten uthföre åth Smeckien, 
det såg iagh.

Dernäst, inkom Benedictus Erici Belingensis aflade sin lifliga eedh och witnade: 
Jag hörde uthi mitt fönster widh pass een halfftimma tilförende at thet ropades 
på torget, men mitt för porten råkade the ihoop, och då förmante wachten them til 
at wara stilla, och sadhe: Låter icke så illa, strax effter bar i hoop för them the hörde 
iagh swärden klinga, intz mehra hörde iagh.

Ytterst inkallades Israel Olai O-Gothus, swor och witnadhe: At uthi Peder Lar
sons gränd mitt för wår gästeherbergz port skedde tumultet, der kom wachten ihoop 
medh dem och först frågade wachten them: Om the wille slå emot? the meente Ja. 
Wachten frågadhe huarföre the ropa, the swarade: thet kommer föga eder widh, 
strax baar ihoop för them.

Her uthwijstes parterna och på det til een definitivam sententiam hastas måtte, 
emädan nu inga fleera witnen eller tienliga documenter flera funnos, fölgde vota 
som här under stå.

Vota.
M. Isacus Isthmenius sadhe. Ett dråp är ty werr skeedt therföre borde wäl effter 

gudz lag gå lijf emot lijf, ty then som slår ena menniskio han skal döden döö. Men 
effter thet voluntas och propositum distingvunt maleficium, och wackten icke 
hafuer hafft det wilia och opsåt at dräpa någon, som synes wara klart af ransak- 
ningen och actis publicis, hafuer och ehest wachten warit stadd uthi sit rätta kal 
och embete, bliffuit offta iniuria verbali, och först reali som synes wara probabile 
lacesserat. Derföre kan iagh intet rättare see ähn at detta factum refereras d l böte 
80 mk effter thet 1 cap. dråp m. wilia S L.

Dn. Henricus Ausius sadhe, sig, när han wachtens nödigheet och hofftienarenars 
öfuermodh iämnförde, intet kunna dråparen från liffuet, eller til penningeboot 
döma, effter wacht och wård är högnödigh cap. 15 § 12, et 14 Kon.B. St.L c. 16 eod. 
§ 3. Högre ähn stadzens swena och fogatins cap. 32. § 1. Rådst. B. bör derföre effter 
sin nödigho/z lijkmätiga anseendhe niuta iuris favorem, så wäl som andra officia af 
det 27 cap. Edz. B. StX. och det 32 in princ Rådst.B. Hälst när denn in justis 
officii sui occupationibus stadder är, som om andra förmäles i det 37 cap. Edz.b. LL. 
och cap. 17 wiliesåårb. LL. Och således af detta icke nödigt primum ictum expectare, 
om huilket dock här intet är bewijst, ey heller kan bewijsas. Och hoftienarena hafua 
emot sin herres wilia den här pnesumeras, om natten uthgådt, wachten provocerat, 
och denna sin öffuerdådigheet emot wachtens åthskilliga förmaningar medh långt 
tumult continuerat. Den slagne sägz af sina medhtienare gärna haf:a sökt orsaak 
til buller, huilken och sädan han sargat war medh sååret oachtsamligen omgåt 
haffuer.

M. Ericus Brunnius. När iagh seer oppå wacktens intention, och deras kall och 
embete, kan iagh wachteknechten ey ifrån liffuet döma, uthan til 80 mk boot effter 
det 1 cap. dråp m. wil. St.L

M. Olaus Unonis. Sant befinnes det wara att hofftienarena hafua ställt sigh illa 
och iniurierat wachten, huru om sielffua slagsmålet är tilgångit är och myckit 
mörkt at påtaga. Men iag kan intet fälla wachteknechten ifrån lijffuet, uthan til 
böter som sagt är.

M. Martinus Nycopensis. Wachten är injurierat som aff heela processen är til at
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förnimma, derföre kan och iag wachteknechten ey ifrån lijffwet döma uthan til 
80 mk penningeboot effter det 1 cap. dråp.m. w. S.L.

M. Martinus Gestrinius eadem.
D. Johannes Loccenius. Lagen kräffuer fulkomlig witnen, som skola dråparen til 

dråpet binda, in defectu testium, synes gott wara at låta gif:a wachten eedh op, och 
the frij sig medh lagh; eller fällas the så böta the effter det 1 cap. wiliadråp.b St.L.

D. Sidenius. Res est dubia, personae synes haffua giordt excess, böte derföre ar- 
bitral boot.

M. Stigzelius. Wachten måtte medh 12 manna edh Iiberera sigh. Intet kunna wij 
döma them ifrån lifuet. Kunna the intet gåå eed så böte 80 mk.

M. Staienus, de facto nulla controversia, de specie facti magna, homicidium est 
non voluntarium precise, non defensivum pure. Ergo kan man intz döma honom 
til lifuet uthan 80 mk pen«ing:r.

D. Johannes Lenaeus. Den som skadan giorde böte han 80 mk:r och den som 
slog medh påken 6 mk.

När nu så omröstat war fölgde ändtlig denne domen.
Uthi den criminal saak emillan then dödas slechtz fulmechtige förståndig och 

wälachtad Peder Nilsson Höök lagförare uthi Södermannelandh å then ena sijdan 
klagandhe, och Academiae wachteknechtar Nilss Erikson och Anders Person, å then 
andra, swarande. Angående thet dråp som skedde in Aprili 1641, uthi huilket 
H. F. N. Hertigh Carll Gustafz tienare Lars Nilsson dräpin blef, är Consistorii aca- 
demici, effter noga ransakningar, ändtliga dom och sentens giffuin i Upsala denn 
20 Januarij, åhr 1643.

Effter the skääl witnen och praesumtioner som hafuas kunna och in actis wid- 
lyfftigare finnas införde, kundhe Consistorium academicum the twå wachteknechtar, 
uthaf huilka Nilss förmeenas effter ransakningen wara rätta banemannen, icke ifrån 
lijffuet döma, uthan honom Nilss til peningaboot ottetijo marker effter 1 cap. wilia- 
dråpzb. St. L  Och Anders Pederson som slog til honom medh påken, emädan effter 
slaget ingen blånad eller annat teken fans på den dödas kropp, såsom och intet witne 
der til är, at han skulle hafua hans kropp träffat, therföre kan man honom intet 
til något straff fälla. Och detta allt til den Höglofliga Konungzliga Hoff Rättz widare 
declaration. Actum Upsalise ut supra.

Den 23 Januarij.
Uthi M. Joh. Franck p.t. Rectoris, M. Laurentii Stigzelii, M. Martini Gestrinii, 

M. Martini Nycop., M. Laurentii Fornelii, M. Erici Brunnii, M. Istmenii, D. Freinshe- 
mii närwaro

Pronuncierades och afsade näst föreskrefna dom uthi parternas närwaro in ordi
nario judicii loco. När dorne» opläsin war begärade thens dräpnas slechtz fulmechtig 
at dråparen måtte carcereras.

Den 24 Januarii
kalladhe Rector Dnn. Professores uthi kyrkian och kommo tilstädes M. Johannes 

Franck p.t. Rector, D. Joh. Lenaeus, M. Laurentius Stigzelius, D. Joh. Loccenius, 
M. Gestrinius, M. Mart. Nycop., M. Fornelius, Dn. Ausius, Dn. Freinshemius.

Och samma gång frågade Magnif. Rector, om han måtte taga löfftesmän för 
wachteknechten som igår incarcererades. Oplästes och Peder Nilson Höökz hans we- 
derpartz zedel uthi huilken han tillåter at skee må så wijda thet förswarlige wara

7-691075 Sallander
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kan. Beslötz at Rector Magnif. tager löffte för wachteknechtenn the 2 man som 
tilförende för honom loffuat hafua, och ähn tå 2 tili, nemlig Michel Benchtsson i 
Fierdingen och Lars Andersson i Rijkomberga. Thessa alla spondera at personen 
skal komma tilstädes när så påfodras.

Den 1 Februarij.
Höltz Consistorium praesentibus M. Johanne Franck p.t. Reet., M. Staieno, M. 

Stigzelio, D. Loccenio, M. Gestrinio, M. Fornelio, M. Brunnio, Dn. Behmio, M. Uno- 
nio, M:r Ausio, M. Istmenio, Dn. Freinshemio.

1. Proponerade Rector, Andre« Erici Valerii ödmiuka begäran at få niuta och 
behålla stipendium Regium den tijdh han är uthe; ty han är sinnat at reesa til 
Hollandh och continuera studia mathematica dem han på begynt hafuer. TLesponsio: 
Til påska får han stipendium, men intet längre.

2. Andreas Rimboensis som hafuer för itt åhr sädan belägrat Hindrich Fransons 
pijga kommer nu och presenterar sig för Ven. Consistorio och deprecerar sin miss
handel. Intz wil Andreas taga henne til echta, ey heller står hon effter honom, ty 
hans fader hafuer gifuit henne 2 rdr i förlijkning huilket hon bekände in Consisto
rio, item at the ett heelt åhr hafua hafft omgänge medh huar annan. Hon begärar 
och at honom skulle påläggias til at betala allt thet hon haffuer kostat på sigh uthi 
barnsängen och til barnsens begraffningh. Resolutio. Andreas skal nu gå in carcerem 
och sittia in til lördagz afftonen och nästkommande onsdag skal han få sin dom.

3. Johannes Simonis Nauclerus fullmechtig giord aff Oiao Aruidi Thegner an
klagade Jacobum Linbohm för 60 d. gäld som Jacobi egen handskrifft daterat den 
19 Maij 1642, uthwijsar, uthi huilken han sig förobligerat hafuer at betala til näst 
förledne allhelgon, em[ed]an tijden nu långesädan förlupin är och ingen betalningh 
skeedt. Ty begärar nu Nauclerus tienstligen at Venerandus Senatus wille på läggia 
Lindbohmen, at han skal betala.

Jacobus neekade intet til giälden ey heller betalningen uthan begärade een längre 
dilation effter Olaus haffuer icke een gång sagt mig til der om, förr ähn han defe- 
rerade migh till Rectorem.

Consistorium gaff Jacobo dilation til dess Olaus kan sielf komma tilstädes.
4. Uplästes ett missiue til H. K. M:t wår allernådigste Drottningh om horto 

medico.
3. Beslötz at Michael Stocade linguae gallicae praeceptor skulle nästkommande Con

sistorii dagh opkallas til at afläggia juramentum fidelitatis diligentiae & constantiae.
6. Stephanus Michaelis saakfältes för det han hade gångit druckin på gatan och 

skrijat, til 6 dr kopparmynt, effter placatet som publicerat är.

Den 3 Februarij
kallade Illustrissimus Regni Cancellarius til sig alla Professores uthi Erkiebispens 

huus h. 3 pomeridiana. Och när the tijt komne woro begynte hans Excelktz sin 
sermon som fölier.

Jagh haffuer tagit migh occasion til at på denna tijden reesa til Academien för 
min sons skull, som på een rund tijdh är uppehållin under dhe herrars information. 
Och emädan han nu hafuer satt sig i sinnet, och det effter min befalning, nu denna 
Academie valedicera, ty hafuer iagh, som iag sade, aff den occasion til Academien 
ankommit, och will hans valediction bijwista. Sädan och så derföre at dhe godha
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herrar Professores haffua uthi 24 ähr haffr bekymber för mina barn. Alltså haf:r iagh 
wiliat contestera min affection emot Academien, och kan iagh försäkra dhe godha 
herrar, at så wida som migh står tilgörandes så wil och skall iag detta seminarium 
alltijdh fodra, stärkia och styrkia. Sädan för den benägenheet i haffuen min filio 
bewijst och honom så wäl publice som privatim informerat, wil iag allom och hua- 
riom och enom i synnerheet af eder, finnas benägen at eder saak förfodra, och 
sådant hoos dhe godha herrar förtiäna. Detta äro fulle dhe orsaker huarföre iagh 
denna tijden til Academien kommin är. Och oansedt Academiae cura och sollicitudo 
migh in particulari för detta icke förtrodd är, wil iagh dock om Academien skeer 
något för kort eller förnär, och på det som kan studia promovera migh denna 
gången dedarera.

Så är een saak som iagh må ihogkomma: Effter Gudh haffuer täcktz diminuera 
numerum professorium genom s. M. Suenonis frånfall, och ungdomen icke kan 
gagna den professionen längre vacerer; är det så at dhe goda herrar, som the ther 
til kunna nämpna, må the thet giffua tilkänna. Jag bekänner fulle det at wij haffua 
wänt Hambraeum, går dock den vocationen ganska långsampt til, och som man 
förnimmer inclinerar han mehr til extra ordinariam ähn ordinariam professionem. 
Är fördenskul rådeligit som iag förmeenar at i angiffua een eller 2 capable per
soner, som äro af det capacitet at man kundhe dem der til förordinera.

Rector tackade hans Excelktz conceptis verbis för sin stora affection benägenheet 
och många wälgärningar emot Academien och dess personer. Sädan nämdes desse 
fyra til professionem ling. Orient. 1. M. Johannes Elai i Åbo, M. Carolus Lithman, 
M. Andreas Tolffstadius, M. Johannes Laurbergius, såsom der til wäl qualificerade 
personer.

Hans Excelktz swarade: Jag beder i godha herrar, at I icke allenast för nampnet 
skul, uthan anseendes det som skee kundhe nempnen personerna. Ty M. Johannes 
Elai är Professor i Åbo och kan intet komma här. M. Carolum kände hans Excelktz, 
men Tolffstadium och Laurbergium kände han intet. Dnn. Professores swarade at 
Tolffstadius war ähnnu in exoticis regionibus, men Laurbergius tilstädes uthi Erkie- 
bispens huus. Tå badh hans Excelktz at Dn. Professores wille tillijka medh Vice-Can- 
cellario samsättia sig om några qualificerade personer och dem för Cancellario 
sistera per literas at någon wiss måtte snarliga der til confirmeras.

2. Föredrager Rector at widh Academien fattas een medicus. Hans Excelktz 
swarade: Jag bekänner att twå faculteter den högsta och nedersta haffua tämmelig 
fått radices här inne, så at man förhoppas the skola wäl bliffua. Men the twå in
termediae facultates, juridica och medica, medh dess cultur desidereras. Thet woro 
aff nöden at här woro een sådan medicus som icke allenast kunne discurrera och 
disputera om causis morborum etc, uthan och practicera och wända sin handh 
til at förtaga och lindra dem. Och iagh weet icke till huadh ända dhe deruthinnan 
studera, uthan the wilia referera thet ad praxin etc. Ytterst resoluerade sigh hans 
Excelktz der på, at man måtte sökia om här kan finnas någon infödd der til tienligh 
eller man skulle förskriffua någon ifrån andra orter, det Senatus academicus tillijka 
medh Acad. Cancellario wille beställa.

3. Om det inspråket uthi Academiens jurisdiction § 5 och § 8. som tilförende är 
öffuerskriffuit til Majestatem; och om dem som uthan staden äro, huru the skola 
antastas. Hans Excelktz befallte at Dnn. Professores wille skriffteligen detta beswär 
författa låta och till Stockholm medh thet snaresta försända.
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4. Påminte Dnn. Professores hans Excellrtz om salig Drotningh Christinas testa
ment til Academien giffuit, n[emligen] 10000. dr. Derpå swarade hans Excellrtz sig 
ey der om så grant minnas. Dnn. Professores förtälte huru salig Drottnings Christin« 
testamente til Strägnäs giffuit är allareeda för een tijd sädan Collegio der samma
städes tillagt. Och huru den högloflige Regeringen tilförende hadhe resoluerat sig, 
om det som hijt til Upsala gifuit war, n[emligen] at Academien skal bekomma något 
huart åhr, effter som staten tohla kan. Då befalte hans Excellrtz at Dnn. Professores 
wille påminna den loflige Regeringen der om, hans Excellrtz wille intet falla der 
emot.

5. Påminte Rector, hans Excellrtz om horto medico at thet woro een gangnelig 
tingh för studiosis medicinas och berömligit för Academien at the hade een ort der 
till. Och anhölt hoos hans Excellrtz om möieligit kunne wara at itt styckie af 
Konungsträgården kunne der til deputeras. Hans ExcelL meente thet wäl skee 
kunna. Dock berättar hans Excellrtz om itt förslagr At på den södre sijdan ååen 
och iämwäl där trägården nu är skall staden byggias. Och den deel på södre sijdan 
skal kallas nyia staden, och gambla staden der han nu ligger på andra sijdan om åån. 
Och det derföre at staden är nu mechta orichtigt bygder, at thet står nästan intet til 
rättandes uthan stoor skada. Men uthi Fierdingen är allreda een gata, och är lijkare 
til at staden må ther byggias.

6. Föredrogo Professores för hans Excellrtz om the Academ. godz som äro förbytte 
under örby, at Academien hafuer ähnnu intet wist wederlagh igen bekommit, uthan 
fougden hafuer medh penningar thet afbetalt. Då förmante hans Excellrtz at Dnn. 
Professores skulle ändteligen så laga at Academien bekommo godz igen. Ty thet är 
bättre at Academien hafuer den räntan modo exposcitorio ähn petitorio. Eliest 
kunde wäl hända, at Academien kunde bliffua den räntan på några åhr quitt.

Den 8 Februarij
höltz Consistorium närwarandes M. Johanne Franck p.t. Reet., D. Johanne Lenaeo, 

M. Johanne Staieno, M. Laurentio Stigzelio, D. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, 
M. Martino Gestrinio, Dn. Daniele Behm, D. Henrico Ausio, M. Olao Unonio, 
M. Isaeo Istmenio.

1. Tå framträdde Johan Salmonsson een guldsmedzmestersuen och anklagade 
Johannem Moretum O-Gothum, för det han kyndermässo affton på gatan i mörkret 
slagit sig widh örat widh pass klockan emillan 8 och 9. När han fick hugg sadhe 
han, min wen slår mig intz, iag känner eder wäl och sadhe: I heta Moretus. Så löp 
han då effter mig med swärdet och slog migh öffuer nackan.

Moretus neekade der til, sade sig intet hafua warit uthe den hela ganska affton 
uthur sit gästherberge, sadhe at the studenter der sammastädes gästa skola wäl bära 
honom thet witnesbördet. Abrahamus Danielis witnadhe at han war hoos Moretum 
til afftonmåltijdh, och wille han tryggeligen gå eedh på at ifrån 6 om torssdagz 
afftonen intill dess the andra dagen både fölgdes åth op uthi Academien uthi her 
Erik Oxenstiernas oration, så war intet Moretus uthur sitt gästhärberge.

Tå ladhe actor fram een zedel eller witnesskrifft som een pijga Karin Pederss- 
dotter benämbd och tienar i Moreti härberge, hadhe skriffuit: at om natten emillan 
den 2 och 3 Februarij kom Moretus drucken hem, och bad pijgan hämta een kanna 
wijn åth sig huilket hon och giordhe. Samma pijga kallades då strax in Consisto
rium. När hon in kom berättade hon, at hon intet wiste af zedelen och alldrig skreff
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hon samma zedel. Men sant war det at onsdagzquäUen war hon effter een kan[na] 
wijn til Moreti behoff och ey torsdagzquällen som zedelen lyder.

Larss Andersson een guldsmedzgesel witnade at samma affton klockan fyra, war 
Moretus på källaren under Olof Sigfridsons bygningh. Moretus neekade sadhe sig 
hafua warit der middagztijd och intet sädan.

Sententia. Moretus bleff satt in arresto til dess saken bliffuer medh flere docu
mentis banat och uthfördt.

2. Olaus Aruidi och Jacobus Lindebohm, de q#*bus supra, framträdde och Jacobus 
lefrerade 16 rdr in sp ecie för det han honom skyldig war, och der medh af trädde 
dhe.

3. Michael Stocade gallicae linguae praeceptor deposuit juramentum fidelitatis, 
diligentiae et constantiae in officio, ne per certa intervalla doceret per certa non, sed 
continuo horis ordinariis discipulos suos erudiret.

4. Uplästes Andreae Rimboensis supplication at undslippa relegationem propter 
commissum stuprum (vide sup.). Bötespenningarna 40 mk huitmynt hafuer han 
reedha uthlagdt. Resolutio. Si velit redire ad studia continuanda relegabitur per 
annum; si nolit, per biennium. Skal och förlijka konan sin effter hennes begäran 
10 dr kopp. och i rdr bötespenningar i kyrkian. Rdr skal han gifua henne nu strax, 
men the 10 dr i tilkommandhe sommar.

5. Matz Andersson M. Bringii dräng hafuer besufuit m. Olofs skolemästarens 
kokerska Malin, och wil intz taga henne til echta, ty hon hafuer förr ägdt barn mz 
een annan. Resolutio: Incarcerabitur primum.

6. Petrus Swerting, her Erikz son i Swärtebecken begärar testimonium. Resolutio 
Consistorii. Han bijde så länge horan hans föder barn, sädan skal han få pass.

Den 11 Februari j
kalladhe Magnif. Rector M. Johannes Franck, til sig i sitt huus, M. Johannem 

Staienum, D. Danielem Sidenium och Notarium Ericum Noraeum.
Och då opkallades uthur fängelset Matz Anderson M. Israelz dräng som hadhe 

besuffuit Malin kokerska (vid. supra) och tilfrågades om han wille echta henne? 
Han nekadhe effter hon hadhe tilförende ägt barn medh een annan. Men Malin 
konan sadhe at han hadhe lofuat sig echtenskap. Och när han kom til min maatfar 
och husbondhe kröp han inn genom fönstret, thet wiste och Hanss Olofsons gambla 
julemakarens hustro berätta. Matz Anderson bekändhe och at han kröp inn til 
henne genom fönstret, men sadhe at thet war gångejern på fönstret, och bröt sig 
intet in.

När thetta så hört och ransakat war, sändes Matz i fängelsset igen til nästa Con
sistorii dagh.

Den 15 Februarij
höltz ord. Consistorium närwarandes Reverendissimo Domino Archiepiscopo 

Procancellario L. P. G., M. Johanne Franck p.t. Rectore, M. Johanne Staieno, 
M. Laurentio Stigzelio, D. Daniele Sidenio, D. Johanne Loccenio, M. Martino 
Gestrinio, M. Martino Nycopensi, M. Israéle Bringio, M. Laurentio Fomelio, M. 
Erico Brunnio, M. Boetio Cruzelio, M. Olao Unonis, M. Henrico Ausio, M. Isaeo 
Istmenio, Dn. Freinshemio.

Först påminte Magnif. Rector om vacante professione lingvarum orientalium, 
der om oss Illustrissimus regni Cancellarius förmante, at uthsee een skickelig och
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duglig man. Och om dhe som senast uthi Cancellarii närwaro nämbdes, skola göra 
något prooff? Reuerendissimus Dn. Pro-Cancellari«/ swaradhe: Tolffstadius är nu 
nyligen uthdragen, och uthan tuifuel icke kommen til den perfection ähnnu, som 
wederbör. M. Carolus Lithman är een godh theolog och wacker karl, kan wäl uth- 
föra sitt officium. Dock meente illustriss. regni Cancellarius at han får snart voca
tionem, in aulam kan skee, doch nämde ey heller hans Excelktz uth thet. M. Joh. 
Laurbergius haffuer een godh cognition der uthi, det iagh förnimmer ex informa
tione filii mei. Jag tycker at Dn. Professores nämna allenast dessa twå sista, Lith- 
mannen och Laurbergium, effter Cancellarii egen ordh. Doch är intet aff wägen at 
the först göra prooff, så kan man sädan tutius recommendera them sädan. Beslötz 
at M. Carolus och M. Johannes Laurbergius, the bådhe bliffua nämpde, och skrifwes 
öffuer at the haffua giordt proof, och ställas til eens deras confirmation. Specimina 
skola the göra sålunda: En textus then the intet weeta af skal proponeras dhem, at 
the dagen effter resoluera honom. Och detta skal skee in Consistorio in pr^sentia 
professorum die saturni ab 8 in io.

2. Beslötz att Opera Thuani tages aff Johanne Stenio bibliopola til Bibliothekz 
behoff för billigh betalning, som afkortas skal af det han Bibliotheket skyldigh är.

3. Upkallades Matz Anderson uthur fängelset och ähn tilfrågades om han icke wille 
echte Malin kokerska som han besoffuit hadhe? Der til han som tilförende nee- 
kade. Då förehöltz honom at han för detta, och andra paddestycken skuldh, skulle 
sättias i knechtelookan när nämden komraer så frampt han icke wil echte henne. 
Så inkallas och hans fader och tilfrågades huadh han styrkte sin son til, antingen til 
at echte henne han besåfuit hade, eller ey? Fadren swaradhe: At the hafua intet 
tagit honom til rådz tilförendhe, therföre wil han slå sig der ifrån nu. Dock meente 
han thet icke skee kunde, effter hon tilförende kränckt war, lade lijkwäl intet 
myckit der om uthan wille wäl wara nögdh medh det sonen worde görandes i saken. 
Här uthwijstes the at talas widh, när the inkommo begärte the dilation, til dess han 
skulle få tala medh moor sin. Huilket och blef honom effterlåtit.

4. Förfrågade M. Ericus Brunni»/ p.t. curator templi om skråen skal hållas som 
hon författat är? Eller och om något kan och skall excipieras? Responsio: Ehuru 
wäl wij gärna giffua uth the penningar oss i så måtto kunna bliffua pålagde; lijkwäl 
tyckes oss at skråen är myckit högt ställt. Näste Consistorii dag willia wij see skråen 
igenom, och då säger huar sitt betänckiandhe.

5. Admonuit Reverendissimus Dn. Archiepiscopus at wid Academien fattas een 
astronomias Professor ty gamble M. Martinus Stenius orkar nu intet. Hans Ehrew:tz 
rådh war thet at M. Olaus Stenius sohnen, läser i fadrens ställe, och låter sig nöya 
medh adiuncturae löhn, och fadren tager professions löhnen. NB. Concluderades at 
han skal stå inferiori cathedra och läsa ty han är extraordinarius.

Den 16 Februari j
kalladhe Rector til sig uthi sitt huus D. Danielem Sidenium, M. Israelem Bringium 

och M. Notarium.
Och der tilfrågades åther Matz Anderssonn som hade besuffuit M. Oloffz schole- 

mästarens kokerska, huru han nu hadhe betänckt sig sädan han hadhe rådslagit medh 
sin modher, om han nu wille echta henne? Han swarade. Jag weet intet huru iagh 
skal bära migh åth. Fadren tilfrågades huadh honom tycktes? Han swaradhe: han 
skal fulle ena haffua, det kan wara lijka gott, iag lägger icke så stort der om. Om-
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sider loffuade Matz Anderssonn at henne [0: han] wille taga henne til sin echta 
hustro, och räckte först henne, sädan Magnifico Rectori och närwarandes Professo
ribus, sin handh der på. Och effter han tager henne til echta böter han allenast 
tijo mk huitt mynt.

17 Februarij
kalladhe åter Rector hem uthi sitt huus M. Johannem Staienum, D. Sidenium, 

D. Johannem Loccenium.
Och då saakfältes Alvardus Olai och Daniel Theodori för det the hade ropat och 

grasserat om nattetijdh och slagit een wachteknecht, huarthera til penningar 12 mk 
huit mynt, och sättia i fängelsse på itt dyngn.

2. Saakfältes Isacus Magni och Elias Benedicti för thet the haffua ropat, och 
gångit hem til wachtemästaren och expostulerat medh honom, huarföre han lätt sina 
wachteknechtar gå och acht på sig, och förde fuul mundh på wachtemestaren uthan 
för huuset. Elias Benedicti til 12 mk huitmynt. Isacus Magni til 6 mk huitmynt.

3. Uthi itt ööl lagh drucko Matthias Erici Roslagi#;, Ericus Erici och Olaus Jonas. 
När Olaus Jonas hadhe betalt några kannor wille han gå sin koos, men Matthias 
hindrade honom uthe at han icke slapp sin wägh hem. Effter kom Ericus Erici och 
sökte saak medh Olao säyandes at han hadhe slijtit skiortet af sin tröja, och badh 
honom antingen betala sig eller läggia quar sin tröja. Då klädde the af honom 
tröjan, antingen han wille heller ey måste han quittera henne. Resolutio. Bådhe 
Ericus och Matthias skola gå in carcerem, men Ericus skal der til medh böta 4 dr 
kopparmynt.

Den 22 Februarij
höltz Consistorium närwarandes M. Johanne Franck p.t. Reet., M. Johan. Staieno, 

M. Laurentio Stigzelio, D. Sidenio, M. Martino Gestrinio, M. Mart. Nycop., M. 
Israele Bringio, M. Laur. Fornelio, M. Erico Brunnio, D. Daniele Behm, M. Isaco 
Istmenio, D. Freinshemio.

Och då refererade Magnificus Rector at M. Johannes Laurbergius hade näst- 
förledin lördagh giort sitt prooff, uthi Reuerendissimi Domini Archiepiscopi, Magni
fici Domini Rectoris, theologiae Professorum och M. Olai Unonis närwaro. Och alltså 
begärar nu be: te M. Laurbergius at Venerandum Consistorium wille recommendera 
sig til Illustriss. Acad. Cancellarium att han måtte bekomma H. K. M:tz och den 
Konliga Regeringz confirmation. Beslötz at Ericus Noraeus Notarius conciperar lite
ras commendatitias til Illustriss. Dominum Acad. Cancellarium, och öfuersändas medh 
thet foderligaste.

2. Syntes wara rådeligit och gott införa desse effterföliande exceptiones emot den 
fattadhe skråen i domkyrkian. Titulo Om kyrkiones inkomster p. 6. Til dessa ordh: 
för huart lijk. Begära först Professores at the måtte bliffua frij för sina egna per
soner, och giffue för deras hustrur på korsgången in til predikestolen så myckit 
som Academiae förwanter haffua inne 4 rdr. För barnen 2 rdr. Men på sijdan kringh 
om choren för hustrona 2 1/ 2 rdr, för barnen 1 1 /4  rdr.

Ad titulum, Om klockor och ringande § 1. At alla inwånare i staden, som haffua 
borgerlig näringh och handtwärk skola wara förplichtadhe etc.

Ad tit. eiusdem $ 3. Uthan förståndarens weetskap, uthi dens medel, som ringning 
begärar.

Ad titulum Om testamente. Synes intet wara aff nödhen, at man bekymbrar then
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siuka när han besökes mz sådana wärdzlig bekymber, uthan förmana arfuingarna 
der till.

Ad titulum Om kyrkiones kista § 1. Skola wara fyra låås etc., första nykelen hafuer 
kyrkioherden, den andra kyrkiones förståndare af Senatu academico, den tridie 
syslomannen, den fierde, kyrkiones förståndare af stadsens medel.

Tit. eod. § 3. För capittel. Insattes Senatus academic«r item, eller i hans frånwaro 
een af Senatu academico.

Nästföliande Consistorii dag skal ändtlig här om beslutas.

Den 25 Februarij
kalladhe Magnif. Rector M. Johannes Franck till sig, M. Stigzelium, D. Danielem 

Sidenium och Noraeum Notarium.
Och då kom Erik Olofson på Toffuan til Magnificum och anklagade Jonam Olai 

Sundelium säyandes: Widh pass 14 dagar för juul i åhr kom junker Arffuid Horn 
til mig och begärte få leya häst af mig til Määrstad uthi Stockholms wägen. Hästen 
tilsadhe iagh honom, och derföre loffuade han migh een rigzdr. Och ey heller wiste 
iagh annat ähn at junkaren sielf skulle hafua hästen, men när iag kom uthi hans 
gästhärberge hoos Håkon kopparslagare sadhe junker Arfuid för mig, at hans 
praeceptor, Jonas Olai skulle haffua hästen och ey han sielff. Tå sadhe iag junker 
Arfuid iag loffuade eder hästen och ingen annan. Jonas frågadhe huru myckit jun
karen hadhe lofuat honom för hästen til Määrstadh. Swarade junker Aruid 1 rdr. 
Tå wredh Jonas på huffuudet och sadhe til migh, sådana skinnare, skaffuare, skin- 
brackor etc. Så ledde iag hem hästen tädan och han fick honom intet. En tijdh der 
effter drog iag til Sigtuna, och hade i sälskap medh migh Michel Erikson i Fier- 
dingen, och Johan Jonson, snickare på Toffwan. När wij kommo på Alsike skogen, 
tå hinde junker Arffuid på oss, kiördhe medh slädha, och effter kom Jonas och hade 
een stör i handen och sadhe: Du bälghundar hui fick iag icke hästen af dig senast, 
så slog han mig medh stören, och kallade migh skälm, skinbracka, skinnare, skafuare, 
och ingen ehrlig karl öfuer 100 gångor. Sädan bättre fram slog han migh åter igen 
medh swärdet.

Jonas swaradhe: 1. At han intet kallade honom skinbracka som han föregifuer, 
uthan det sadhe iagh när han kom medh hästen, at thet war itt fanners skinnerij 
och skafwerij at taga så myckit för mijlen. Ingen skinbracka nämde iagh mehr, thet 
säger han osant uthi. 2. Antingen junkaren eller iagh skulle haffua hästen det haf- 
fuer föga på sigh ty wij äro både lijka tunga ey heller hade iag något til at föra. 
Junkaren gick uth och skaffade mig häst, iag tycker han har icke så illa giordt om 
han icke skrifftade sig för eder, allenast i finge een skälig penning för hästen.
3. Effter han war så slemmer at iag icke fick hästen af honom för 1 rdr. När iag 
kom då på Alsike skogen sadhe iag til honom: Hör du, hui fick iagh icke hästen 
af dig för några dagar sädan, din bälghunder, det sade iag, det bekänner iagh. Och 
då hade iag icke een stör som han säger, uthan een swart piskestaka, der slog iag 
honom öffuer halsen medh. Tå fick han uth een telgknijf, och wille gå åth mig 
medh, men iag warde migh för honom huru iag kunde, och reed min koos föreåth. 
När iagh war kommin itt gott styckie fram bätter, tå kommo the effter uthi wredes 
modh, ropade på mig och wille äntligen slå mig, och kallade mig du, du, theraf 
blef iag wredh och kunde thet ey lijda. Slog så honom öffuer nackan medh swärdet 
och bälian satt på, men sädan iagh hadhe slagit honom drog iagh uth swärdet. Effter
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inga witnen nu funnes på någon thera sijdan opskiötz saken til den 28 Februarij 
eller nästkommande tijsdagh.

2. Saakfaltes Samuel Grubb och Michael Olai Smolandus huarthera til 6 mk huit- 
mynt för thet the hade kindpustat een Wesgothe på källaren nu i distingzmarknan.

Om tijsdagen som war den 28 Februarij
kom Jonas Sundel, men Erik Olofson hans wederpart kom intet, uthan Jonas 

wiste berätta at the woro nu förlijkte, ty Jonas hadhe gifuit honom 4 dr til för- 
lijkningh. Detta oachtandes blef lijkwäl Jonas dömd för 2 pustar och för det han 
drogh uth swärdet til 18 mk silffuermynt.

1 Martij
höltz Consistorium praesentibus M. Johanne Franck p.t. Reet., D. Johanne Lenaeo, 

D. Loccenio, M. Fornelio, M. Erico Brunnio, D. Daniele Behm, M. Unonio, D. Ausio, 
M. Istmenio, D. Freinshemio.

Först uplästes Greffue Pers Brahe intercessional för Johanne Jonae Hedraeo at 
bekomma stipendium regium. Resolutio. Åth wären wille wij see til at han kan 
bliffua hulpin, wij wille gärna gratificera den högwälborne herren.

2. Philip smedh anklagade Achatium Wrångh för det han hadhe slagit både sig 
och sin sohn. Thet hände sig at Achatius intet fick op sin dör, ty sände han til 
smeden Philip, så sända Philip sonen sin til honom at dyrka op dören, men när han 
dijt kom slog Achatius honom öf:r 100 slagh medh een karbaas. När gossen war 
länge borto gick och fadren dijt, tänekte at gossen skulle intet kunna taga op dören. 
När iagh dijt kom, sade fadren, fick iag 6 slag af karbasen och rätt illa.

Achatius swaradhe: At smedzpoiken hadhe giort skalkestycke på sin stuffuedör, 
trät några ringar in på nyklepijgan så at min nyckel kunde intet läsa op låset. 
2 kopparringar och een iernring på åthskilliga gångor hadhe smedzpoiken instoppat. 
Derföre baasade iag honom några slängor medh karbasen.

Pelle smedzgossen bekände sig hafua smygdt in ringarna uthi låset på Achatii 
dör. Ehest witnade det samma Benedictus Johannis, Jöns och Rasmus tryckiare- 
gossarna.

Sententia. Det Achatius hafuer giffuit smedzpoiken några slängor dhet må så 
wara effter han befan honom på it maligno facto och uppenbart skalckestycke, intet 
böter han derföre. Men för det han slog fadren Philip, skal han böta för 2. pustar 
thet är 12 mk huitmynt.

3. Framhades åter Moreti saak och Johan Salmonsson gulsmedzgesellen (respice 
acta d. 8 Feb.). Consistorium förehölt Moreto at han skulle fri ja sig medh eedh. 
Men åklagaren gaf honom edhen löös och wille intet mehra klaga honom ahn, ty 
han war rädd för mehr hugg. Tå blef Moretus tilsagdt at han ingen skadha eller 
ondt skulle tilfoga Johan Salmonsson. Ther medh wistes the bort.

4. Uplästes literae commendatitiae ad Academiae Cancellarium om professore orien
talium Iingvarum, och beslötz at thet så skulle sändas öffuer som thet conciperat 
war.

5. Jonas Brodinus klagade ahn Johannem Nyzelium men nederlade sädan sit 
käromåhl och wille intet comparera. despondebatur. Böte therföre 3 mk huit 
mynt.
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Den 5 Martij
in sedibus Rectoris convocati venerunt M. Staienus, M. Stigzelius, D. Siden[i]us, 

Noraeus.
Elias Broms gick i förledin affton emillan klockan 8 och 9 skrijade och grasserade 

på gatan, bleff af wachten insatt, saakfältes nu derföre til 6 dr kopparmynt.

Den 11. Martij
dömdes Martinus Johannis Erntunensis til penningar 3 dr sölfuermynt, för det 

at han hafuer rijdit grassatim på gatorna här i stadenn.

Den 15. Martij
höltz Consistorium pr^sentibus M. Johanne Franck Reet., D. Johanne Lenaeo, 

M. Johanne Staieno, M. Stigzelio, D. Sidenio, M. Gestrinio, M. Martino Nycop., 
M. Bringio, M. Laurent. Fornelio, M. Brunnio, M:r Behm, M. Unonio, M:r Ausio, 
M. Istmenio, M:r Freinshemio.

Tå framträdde effterskreffne 4 Academiae bönder ifrån Bälinge härad och sokn, 
Markus i Åloppe, Per Swenss. ibidem, Lars Staffeson i Isgrena, Steen Person i Fiällen, 
ynkade och iämrade sig myckit öffuer den stora skada the hade Iijdit af hagel, på 
sin sädh, sadhe sig ingen span:ll hafua at betala uthlagorna medh. Begära fördenskul 
aff Venerando Consistorio förmedlingh och tilgifft på uthlagorna 1643. Så emädan 
thet så i sanningh befans, ty fingo the af Consistorio tilgifft på allt afradet. Men 
gierden skola the alla uthgöra, och ingen skal heller kräfia them förr ähn the få 
skära sin åker igen.

2. Påminner nu Rector Dnn. Professores at apotheketz lustration och Visitation 
är nu fulländat. Synes förthenskul intet mehr stå tilbaka ähn at apothekaren aflägger 
sin lifliga eedh. Strax oplästes then obligation och edh som apothekaren sielf fattat 
hadhe huilken och gillades och lifligen aflades. Dessföruthan inlade Simon Wolim- 
haus apothekaren 4 puncter och begärade der på Consistorii resolution. 1. at han 
måtte få åthniuta Konungzlige undhfångit bref. Consistorium lofuade sig gärna 
wilia förswara honom, så länge han intet widare befattar sig medh handel ähn een 
apothekare bör. 2. At ingen apothekare skal sättia sig brede widh honom och hans 
handel hindra. Consistorium wil förmena at ingen skal det drista sig til at göra. 
Ad 3 despondebatur. W il han slå sig ifrån apothekz oprichtige försöriande, så säye 
til i rättan tijdh, och fare sädan när han wil. 4. Swarades honom at visitatio skeer 
när Academiae förståndare så behagar, och ingen apothekare i Stockholm må wara 
deras regula.

N  B. Uthi Appendice pharmacopaei skal förståes både medica och spetzerij effter 
apothekarens förklaringh.

3. Proponerade Rector een hustros ödmiuka begäran, som hafuer bodt på itt 
Academiae hemman Lögnestadh benämdt, uthi Långthora sochn och Lagunda härad, 
men nu är hon ifrån hemmanet, och är blifuin Academien skyldig 45 dr kopparmynt. 
Itt par oxar hafuer fougden pantat ifrån henne, nu begärar hon för Gudz skul at 
få oxarna igen. Tå bewiliade och samptyckte Venerandum Consistorium at hon 
skulle få tilgifft på 10 dr kopparmynt, i anseende der til at hon hade fört sin afrad 
til berget och är huar tunna infördt i Academiae räkning för 9 dr kopparmynt.

4. Isacus Olai Medelpadius huilken blef för een tijd sädan privatim relegerat, är
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nu igen kommin och hafuer intet praesenterat sig hoos Rectorem. Resolutio. Han 
afwijses åter på nyt, ty han förer ett orimligit och förargeligit lefuerne.

5. Petrus Swerting Upsaliensis skal nu nästkommande söndagh citeras publice 
propter stuprum commissum.

6. Inlades borgmästare och rådz här i staden skrifft beståendes uthi 3 puncter 
angåendes studenter, i synnerhet Norlandz studenter som hålla sig för studenter och 
äro dock mehrendeels här ifrån. Der til swarade Dnn. Professores: Wij begära at 
borgmästare och rådh i staden wille nampngifua samma studenter, och studente 
hustror som månglerij drifua, så skal der wäl komma boot på.

Den 22 Mar ti j
höltz ordinarie Consistorium horis pomeridianis loco consueto, & ordinario, prae

sentibus M. Johanne Franck p.t. Reet., D. Johanne Lenaeo, M. Johanne Staieno, 
M. Laur. Stigzelio, M. Martino Gestrinio, D. Sidenio, M. Martino Nycop., M. Israele 
Bringio, M. Laur. Fornelio, M. Erico Brunnio, M. Boetio, M:r Behm, M. Olao Uno- 
nio, M:r Ausio, M. Istmenio.

Och då consulterades och area collegii och horto medico, och blef ändtlig beslutit 
at itt bref skulle skrifuas ifrån Academien tili Illust. Academiae Cancellarium mz be
gäran det Hans Excelktz wille denna Academiae saak bijfalla och promovera.

2. Refererar Magnif. Rector om Laurentio Erici Sinio huru han haffuer uthstrukit 
Dn. praepositi Tillingensis D. Haraldi nampn uthi een dedication som han hafuer 
honom tilskriffuit. Cancelleradt uth nampnet och skriffuit NB. i bredden, och så 
sändt D. Haraldo twänne exemplar tilhanda; detta haffuer Dn. praepositus klagat 
hoos migh genom Paulum Johannis. Medh begäran at Ven. Consistorium wille detta 
recognoscera och låta Laurentio för denne iniuria få sin förtienta löhn.

Resolutio Consistorii. Laurentius Erici skal för denna sin gärningh gåå in carcerem 
på tu dygn och deprecera denna injurien hoos her Harald prepositum.

3. Samma dagh skattlades een Academiae uthiordh widh Harwijkzbyen i Film sokn 
belägen, för penningar 3 dr huit mynt åhrligen at uthgiffuas. Beslötz och at åffwan- 
be:te uthiordh, emädan hon är Academiae egen, skal hon och hälst af Academiae 
bönder och ey andra här effter häfdas och brukas. Och alldenstund Acad. rättare 
Joen i Ladugården uthi Film sokn sadhe sig hafua liten och ringa eng til det Acad. 
hemman han åsitter, och loffuade sig wilia samma skatt nfemligen] 3 dr h.m. åhr
ligen för uthiorden richtigdt erläggia, ty bewiliades honom aff Consistorio Acad. 
at han mehrb:te uthiord här effter, sig til nytto häfda och bruka må så länge han 
skatten richtigdt betalar, och Consistorium annorlunda slutande warder.

Den 12 Aprilis
höltz Consistorium loco ordinario praesentibus M. Johanne Franck Reet., M. Joh. 

Staieno, M. Laur. Stigzelio, D. Sidenio, D. Joh. Loccenio, M. Martino Gestrin., 
M  Israele Bringio, M. L. Fornelio, M. Erico Brunnio, M. Olao Unonis, M:r Henrico 
Ausio, M. Isaeo Istmenio, M:r Freinshemio. Och då

Förfrågade först Magnif. Rector huad ställe den nyia carcer skal sättias och 
opbyggias, här på area collegii Gustaviani? Beslötz at carcer bygges op uthi hörnet 
som är moot Erkiebiskopz gården.

2. Frågade huru många cathedras snickaren skal byggia i gambla Academien? 
Tilförende hafuer warit 3 huar öffuer annan. Om 3 skulle nu byggias är befruch-
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tändes at liuset förtagz, eliest behöffua intet Acad. personer mehr ähn 2, in casu 
extraordinario kunde man byggia stolar der til. Syntes och wara betänckeligit til at 
förandra thet som förra war. Beslötz at Ericus Noraeus går til Ehrkiebiskopen och 
frågar ther om. Huadh Hans Ehrew:t befaller, blifue ther wid. Noraeus fick det 
swaret at 3 cathedrae skola byggias som tilförende warit hafuer.

Frågade 3. Huar snickarena skola wara mädan the arbeta? Beslötz at the bliffua 
på Communitetz saalen och Italus och Gallus läsa på sina timmar uthi een cammar 
åfwan på Communitetet. Til at arbeta cathedras och dörarne uthi gambla auditorio 
antogz meister Bern Sigwarssonn, huilken och begärade få bliffua under Academiens 
jurisdiction. Så wil han städigdt hålla här sin wärkstadh. Men Consistorium swarade 
honom, at han skal få swar der på sädan han först haffuer arbetat cathedras och 
dörarna.

4. Uplästes M. Johannis Laurbergii confirmations breff til professionem orienta
lium lingvarum. Och beslötz at han skal introduceras nu nästkommande måndag 
som är den 16 April, klockan 9.

5. Kommer för rätten Malin kokerska och anklagar Matz Andersson som hafuer 
besoffuit sig, och lofwat sig echtenskap uthi Rectoris Magnifici och några andra 
Professorum närwaro, men nu wil han ryggia sin lofwen. The afwijstes til kyrkio- 
heerden, medh begäran, hans Ehrewrt wille låta wija them. Rector lätt grijpa och 
fängsla Matz Andersson til widare beskeedh.

6. Uplästes M. Erici Emporagrii breff Consistorio tilskriffuit, uthi huilket hans 
wyrdigheet begärar 1. at inspectio stipendiariorum icke måtte honom förbij löpa, 
uthan fast heller tilbetroos. 2. At Professor vicarius icke längre medh hans profession 
sig befattar ähn til Philippi Jacobi tijdh. Responsio: Professor vicarius haffuer reeda 
wänt igen at läsa. Om inspectione stipendiariorum skal talas een annan gång.

7. Uplästes Dn. Haraldi Apelboms skrifuelsse til Academ. sub dato Amsterdam 
14 Martij 1643, uthi huilken, han, Haraldus, tanquam gratus olim Academiae ciues 
& discipulus, tilsäger Academien och Dnn. Professoribus sin williga tienst til at för
skaffa instrumenta medica, mathematica, libros, aliaqne quae hic Upsaliae desideran
tur. Och det så snart han bekommer Academiae eller Professorum skriffuelsse, et 
literas cambiorum. Beslötz at honom skulle skriffteligen swaras, och han betackas 
för sin benägenheet emot Academien, huilket ingen tilförende Academien giordt 
haffuer.

8. Affkunnar Rector Dn. Suenonis Broms begäran, nämbl. at bekomma någon 
hielp til sina studier[s] fortsättiande in exoticis regionibus. Denna gången blef 
honom ingen wiss hielp försäkrat, uthan gåfuo honom lijkwäl een godh förhopningh 
til godh befodran och assistens.

9. Refererar Rector at Andreas Klint haffwer belägrat sitt syskona barn, och är 
nu bortrymdh. Resolutio. Han skal citeras och Petrus Erici Swertingh, om näst
kommande sondagh på dören publice.

19 Aprilis
habitum est Consistorium loco ordinario horis pomeridianis praesentibus M. Joh. 

Franck p.t. Reet., M. Lau. Stigzelio, D. Sidenio, M. Martino Nycop., M. Bringio, 
M. Brunnio, M. Boetio, M:r Behm, M. Unonio, M. Ausio, M. Istmenio, M:r F[r]eins- 
hemio.

1. Juramentum adsessoris in Senatu deposuit M. Johannes Laurbergius.
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2. Exul Dn. Georgius Beermuthius haffuer wälb. h. Claes Flemmingz, item Fal- 
kenbergz etc. pass om sitt älende och fattigdom, begärar någon hielp aff Venerando 
Senatu academico åth sigh och sin fattiga brodher som och är een exulant. Reso
lutio. Magnif. Rector låter leffrera honom aff mulcta heller fisco 20 dr kopparmynt, 
tijo til huarthera.

3. Sueno Broms begärar aff Academien någon hielp til at continuera sina studier 
medh uthi främmande landh. M. Boetius wiste berätta at Illustriss. Dn. Acad. Can
cellarius haffuer bewiliat honom för 3 terminer, stipendium in tertia classe. Dock 
understode sig intet Dnn. Professores emot Konungens egen intention och Cancel
larii förra edicter af stipendiaternas underhåld något bortgiffua. Goffuo honom 
fördenskul 50 rdr som för Communitetz saalen faldne woro uthi begrafningz 
tijder.

4. Berättar Magnif. Rector om Matz Anderssonn, M. Israelis dräng, som insatt 
war, är åter nu uthrymdt som hans wahna är, och frågade huadh man skal göra i 
saken. Resolutio. Effter man hafuer någorlunda förnummit at han wil giffua sig til 
soldaterna i mönstringen, derföre skriffua wij mönsterherrarna til at the godha 
herrar hielpa til at fånga honom, effter han på det sättet uthkommin är, och för
sända honom hijt tilbaka, at stå til rätta.

5. M. Martinus Gestrini»r haffuer ärnat uthsända sin son, at continuera studia 
mathematica, begärar fördenskul Venerandi Consistorii recommendation för honom 
til så wäl Cancellarium Regni, som Academiae. Resolutio. Denna begäran är all 
billig wij kunna intet neeka der til, han skal bliffua recommenderat på det flite- 
ligaste.

26 Aprilis
habitum est Consistorium loco & tempore, ordinario et consueto, praesentibus 

M. Johanne Franck p.t. Reet., D. Joh. Lenaeo, M. Johanne Staieno, M. Laur. Stigzelio, 
D. Daniele Sidenio, D. Joh. Loccenio, M. Martino Olai, M. Isr. Bringio, Dn. Daniele 
Behm, D. Henrico Ausio, M. Olao Unonis, D. Joh. Freinshem., M. Johanne Laur- 
bergio.

1. Proponerade Rector salig M. Suenonis enkios tienstliga begäran, at få behålla 
sin salige mans salarium för tilstundande Michaelis termin, både för professionen 
såsom och aff hemmanet. Resolutio. Wij hålla oss in til priuilegia Academiae at 
hon får niuta sit annum gratiae så hon som andra, och wij förhoppas at ingen skal 
älta henne ifrån sin rättigheet.

2. Koort skomakares hustro Brita Nilssdotter anklagade Jonam Olai Flodium, säy- 
andes: Min man hadhe lappat tu par stöflor åth honom. I går om morgon kom 
han hoos oss, min man war då intet hemma, men Jonas begärade igenn stöflorna, 
thet ena paaret hade han redha tilförende hemtagit, therföre sadhe iag: gifuer mig 
en daler för detta paret, och tager them hem medh eder. Tå slog han sin kiortil 
under armen, tog stöflorna medh wåld och wille gå sin koos. Då togh iag effter 
hans hatt, och wille taga honom. Men han fördhe mig emot dören at ryggen hadhe 
mått gångit sönder på mig. Drog mig i håret och skällte mig skamlig. Dock kas- 
tadhe han stöflorna tilbaka. Nu i går kom han til mig och bödh migh twå daler 
kopparmynt i förlijkningh föruthan den tridie daleren för arbetz löne». Men iagh 
skiuter thet uthi Magnifici skiön, effter iagh haffuer klagat.

Jonas swaradhe sig intet hafua skält eller slagit henne, men om hännes hår fass- 
nade i hans ärm när hon togh effter min hatt weet iagh intet.
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Jonas dömdes til 6 mk huit mynt böte för hårdragh, men effter hon intet kunde 
bewijsa några skälzordh, blef han derföre frijkallat.

3. Om kyrkioskråen, respice acta 22 Feb. supra, befan heela Consistorium gott 
wara at man slår af halfparten på prijset för lägerstäderna, på alla gångar öf:r hela 
kyrkian och korsskyrkian, chorarna undantagandes. Thetta wele wij andraga för
S. R. M:te och läggia ther brede widh in een supplication om Professorum egna 
personer at the måtte niuta för sina egna personer lägerstäder uthan några pen
ningar. Item införes detta at in casu extraordinario såsom pestilentz tijdh, då dis
pensera Archiepiscopus, pastor och kyrkiones föreståndare der om.

4. Uplästes Johannis Danielis Lillietini böneskrifft at få niuta och behålla stipen
dium för den tijd han hafuer borto warit, ty i medlertijd är hans fader död blifuin. 
Resolutio. När han sielf kommer hijt skal han få swar der på, tilförende kan man 
intz swara honom om sitt postulato.

5. Eligebatur novus Rector M. Martinus Erici Gestrinius, mutatio fiat die proximo 
post ascensionem Christi.

Den 5 Maij
kallade Rector til sig D. Danielem Sidenium, D. Johannem Loccenium och No

tarium.
Til at förhöra Johannis Andreas Helsingii klagomåhl öffuer Andream Danielis 

Hult. Johannes begynte klaga säyandes: I söndagz stod iag i kyrkian uthi een 
benck, medh min discipulo och twå andra studiosis, då kom Andreas och wille 
stijga in uthi samma bänck, men iagh kunde intet släppa honom inn, ty bäncken 
war reda full och iag kunde ingen köra uth. Magnus Magni Vesmannus sade för 
migh, at Andreas hade hootat mig och sagdt han skulle betala migh derföre. Nu i 
torssdagz kom hann på gatan och slog mig några örefijlar, så at blodet stodh genom 
näsa och mundh på migh. Reeff stora hårlockar af migh, somliga framwijste han. 
Och Jöran Flemmingz tienare Gudmundus war medh Andrea, han reef sönder min 
kraga. Ultimo, när iag war kommin min koos, hafua the tagit mitt håår och satt 
på wäggen och giordt löye der aff.

Andreas swarade: När [iagh] steeg i stolen i kyrkian sadhe iagh: Stijger in bättre 
och gifuer migh rum, item, lätt gossarna gå uthur stolen, intet mera sadhe iagh, 
men Johannes drog migh i håret.

Johannes excepit. Äro the gossar som hafua så länge warit här i Upsala som 
I D omine Andrea. Och huad wille i migh som icke heller stodh främst i beneken, 
uthan Laurentius Jonas, hwij talte i icke honom til?

Andreas swarade: Jag sadhe intet wärre åth eder i kyrkian, ähn: giffuer migh 
rum. Men på gatan stego i in på migh, tå skiöt iag eder ifrån migh så at i bar kull, 
när i opkommo slog iagh eder widh örat, thet bekänner iagh.

Laurentius Jonas som stodh främst i samma bänck witnade, at när Andreas Hult 
kom i kyrkian tå war bäncken full, men Andreas wille lijkwäl trängia sig in. Satte 
förthenskul iag migh neder, sädan bödh iag til at gå uthur den stoolen, men så 
steeg Andreas uth, och migh tyckte sadhe Laurentius at Andreas hade något ondt 
emot Johannem tilförende.

Petrus Johannis witnade at han såg Andream slå Johannem på gatan. Håret som 
Johannes mist hadhe opwiste han i myckenheet.

Sententia. Andreas Hult skal böta för blodhwijte 12 mk hmynt; för hårdrag 6 mk 
allt til treskifftes.
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Den io. Maij
höltz Consistorium ordinarie närwarandes M. Johanne Franck Rectore, M. Jo

hanne Staieno, M. Laurentio Stigzelio, M. Israele Bringio, M. Laurentio Fornelio, 
M. Boetio Quaestore, M. Olaus Unonis, M. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, M. 
Freinshemio.

1. Discurrerades om Johanne Danielis Lilietino huilken är propter absentiam 
uthsluten uthur stipendiaternas register och haffuer bekommit 25 dr förr uth. 
Resolutio. Emädan hans fader är nyligen dödh bliffuin och det är ca«ia absentiae 
diuturnioris, och han ehest haffuer per literas sigh för Senatu academico ursächtat. 
Ty beståes honom dhe 25 dr kopparm. wist, men om han längre wil åthniuta sti
pendio skal han sielff sökia när han igen kommer.

2. Uplästes itt bref ställt af borgmästare och rådh här i staden, til borgmästare 
och rådh i Nörkiöpingh, om Michael Hartenbeck som hafuer uthan orlof och tagit 
afskeed begiffuit sig här ifrån til Nörkiöpingh etc. Consistorium bejakadhe at wilia 
skriffua under samma breff.

3. Borgmästare och rådh begära een skriffteligh resolution om the studenter som 
handel driffua. Resolutio. Non est necessarium at skrifua dem til, wij gifua dem 
munteligit swar.

4. Fråga the om studente hustror som drifua eller bruka månglerij. Resolutio: 
Generaliter kunna wij intet sluta om sådant, uthan specificere oss them huilka the 
anklaga, så wele wij här in Consistorio animadvertera på dem. Oss behagar intet 
at the skola driffua och hafua någon borgerlig näringh.

5. Uplästes Warner bookbindares böneskrifft till Consistorium, at han måtte få 
åthniuta sina wälfångne priuilegier och bliffua frij för stadzens beswär, och för bor
gare mönstringen. Ty the haffua pantat aff honom för det han senast intet kom 
på mönstringen. Resolutio. Rector talar medh borgemästarena sädan skal han få 
swar.

6. Refererar Rector: At uthi denna dagh är dagen uthe för Petro Erici Swärting 
och Andrea Klint som citerade woro, the haffua intet comparerat. Huadh skal man 
i saken göra? Resolutio. The skola citeras twå gångor till, fiorton dagar emillan 
huar gångh, comparera the icke slåes sädan på dören.

7. Meister Simon Wollimhaus inlefrerade catalogum suae officinae pharmaceuticae 
omskriffuen effter lustrationem habitam.

8. Giordes denna constitutio novella. At här effter skola inspectores, göra reda 
för sin inspection alltijd på den Consistorii dag som går näst för mutationem recto- 
ra tus.

9. Confirmerades närskreffne stipendiarii.
1. Johannes Nicolai Klintt, 2. Ericus Fluur, 3. Laurentius Krafft Torstunensis,

4. Unus e 4 Ostro-Gothis. Ty Emundus Figrelius, Olaus Magnelior, Magnus Magni 
och Gustavus Sudercopensis sattes i wählet, blef omröstat, mästa vota fick Gustav«!, 
bleff lijkwäl intet wist slutit, uthan opskiötz til widare inqgfsition, 5. Johannes 
Jonae Vestrogothus, 6. Haquinus Magni Vestrogothus, 7. Petrus Esberni Smolandus, 
8. Daniel Jacobi Copensis Vesmannus, 9. Georgius Preusius Livonus, recomwende- 
rat af Acad. Cancell., 10. Olaus Christophen Angermannus, 11. Petrus Petri Orebro- 
énsis, 12. Olaus Olai Nyzelius, 13. Andreas Andreae Ulostadius. Jonas Laurentii 
Vittenius recommenderat af h. Jöran Gyldenstierna, skall ändtelig få i höst. Petrus 
Gregorii, Grels Göstafsons son skall få här näst, Laurentius Andreae Gevalius skal 
få här näst.
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Expectantes:
Magnus Magni Sätrensis Vesmannus, Johannes Andreae Helsingus, Johannes 

Nicolai Bergh O-Gothus, Olaus Gammall, Magnus Magni Helsingus, Petrus Nicolai 
Veddöénsis, Andreas Olai Veddöensis, Ericus Unonis, Michael Johannis Beüngensis, 
Ericus Olai Närtunensis, Johannes Andreae Uplandus.

10. Beswärade sig Magnificus Rector öffuer några skalekar som hela denna wintren 
öffuer haffua giordt sig det ena paddestycket effter thet andra. När kallesta winteren 
war haffue the uthslagit stoppan uthur källare gluggen, borttagit hans porthammar 
etc. Och nu i förleden fredagz natt kom een, bultade på porte» och när pijgan uth- 
kom, frågade om Francken war hemma?, sade ytterligare til pijgan: Kära gaak in 
och säg at här äro een soldat som wil kiöpa hans hatt och hans sporar. Sådant allt 
haffuer iag måst concoquerat, och tänekt i medier tijdh at samma skalck skulle 
berömma sigh der aff. Nu är min porthammar tillijka medh een annan porthammar 
funnin på een studentz Nicolai Aruidi bordh, derföre tager iag billigt honom för 
allt i hoop. Resolutio. Nicolaus skal derföre citeras til Consistorium.

11. Ytterst tackade Mag. Rector Dnn. Professoribus för gott bijståndh uthi sin 
rectorat, atque ita suum rectoratum conclusit.

Annotante 
Erico Norgeo Acad.

Notario.

Acta publica Consistorii academici Upsaliensis 
sub rectoratu Excellentissimi atque clarissimi viri,

M. Martini Erici Gestrinii, 
mathematum Profess. P.

In aedibus Rectoris. Den 16 Maij 
anklagadhe Johannes Johannis Franck, Laurentium Magni Stockholmensem een 

ungh poike, för det han hade slagit sig uthi ögat medh een nyckel. Peder Kock 
witnade at Johannes skiöt kull Laurentium först, och när han opkom, frågade han 
om Johannes hadhe knijf eller ey? Strax frågade Johannes igen om Laurentius 
hadhe fingerspora, och i det samma fick Laurentius uth sin nyckil och slog Johan- 
nem öffuer ögat så at han der af myckit blå är, dock gick intet hohl på huden. 
När han hade slagit honom kom Matthias Franck Johannis broder hafuandes een 
steen i handen och wille slå Laurentium, det förhindrade iagh sade Peder Kock. 
När detta så hemma hoos Rectorem examinerat war, skiötz op medh domen til 
een annan gångh.

Samma gångh anklagadhe hustro Dordin Erik Rootz, Carll Uggla för det han 
hade sönder kastat sitt fönster, och dessföruthan alla tijdher så kastat in uthi sin 
gårdh at barnen hennes få alldrig gå frediga på gården. Beslötz at Carll Uggla 
låter byggia fönstret, och hans pneceptor admonerades at han håller sin discipel 
alwarligen före til at afstå medh it sådant otijdigt kastande.

Den 18 Maij
kom Oloff Erikson een borgare boendes uthi Burasi gårdh til Magnificum Rec

torem och klagade på Johannem Danielis Vesmannum, och Magnum Magni Vesm.
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huilka hafua leegt een nattstuga för 10 dr om ähret, och 2 mk huarthera för kook- 
ningh, men hadhe ingen betalning bekommit. Studenterna sadhe at åhret blif:r 
intet uthe för Michaelis och derförinnan skal han få allt thet wij honom skyldige 
äro. Somt lofuade the wilia betala honom innan 8 dagars tijdh. Rector förmante 
them til at wäl omgås och förlijkas medh sin ward etc.

Den 24
kallade Magnificus Rector alla Professores in vestibulum veteris auditorii och 

föredrog them Consultiss. Dn. Doct. Johannis Conradi Monaei, Professoris Acad. 
Rinthelensis, wärff til H. K. M:t wår allernådigste Drottning och Sweriges Chrona. 
Nämbl. ut Academia Rinthelensis sarta tecta servetur, in hisce belli tumultibus, ac 
dos illius intemerata ac integra maneat. Contendunt etiam ut Professores Upsalienses 
apud S. R. M:tem et regni consiliarios illorum advocati sint, efficiantq«# quantum 
in illis. Domini Professores loffuade sig wilia skriffua til S. R. M:tem och interce- 
dera för deras Academia.

Den 29 Maij
kalladhe Magnif. Rector M. Gestriniar til sig uthi sitt huus D. Johannem Lenaeum, 

M. Stigzelium, D. Johannem Loccenium, M. Fornelium, M. Bringium, M. Eric. 
Brunnium.

Klagade Johan Anderson gewagliern på Olaum Vallium för det han hade ropat, 
skält wachten och gångit medh dragit swärd. Ericus Petri Nericiensis gaf til bästa 
för sin dagh, och det uthi Olai Vallii stugu, när the hadhe druckit een stund som 
försambladhe woro in på afftonen, så stötte een af wachteknechtarna, som i under- 
stugun woro, medh een partisan oppå golfuet, ther the myckit sprungo, dantzade 
och ropade. Theraf wredgades Olaus Vallius, kom neder under til knechtarna och 
frågade huem som stötte i golfwet. Slog så den ena wachtedrängen 2 örefijlar, slog 
kull bordet. Sädan gick han uth medh swärdh.

Olaus Wallius swarade: Orsaken huarföre iagh gick neder til knechtarna war 
thenna at the stötte på mitt golff när iagh war lustig medh mit medhfölie i min 
egen stuffua, och allt medh beskeed, förtörnade ingen menniskia. Men när wij 
woro lustige sutte wachteknechtarna neder i stuffwan under oss och woro öffuerste 
fulle, woro och intet uthe på wacht, uthan såtte och achtade på oss, och stötte i 
golffuet medh bardisanerna åth oss, det giorde mig intet gott. Derföre frågade iag 
them om the skulle gå wacht in uthi stuffuan, och hålla på tuchta oss ther wij ingen 
excess giorde. Ey heller war wachtmästaren sielff hemma, ty han war och i gästebodh 
uthi prästöl och kom intet hem för minatztijdh, intet weet han huru thet kom till. 
Och intet slog iagh honom inga örefijlar, uthan det sade iag at han hadhe wäl för* 
tient them, intet stötte iag kull bordet.

Wachtemästaren bekände at han intet war hemma när thet begyntes men dräng
arna sadhe så för sigh. Sadhe ytterligare: När 11. slog kom iagh hem och fick see 
at the hadhe swärd, så sade iagh ia, godha herrar i äre lustiga. Olaus stod wid sin 
trappa och sadhe: iagh haffuer ropat några roop i dagh, dina dränger haffua giordt 
migh stor afront dhe hunssfotterna, och du medh. Sädan gick iag baaklänges in moot 
min döör och kom in, så tog iag min wäria och sprang uth genom fönstret. Så kom 
Olaus moot migh medh sin wäria, drängerna kommo uth medh twå bartisaner och 
twå påkar. Ingen hade wäria af studenterna mehr ähn Walli«r! Intet slog iag heller 
Olaum Vallium, uthan räckte honom hand på at iag skulle komma om morgonen 8
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och fächta medh honom på rännarebanan. När the woro så galna så kan ske the 
fingo några slänger af drängerna.

Olaus Vallius swarade ähn: at wachtemästaren kom sielff druckin hem, och wid 
min huustrappa kommo wij tilhopa medh huar annan, och föllo några ord oss emillan, 
så slogos wij örefijlar. Sädan ledde Johannes Gammal wachtemästaren i sin egen 
stuffwa. Wij stodo quar widh trappan och min huusdör, och drucko skålar, ty som
liga af them i wårt lagh warit hadhe wille då gå sin koos. När nu wachtemästaren 
war kommin i sin stuffua, togh han sin wäria och wille uth och hugga migh, men 
hans hustro förwägrade honom komma uth genom dören. Då sprang han uth 
genom fönstret medh dragen wäria i handen. Så sände iagh då först gossen op 
effter min wäria. Johan Gammal sprang emot honom, och skilde oss ifrån huar 
annan. Och wachtemästarens hustro, både såg och sadhe at Johan Gammal war 
oskyldig lijkwäl fick han hugg af påken. Och alla the andra studenterna som hadhe 
ingen ting at wäria sig medh, slogo i in på min egen gårdh för min huusdör, ther 
the ingen giorde emot uthan wille taga fredh emillan oss både. Och intet wore the 
uthe på wacht hela den natten uthan achta på oss in uthi gården, ia inne uthi 
stugan.

Petrus Erici witnadhe: När wij woro som lustigast gick Gustavus Caspari sin 
wäg, och wid iag böd til at taga honom tilbaka, kom gewaliern til oss in på tomp- 
ten. Då sade Vallius dina knechtar the hunssfotta[r]na hafua giort migh stoor 
afront i affton, och i medh geualier. Så bar strax ihoop för Vallio och geualiern. 
Sädan rände gevagliern in effter sin wäria. Tå ropte geualierns hustro kära karar, 
släpper intet uth Johan. Petrus och Johannes stodo för dören. Olaus Gammal för 
fönstret. Men Vallius sadhe lätt komman, iag är intet rädd för honom. Då slog 
wachteknechten Olaum Vallium öfuer armen med bardisanen så iag tror fulle han 
bär märkie ähn ty armen är all blå. Johan Gammal wille taga frid fick slag af 
påken, kula i pannan, itt blåt öga, ref sönder hans kraga. Olaus Gammal fick 
blånad på armen och jag Petrus Erici som intet war druckin ty iag war nykomen 
dijt fick blodsåår på armen och på låret tillijka medh byxan opristat af wachte- 
knechtarna, giorde dock lijkwäl ingen menniskia emot.

Sententia.
The som wachten wore kunna intet säyas hafua warit på sitt embete stadde, 

uthan hemma i gården der the alla woro lijka hemma, therföre böte huar och een 
effter sin gärningh för hugg och skälsordh.

Olaus Vallius böter för oquädinsordh 3 mk h. mynt.
Wachteknechten medh skägget och röda tröjan som slogh Petrum Erici blodh- 

såår och blånad böte 6 dr h.m. Olaus Vallius hade fått 2 blånader på armen 
24 mk hm. Johannes Gammal fick pust af stång 6 mk hm, kula fram i pannan 
6 mk h.m. Olaus Gammal hadhe blånad på armen derföre bötes 12 mk hm.

N  B. Wachteknechtarena tagas alla för een man, til dess at the sielffua skilia det 
måhlet sig emillan.

Bådhe geualiern och Olaus Vallius mista huar sitt swärdh.

Den 31 Maij
höltz ordinarium Consistorium på wanligit nun och ställe, effter middagen, när- 

warandes: M. Martino Gestrinio p.t. Reet., M. Johanne Staieno, M. Laurentio Stig-
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zelio, D. Johanne Loccenio, M. Johanne Franck, D. Daniele Sidenio, M. Israele 
Bringio, M. Laurentio Fornelio, M. Erico Brunnio, M. Boétio Quasstore, M. Olao 
Unonio, M. Isaco Istmenio, M:r Johanne Freinshemio.

1. Proponerade Rector inspectorum beswär om stipendiaterna at the wilia reesa 
sin koos och begära så många förloff. Resolutio. Si quis maxime gravem & sonticam 
habuerit causam, possunt inspectores, in tali casu, dispensare. Paucissimis t[ame]n 
facienda est copia abeundi.

2. Androg Magnif. Rector för Consistorio meister Berns snickarens begäran at 
bekomma förswars och confirmations bref, under Academien. Borgemästarena begära 
och at Consistorium wille taga honom uthi årstienst eller förargar han the andra 
stadzens snickare. Resolutio. Han skal få Academiens bref, men han måste giffua 
oss een obligation igen at han skal fullkomligen hålla huadh han loffuat haffuer.

3. Inkallades Ericus Laurentii Upsaliensis, huilken hafuer druckit och låtit illa på 
Adolphz källare, farit så fram at Adolph hafuer måst nödgas sända effter wachte- 
mästaren. När wachtemästaren dijt kom, stälte han sig ahn mehr obeskedeligen, at 
fraggan stodh uthur munnen på honom. Tå ledde han honom in carcerem, der han 
nu hafuer leegat i twå dagar. Adolph beder och för honom at han der medh skonas 
måtte. Resolutio. Effter Ericus bedes före, och säger sig intet minnas detta obeskede- 
liga lefuernet, uthan deprecerar samma sin missgärning och insaniam, så förmante 
honom Senatus academicus ut desisteret a tali voluntaria insania.

4. En studiosus Haluardus Jonae benämbdh är illa huggin af een borgare, klagar 
sig rättlössan. Han inkallades för rätten, så refererade han som fölier. Jag och 
några flere mina landzmän, wij woro hoos Bertill Finne och drucko een kanna ööl 
eller twå. När iag hade warit ther uthi twå timmar, gick iag ther ifrån hem uthi 
mit herberge, på gatan hörde iag een ropa effter migh, dock wiste iagh ey huem 
thet war, uthan tänckte at thet hade warit mina landzmän. Så sade iag: Ropa passlig, 
wachtemästaren thor wara närmare ähn I tro. Hey sadhe Erik Larsson borgaren som 
effter kom, du bernhuter, kom effter löpandes medh dragit swärdh. När iag wille 
löpa unnan, häckte sporen migh så at iag föll om kul. Då högg han åth pannan 
på migh, iagh hölt för hufuudet medh wenstra handen. Så högg han så alltsammans 
handen af mig, icke mehr ähn litet som håller i hop på armen, der af hafuer iagh 
nu een långh tijdh leegat på säng. Några gångor klagat på honom hoos borgmästa
rena, men ingen rätt fått på honom ähnnu. Consistorium sände Notarium til borg
mästarena, medh begäran at the wille skaffa studenten rätt på sin wederpart.

5. Jöns Oloffson een tryckiaredrängh klagadhe på Benedictum Johannis som 
gäster oppå Communitetz camrarna, at han hadhe sönderslagit een fedla för sigh. 
Så gick thet til sadhe Jönss. Jag, medh några skräddare geseller och lärepoikar, wij 
woro hoos Jöns Jönsson skräddaren, der drucko wij några kannor ööl, när iag kom 
hem hadhe iag een fedla i handen, den strök iag på några gångor i trappan, när wij 
intet strax sluppo in, tänkte wij at gå uthi fönstret som är i gången. Då kom 
Benedictus tog fedlan af mig och slog henne i stycken sönder. Nilss som war medh 
migh wille taga emot Benedictum i trappan, så lopp Benedictus in uthi sin cam- 
mar, togh eldgaffelen, och kom effter oss neder på aream collegii wid porten och 
slog Nilss så at han föll kull, och blödde.

Benedictus swaradhe: När iag kom ifrån måltijdh så stodo the ther gesellerna 
oppe uthi fönstret på gången och ropade. När iagh kom op, badh iagh them intz 
ropa oppå detta huset. Så tyckte the, at the wille icke at iagh skulle increpera them,
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goffuo sig in på mig både Nilss och Jönss, fulla woro the, trängde mig in uthi 
min döör, så iag inn effter eldgaffelen och fölgde dem uthföre.

M. Eskil booktryckaren witnade: At för ähn Benedictus kom hem, skreek een 
person på gatan emillan Communitetet och kyrkiegårdenn som mig tycktes. När 
gesellerna woro opgångna, kom och Benedictus strax hem. Derefft. begyntes tumult 
der oppe i trappan. Jag steeg op i trappan. Så kommo the uthföre löpandes. Uthe 
på gården slog Benedictus Nilss skräddare gesällen medh eldgaffeln uthi hufuudet 
några slänger 5 eller flere, så at han fick kula och hohl i pannan. Sententia. Bene
dict«! böter för blodhsår 12 mk huitmynt. Men effter gesellerna lupo om nattetijdh 
oppå Konungens huus medh fedlan, så må och fedlan bliffua i lopet, och ingen 
wedergälle hänne.

6. En skräddare Johan Larson, tilbiuder sig wilia blifua Academiae skräddare? 
Resolutio. Skiötz op til här näst.

7. Proponerade Magnif. Rector M. Suenonis Hagelstenü begäran, at bekomma 
adjuncturam theologiae. Swaradhe Decanus facultatis, at facultas haffuer fallit på 
honom, allenast frågas nu det om M. Petrus Vibyensis skal tillijka medh honom 
Hagelsteen recommenderas. Beslötz at man först skal tala mz Reuerendiss:o Archie- 
piscopo der om.

8. M. Andreas Aialinus begärar adjuncturam philosophicam. Resolutio. Facultas 
skal först der om consultera.

9. M. Johannes Franck pro-Rector klagar ähnnu öffuer Nicolaum Aruidi, för 
porthammaren, portskrifften, källarestoppen. Resolutio. Citabitur publice.

10. Om horto anatomico beslötz: Om han icke kan bekommas uthan penningar. 
Så wele wij låta falla thet.

11. Kom in Consistorium Anders i Gran uthi Rasbo sokn ödmiukeligen begä
randes tilgifft på uthlagorna, effter hemmanet hadhe länge tilförende leegat ödhe? 
Beslötz at inspectores serarii skola först ransaka om samma hemmans beskaffenhet. 
Sädan skal af Consistorio swaras til hans begäran, i medlertijd skal Räntemästarens 
uthskickadhe låta honom blifua okrafdh.

12. Proponerades borgerskapens petita: Staden begärar huar 10 penningh, af alla 
them som i staden wistas, både studenter, Professorer och borgare när the uthan 
arfuinge dö bort. Uplästes der om några exceptiones, och äntelige« beslötz at samma 
exceptioner skulle medh thet första öfuersändas.

Adscripti stupratores citabuntur:
i. Johannes Olai Smolandus, priuatim, 2. Jonas Olai Gestritius, priuatim, 3. Petrus 

Erici Swärtingh publice, annangången, 4. Nicolaus Andre® V-Gothus publice, 5. Eri- 
cus Danielis publice, 6. Andreas Klint, publice annangången, 7. Marcus Johannis 
Angermann»/ är citerat peremptorie och nu går i Stockholm och drifuer, der om 
skal skrifuas D. Per till.

13. Her Abrahams enkia i Balingstad skal få behålla Golunda wreet, så länge hon 
hinner göra rätt för honom.

7 Junij
höltz Consistorium horis locoqae consvetis prasentib. M. Martino Gestrinio p.t. 

Reet., M. Johanne Staieno, D. Daniele Sidenio, D. Johanne Loccenio, M. Israele 
Bringio, M. Laurentio Fornelio, M. Boetio Chruzelio, M:r Daniele Behm, M. Olao 
Unonis, M:r Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, M. Joh. Laurbergio, M:r Johanne 
Freinshemio.
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1. Magnificus Rector proponerade M. Suenonis Hagelsteens begäran at bekomma 
recommendation til Cancellarium på adiunctura theologica. Resolutio. Han för- 
töffue så länge, til dess M. Carolus Lithman afträder.

2. Taltes om fisci academici eller Consistorii orichtighe/ at thet är intz inlefrerat, 
som der til fallit är uthi åthskilliges reaorater. Beslötz at Rector skriffuer til D. Jo- 
nam Vexionensem och D. Laurelium at the clarera för sina rectorater.

3. Andreas Cuoco italicae linguae praeceptor begäradhe penningar uth för höstter
minen, ty han är myckit siuk. Resolutio. Dn. Quaestor låter honom bekomma 
100 dr kop.

4. Uplästes her Johan Skyttes Acad. Cancellarii breff af innehåld at een af 
Professorerna medh Quaestore Academiae nu i dessa dagar befogar sig til Stock
holm. Beslötz at een aff inspectoribus reeser medh antingen M. Stigzelius eller 
Fornelius.

5. Uplästes Johannis Conradi Monaei breff til Senatum academicum om Academiae 
Rinthelensis befodran, och för dagtingan hoos S. R. M:tem. Resolutio. Wij hafua 
ondt medhgöra effter wij intet grant weeta dess ortz tilståndh.

Den 28 Junij
höltz ordinär. Consistorium prasentibus M. Martino Gestrinio Rectore, D. Johanne 

Lenaeo, M. Johanne Staieno, D. Johanne Loccenio, M. Johanne Franck, M. Martino 
Nycopensi, M. Israél[e] Bringio, M. Olao Unonio, M. Henrico Ausio, M. Isaeo Ist- 
menio.

Berättar Rector at Jonas Olai Bothniensis, stipendiari«! wil reesa uth til frem- 
mande landh, och hafuer andragit hans Excell:tz Acad. Cancellario twenne petita. 
1. At få uth heela stipendii quotam, och han har ey fåt stip. 2. Och der til medh 
itt honorarium af Academien? despondebatur: Han får för Michaelis terminen och 
påska term. 1644 och intet mehr.

2. Jonas Olai Gestritius begärar at Venerand. Consistorium icke will stricto iure 
handla medh sig propter stuprum commissum, han wil gärna undergå huadh 
Consistorium honom pålägger, allenast han kunde slippa och icke personlig com- 
parera. Resolutio. Han skriffues til at han comparerar på een wiss dagh hoos Rec
torem, och Rector kallar några Professores til sigh och saakfäller honom til 3 mk 
huit m. och relegerar honom i 2 åhr.

3. Begärade Academiae Notarius förloff at reesa bort öffuer rötemånan? Resolutio. 
Han haffue der til loff.

4. Mårten Erikssonn i Quarstad säger nu ifrån sig samma Academiae hemman 
Quarstadh i Harbo sokn, och skiuter uthi Consistorii godha behag, antingen mågen 
Jacob Abrahamsson eller stijfsonen Per Erikson får behålla hemmanet. Gubben til- 
frågades huem han wil wara hoos här effter, hoos dottren eller stijfsonen? Mårten 
gubben swarade at han effter sin hustros rådh wil heller wara hoos dottren. Reso
lutio: Kunde the både, mågen och stijfsonen blifua quar på hemmanet, så bliffua 
båda twå. Och Per Benchtsson medh rättaren byter them ägorna emillan. Huar och 
icke så blifue Jacob Abrahamsson allena.

5. Thessa äro citerade dl den 23 Augusti nästkommandes:
Marcus Johannis Angerman, för lägersmåhl
Andreas Klinth för lägersmåhl
Petrus Swärtingh

2:da & 3:tia vice.
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Nicolaus Andre« V-Goth/w för lägersmåhl
Jonas Olai Gestricius for lägersmåhl
Johannes Olai Smolandus för lägersmåhl pnma vice
Nicolaus Aruidi propter neq/wtiam exercitam

Den 8 Julij
höltz ordinär. Consistorium praesentibus M. Martino Gestrinio p.t. Reet., D. Joh. 

Lenseo, M. Stigzelio, M. Bringio, D. Loccenio, M. Mart. Nycop., M. Olao Unon., 
M. Isaco Istmenio.

1. Proponerade Rector twenne fremmande behmers ödmiuka begäran at bekomma 
någon hielp uthi sitt exilio. B egge haffua the warit in officiis publicis, den ena 
Quaestor och Notarius Academiae Pragensis. Den andra gymnasiarcha in den inre 
staden. Hafua och Illustriss. Dn. Cancellarii föreskrifft om hielp, emädan the äro af 
the keyserske fördrefne för religionen skul. Beslötz at the af fisco skulle bekomma 
5 rdr them lefrerade D. Lenaeus.

2. Begärade m:r Bern snickare Consistorii bref at inge» måtte honom quälia på 
sitt arbete. Resolutio. Han skal få.

3. Fransöska språkmästaren Michael Stocado anmodade sielf in Consistorio at 
han måtte niuta sit fulla stipendium på den tijdh han war här ifrån i Finlandh. 
Så emädan han sielf opsadhe tiensten widh Academien blef honom tiisagt för itt 
halfft åhr nembl. 200 dr kop. m. Samma gång loffuade Stocado at han skulle vertera 
D. Lutheri Catechismum af swenskan på fransöska tungomåhlet, och det effter 
D. Lenaei begäran, til den ändha at dhe fransoser som widh bruken arbeta, och icke 
wäl förstå swenskan, måtte der igenom lära sin christendomstycker.

4. Blef opläsit Hans Sigwardssons bref Rectori tilskriffuit, i huilket han begärte 
någon tilgifft på det Academiae hemman Huseby som han besitter, för dhe åhren 
hans hustro war enkia och blef Acad. en summa skyldigh. Der på swarades at effter 
Academiae bönder i Film, och eliest i Dannemora klaga på honom esomofftast, för 
den orätt han dem tilfogar, kunde Dnn. Professores på denna tijden honom ingen 
tilgifft effterlåta.

Den 12 Julij
convocati ad aedes Rectoris venerunt M. Martinus Nycopensis, M. Israel Bringius, 

M:r Ausius. Kom och der til M. Boetius.
Och då gaff wachtemästaren tilkänna hurulunda j. Carll Böner, junker Oder 

Hastfer och Johannes Anthelius hafua gått på gatan och ropat. Junkarena medh 
dragit swerd och hugget i gatan, och hafua the kommit ihop medh wachteknech- 
terna på Klostergatan. Der togh een wachteknecht swärdet af Hastfer. När Carll 
Böner thet såg, tog han medh den ena handen i Hastfers swerd det wachteknechten 
hade, wiliandes defendera Hastfers swärd och medh den andra handen fattade han 
sit swärd, satte det in på wachteknechtens halss och sadhe: Ich soll dein kopp ab
schneiden. Då togh wachteknechten bardisanen och satte honom emot, men een 
annor wachteknecht sadhe, få honom swärdet igen, ty sådana personer få göra huadh 
the wilia, och gingo så wachteknechtarna sin wäg op i Fierdingen, de andra tree 
gingo strax effter. Och Johannes Anthelius gick in på Böners stugu och tog sig 
een eldgaffel i handen. När the kommo op i Fierdingen, och hadhe heela den wägen 
ropat, kom wachtemästaren medh wachten ihop medh them och Hastfer gick ändå
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medh bart swärd, thet tog wachten aff honom. Och så ändades detta tumult uthan 
widare skada.

Dömdes förthenskul at Hastfer och Böner skulle lefrera swärden til Rectorem, 
Johannes Anthelius eldgaffelen uthi hospitalet, och för ropande effter placatens 
lydelsse huarthera böta 6 dr kopparmynt.

En fattig student Nicolaus Benedicti Nericiensis som hadhe leegat siuk uthi 
22 wekor, begärade någon hielp aff Academien. Honom loffuades 9 dr 24 ör 
kopparmynt thet lefrerade D. D. Lenasus uthaff fisco.

Den 24 Julij
in praesentia M. Martini Gestrinii p.t. Rectoris, D. D. Lenaei, D. Loccenii, M. Stig- 

zelii, M. Bringii, M. Boétii och M. Ausii.
Proponerade Rector om Academiens bönders skogh i Filmen, huilken effter 

Illustrissimi Acad. Cancellarii rådh i Stockholm Rectori och Quaestori i befallning 
giffuit war at deelas Academiae bönder och arendatoren Matthias de Geer emillan, 
effter den proportion Cronones bruuk österby och bönderna haffua sig emillan, 
huilken och professores långesädan önskat hadhe skee skulle, på thet een ändha få 
måtte den controvers och twist Academien medh arendatoren länge hafft hafuer. 
Wart förthenskul beleffuat at M. Laurentius Stigzelius p.t. inspector, M. Israel 
Bringius, M. Henricus Ausius tillijka medh M. Boétio Räntemästaren skulle strax 
til skogens uthdeelning dijt förreesa.

Den 9 Augusti
praesentibus M. Martino Gestrinio p.t. Rectore, M. Staieno, M. Stigzelio, D. Sidenio, 

D. Loccenio, M. Nycop., M. Fornelio, M. Boétio, M. Istmenio, M. Freinshemio, die 
ordinaria.

1. Tilfrågade Rector M. Stigzelium och Quaestorem ehuru bestält war medh skogz- 
deelningen i Filmen, emillan Acad. bönder och arendatoren Matthias de Geer. The 
refereradhe circumstantialiter som fölier: Enär the uthi 3 dagar tillijka medh landt- 
mätarenas och arendatorens uthskickadhe hade skogen besigtigat, om kring reest 
och medh snöre mätit, således at arendatoren huilkon een tridie deel af skogen til- 
kom, blef tildeelt den östra deelen uth medh heeradz rörgången emot Gubbo hem
man, huarest bäste och förnämste skogen war behållen, så at han huadh skogen 
widkonwraer mehr ähn 1/3 bekom. Och Academiae bönder i Ladugården blef til
deelt det som dem närmast belägit war, och på een ort wacker tarfskogh til timber, 
gärdzle och wedh behållin. Så at bägge parterna både arendatoren på sin sijda, och 
Academiae fulmechtige och bönderna på then andra sijdan woro wäl content. Men 
huad Slättermosse bönderna af ålder och här til innehafft hafua på den deel som nu 
arendatori blef tildeelt, den skal och Acad. bönder här effter, som her till oqualde 
nyttia och behålla, huilket godwilleligen af arendatoren samtycktes. Och emädan 
den skogh och platz som Academiae hemman blef tildeelt, war af widheskogzmark, 
och stora skogen af brukfolket uthhuggen, ty loffwade arendatoren af een godh 
wilia sig wilia giffua 4 skU stångiern, och det medh allrasnaresta til Academien 
förskicka.

2. Kom för Consistorium Nicolaus Sparrman, huilken af elacka människior war 
skyllat för slemma och otilbörliga gärningar, der ifrån han är för detta frij giordh 
uthaf M. Johanne Franck t.t. Rectore och några andre Professoribus medh oppenbart
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bref. Och emädan hans missgynnare och wederpart intet achta samma bref, derföre 
at Acad. sigillum war icke undertryckt, derföre begärte Nicolaus at förbe:te skrifft 
måtte confirmerat bliffua medh sigillo academico. Det och honom aff Dnn. Pro
fessoribus bleff bewiliat.

3- Emädan wälb. Jacob Fårbess gård Lund är aff een häfftig och skadelig wådeld 
förbränd, ty begärar han genom sin sons pneceptorem och sin rättare, at Academiae 
bönder som nästomkringh boendes ähro måtte hielpa sig föra een stock ifrån 
Upsala til Fundbo. Dertil swarades: Om bönderna det godwilleligen wilia göra, så 
göre, men ingen twingar them i denna andztijden ifrån sin åkrar och egna syslor.

4. M:r Gert arendator wid Forssmark, huilken aff Cronan på een tijdh hafuer 
arenderat Ulffwa quarnar förr ähn dhe kommo under Academien, haffuer skrifuit 
till Dn. M. Quaestorem medh begäran at han måtte få erffueligen för samma arende 
åhrligen behålla. Så wille han een quarn aff steen upsättia låta den der warachtig 
wara skulle. Resolutio. Emädan han hafuer nu så långt effter S. Johannis thet 
optäckt tå hans arende uthe war, och man ey weet huru myckit tull ifrån den tijdh 
af quarnen fallin är, så behåller han quarnen i detta åhret. Och sädan wele Dnn. 
Professores taga hans petitum i betänckiande.

5. Larss Larsson i Tegelssmora loff at opbyggia een maassungn på Academiae 
ägor uthi Bro i Film sokn. Såsom och arendera Wattholm hammar för så myckit 
Academien och honom åsämber. Resolutio. Kan Lars Larsson detta winna aff Rigz 
Bergamptet, skal han snart bekomma Professorum samtyckio.

Den 23 Augusti
höltz ordinär. Consistorium praesentibus M. Martino Gestrinio Rectore, D. Jo

hanne Lenaeo, M. Johanne Staieno, M. Laurentio Stigzelio, D. Johanne Loccenio, 
D. Daniele Sidenio, M. Johanne Franck, M. Martino Nycop., M. Boetio Chruzelio, 
M. Olao Unonis, M. Isaeo Istmenio, M. Joh. Freinshemio, M. Johanne Laurbergio.

Johan Andersson Academiae wachtemästare klagade ahn Jacob Duwall för det 
han hade hissat sin brod. Albrecht och Ernest Creutz til at slå sigh, och ladhe Duwal- 
len thet fulkomliga till. Men Jacobus neekadhe alldeles der tili. Wachtemästarens 
skääl woro thessa ty Jacobus hadhe undsagt och hootat sig förruth, 2:do at the andra 
intet kände wachtemästaren. Men Jacobus neekadhe sig hafua undsagt honom, sadhe 
at hans broder wäl kände honom thet witnade och Petrus Grubb. Sententia. Allden- 
stundh wachtemästaren hadhe allenast några praesumtioner emot honom, och inga 
witne» ty blef Jacobus denna gången frijkallat, och förmant til itt roligit och spaakt 
lefuema.

2. Framträdd Erik Nilssonn Klint til at defendera sin broders Andreae saak, som 
peremptorie citerat för det han hadhe besuffuit sitt syskonebarn. Erick tilfrågades 
om han war fulmechtig giordt? Han swaradhe: intet är iagh fulmechtig giordh, 
uthan til at afwäria the beskylningar som osanne äro. Sadhe ytterligare at Andreas 
bekände förr ähn han bortrymde det han een gång uthi dryckenskap låg hoos henne 
ena natt. Her trädde Erik Klint uth. Så emädan saken eller gärningen war bekänd 
ty förehöllo the Erik Klint effter een långlig discurs denna frågan. Om han tillijka 
medh fadren och een annan ehrligh man wil sättia löffte för sin brodher på een 
summa penningar honom kan af Hoffrätten pålagdt wara. Erik swaradhe sig wilia 
förhöra hoos sina föräldrar och effter een månadh gifua Consistorio itt skriffteligit 
swar. Med relegationen opskötz til een annan gångh.
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3. Petrus Swärtingh är siuk kan för then skul intz comparera denna gången. 
Fadren går i löffte för hans böter.

4. Beslötz at Nicolaus Andreas V-Gothus, Johannes Olai Smol., Nicolaus Aruidi 
Uplandus skola citeras andra gången.

5. Framkallades Jonas Olai Gestritius som war citerat och beskylt för lägersmåhL 
Och han bekände at den tijd han war hoos cammareraren Peder Erikssonn, så låg 
han hoos een berychtat gammal skiöka, ty gick til honom på nattstuffwan. Resolutio. 
Jonas skal böta 3 mk huit mynt och redimere relegationem medh 10 dr huit 
mynt.

6. Georgius Gejer natione Silcsius angiffuer sig at wilia profiteri lingvam galli
cam, kan ehest wäl bookhållerij, är een godh latinus, italus, gallus et orthodoxae 
religionis? Resolutio. Han måtte först göra proff, och sädan recommenderas.

7. Lars Larsson Löhn begärar een recomendation til Bergzamptet om förloff at 
oprätta maasungnen på Academiae ägor. Resolutio. W ij läggia oss intet der emot 
han skal få recommendation.

8. Cancellarius Academiae skal haffua skriffuelsse om skogzbytningen uthi Film 
sokn, och det medh det allra första.

13. Septembris
höltz Consistorium ordinarium p/vesentib. M. Martino Gestrinio p.t. Rectore, 

M. Johanne Staieno, D. Daniele Sidenio, D. Johanne Loccenio, M. Israéle Bringio, 
M. Laurentio Fornelio, M:r Daniel Behm, M. Henrico Ausio, M. Johanne Freinshe- 
mio, M. Joh. Laurbergio.

Academiae wachtemästare klagade på Jacob Duwall, för det han gick grassatim 
näst förledne natt, bultade på Adolphz källare döör, och in på källaren sädan gaff 
wachten alla fula nampn och skälzord. Jacobus bekände at han gick på gatan, quaad 
och ropade hijlustigh några gångor men intet hadhe han uthe swärdet på gatan. 
Skälzordet neekade han till. Jon h. Swante Baneers tienare witnadhe: At Duwallen 
ropadhe och skälte wachten, gaaf them många fuula ord, badh them kyssa och draga 
för alla dy &c.

Sententia. Jacobus Duvall skal böta för grassatgången 12 mk h. mynt, för skälz- 
ordh 3 dr. Dock remitterades deraf, at han slipper och allenast erlägger 12 dr 
kopparmynt.

2. Petrus Swärtingh hades för rätten och tilfrågades om han hade belägrat Olof 
Larssons gambla tienstepijga? Tå bekände han sig hafua belägrat hen«e. Resolutio 
Consistorii. Petrus skal böta 10 dr huit mynt och relegeras publice på 2 åhr.

3. Rector frågade. Huad man skal swara the twå Gregorio Gejer och Toussainct 
som både begära blifua språkmästare uthi lingva gallica? Skiutz op in til Michaelis 
til dess fleera Professores komma hem.

4. Proponerade Rector om sigillo Academiae, at man låter beställa itt nytt, och 
facultas philosophica behåller thet gambla. Ther til neekade ingen.

Den 27 Septemb.
höltz ordinär. Consist. pr<#sentib. M. Martino Gestrinio p.t. Reet., M. Johanne 

Staieno, M. Laurentio Stigzelio, M. E. Emporagrio, M. Martino Olai, M. Laur. For
nelio, D. Daniele Behm, M. Olao Unonis, D. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, 
D. Johanne Freinshemio, M. Joh. Laurbergio.
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1. Uplästes Illustrissimi Domini CanceUarii breff til Archiepiscopum, uthi huilket 
hans Excell:tz assenterar at M. Sueno Hagelsteen bekommer adiuncturam theologi
cam.

2. Uplästes literae Acad. Marpurgensis, deruthinnan dhe aff oss begära intercessio- 
nales apud S. Rm M:tem? Respondebatur: För Acad. willia wij intercedera och intz 
nampna staden eller landet.

3. Afkunnades at M. Israelis dräng hafuer åter igen skurit sig uthur fängelsset 
per latrinam.

4. Uplästes Hofrättens resolution uthi den criminal saak emillan wachten och 
H. F. N. tienare Lars Nilssonn.

5. Proponerades denna quaestio? Om stipendiarii skola få åthniuta myntz för- 
högningen. Effter een långlig discurs syntes aequissimum wara at the få niuta och 
åthniuta den så wäl som andra.

6. Kom Jöran Olofson i Säffwasta uthi Åsunda härad och Wårfrukyrkie sochn, 
och på det fliteligaste anhölt uthi Consistorio om tilgifft på uthlagorna för stor 
misswäxt skul på samma åhr, huilket Erik Staffasson i Tybbele uthi Tillinge sochn 
witnade så sant wara. Då bleff honom af Consistorio giärden tilgiffwen och intet 
mehr. Det öffrige måste han allt uthgiöra.

7. Beswärade sig Erik Olofsson i Wijby uthi S. Olofz sochn widh Sigtuna och 
Jacob hans granne, at the hade uthi thetta åhr fått myckit hafuerblandat sädh, och 
icke een skyyl gott reent korn, och kunna fördenskul intet uthläggia afradet medh 
mindre ähn the fingo lefrera sådan sädh som the sielffua på hemmanen fått haffua? 
Tå bewiliade Consistorium at the måtte uthläggia sine uthlagor af den bästa sädh 
the sielfua om det åhret fått hafua, och ey twingas til at bättre uthgiffua, ähn på 
hemmanen wäxt är.

8. Kommo ifrån Skäfftuna sochn: Mårten i Ockelsta, Johan Matzon ibidem, Erich 
Erichson i Ulltuna, hustro Abbeluna ibidem, Erick Hemingson i Berby, item Maas 
Erickson och Thomess Staffassonn i Taarby uthi Frösunda s. och Per Matsson i 
Ottestadh i Frösunda s., item Michel i Kunestadh i Leena sochn. Alla thesse före- 
nämda begärade tilgifft på uthlagorna för stor misswäxt skull. Beslötz at inspectores 
tillijka medh Acad. Räntemästaren skole först ransaka om deras lägenheet och skada, 
sädan skall ther om något wist beslutas.

9. Hustro Karin, Benchtz hustro i Lunda uthi Waxala sochn klagade på Staffan, 
Mårtenn Andersons fougdens tienare, at han missorsaffton kom gåendes til Lunda 
och tog hennes häst, hadhe honom til Raasbo, och reed i kringh allestädz uthi 
byarna, och den gången slog han hästen i hufuudet så at örat kan intet bära sigh, 
uthan stodo myckit opsuälda och mechta stora. Om morgonen finge the igen hästen 
i Åhrby.

Bencht och hans hustro the läggia honom detta fulkomliga till. Staffan neekade 
sig haffua skadat hästen. Kommo omsijder til förlijkningh. Staffan loffuade sig 
wilia giffua Bencht 12 dr kopparpenningar effter han kunde förnimma at hästen 
hade nu stört.

10. Octobris
kom til Magnificum Rectorem uthi några Professorum och Räntemästarens när- 

waro, Erich Håkonsson i Elglösa som hafuer loffuat een finne hugga swedielandh 
på Academiae skog, finnen hadhe loffuat Erick derföre 1 span rogh, men han fick 
hono*» alldrigh, ey heller begärar han honom sädan han fick weeta at thet war så
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illa giordt. Nu war Erik therföre saakfält widh tinget til 40 mk, begärar tilgifft och 
förlåtelsse praetenderar meram ignorantiam. Resolutio. Han skal denna gången 
slippa medh 5 dr huitmynt.

Dito Octobris
effter middagen loco ordinario, horis solitis närwarandes: M. Martino Gestrinio 

Rectore, D. Joh. Lenaeo, M. Johanne Staieno, M. E. Emporagrio, D. Johanne Loc- 
cenio, M. Franckenio, M. Martino Olai, M. L. Fornelio, M. Erico Brunnio, M. Boétio, 
M:r Behm, M. Olao Unonio, M. Isaco Istmenio, M:r Freinshemio.

Taltes om fisco academici Consistorii at huar Rector som ähn nu resterar något 
skal inlefrera den portionen, thet blef och af allom sampteligen bewiliat.

2. Syntes intet obilligt wara at huar och een nobilis giffuer een penningh för 
sitt stoolrum uthi kyrckian, emädan bänckiarna kosta Academien öffuer 400 dr. 
Alla samtyckte til at nobiles må gifua een penning för stoolrummen. Men yppades 
åter en ny controversia, huem som skal hafua samma penning, Academien som 
stolarna hafuer bygdt eller kyrkian. Somliga meente Academien skulle hafua them 
som bygt haffuer. M. Ericus Brunnius curator templi p.t. nekade til at Academien 
skal hafua den penningen. Tilbödh Academien betalningen aff kyrkian både för 
bräden och arbetet, fast ähn thet skulle wara i morgon. Thet tyckte och alla gott 
wara, ty så bleffuo den controversia borttagen.

3. Discurrerades om Gregorio Gejer som begärar bliffua praeceptor gallicae lingvae 
här widh Academien. Resolutio. W ij skriffua til Dn. Collegam M. Stigzelium som 
nu är i Stockholm at han det anhåller hoos Acad. Cancellarium.

4. Uthi Ladugården i Film sokn äro alla 4 grannarna wid tinget saakfälte för det 
dhe haffua bortsålt Academiae skogh, huarthera til 40 mk. h. mynt. Men effter the 
nu anhålla om förskoningh, och skogen ähn intet effter deras contract uthhuggin 
är, ty blefuo the 3 grannarna förskonte så at the intet uthläggia mehr ähn half- 
partenn eller 5 dr hmynt huardera. M. Welam som intz hade samtyckt theras gär- 
ningh blef alldeles förskoont och får sin pant igen.

5. Laurentius Assarix skal reesa uth, begärar sin stipendii quotam reliquam. Rer- 
ponsio. Consistorium wille gärna hielpa honom, han skal få in tertia classe för een 
termin. Kunna inspectores öka något på af mulcta eller pecunia diligendorum 
woro gott.

6. Martinus ingenieurn begärar 100 dr kopparmynt tilläns aff Academien, och 
wil gärna wäl betala, och gifue sin obligation och handskrifft derpå? desponde
batur: Nog må wij betro honom der om han skal få tilläns, men gifue likwäl in 
omnem eventum sin handskrifft och försäkringh om betalningen.

7. En hoop äro citerade men intet comparerat. Nämbl. Johannes Olai Smolandus, 
Nicolaus Andrea V-Goth«j twå gångor, Nicolaus Aruidi een gångh citerat. Resolu
tio. Man fulfölier medh dtationen och peremptorie citeras tridie gången. Opslås 
citationen om söndag som är den 15 Octobris at the comparera til 8 Novembris 
uthi detta inne warande åhr.

Den 18 Octobris
effter predikanen i kyrkian kallade Rector "Dominos Professores, och frågade huem 

the skulle nämpna til adiuncturam theologiae. Tå nämbde D. Joh. Lenaeus M. An- 
dream Sepelium, och meente at the andra in facultate theologica skulle intet läggia
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sig der emot. Beslötz för den skul at Rector giffuer honom een recommendation til 
lllustriss. Dn. Acad. Cancellarium.

25. Octobris
höltz ordinarium Consistorium p isen tibus M. Martino p.t. Rectore, D. Joh. 

Lenaeo, M. Joh. Staieno, M. E. Emporagrio, D. Sidenio, D. Loccenio, M. Martino 
Olai, M. Isr. Bringio, M. Erico Brunnio, M. Boetio, M:r Behm, M:r Henrico Ausio, 
M. Isaeo Istmenio, M. Freinshemio, M. Laurbergio.

1. Admonuit Rector de mutatione rectoratus. Responsio: Ordo devolutus est ad 
M. Johannem Staienum. Senast discurrerades om någon illustri persona och nämdes 
her Bencht Oxenstiern. Och ändtlig beslöt Consistorium at den honor tilbiudes her 
Bencht, wäl för hans Excell:tz hans herfader skul, men i synnerheet för hans egna 
qualiteter. Sändes för den skul Doct. Loccenius och M:r Behm til her Bencht om 
samma wärff at anmodha.

2. Examen pro more instituetur 2 d. Novembris.
3. Uplästes Johannis Olai Smolandi libellus supplex til Consistorium, quo crimen 

stupri agnoscit, deflet & veniam vehementer implorat, relegationem redimere pecu
nia, sibi ut liceat maximopere rogat. Resolutio. Han ställer sig godhwilligen in, 
deprecerer, och målsäganden beder för honom. Derföre böter han 40 mk huittmynt 
och redimerer relegationem publicam för 40 mk h mynt. Ehest skal han påminnas 
at han håller sig ifrån Academien. Och konan, at hon lägger in sin skrifft uthi 
Consistorio der uthi hon beder för honom.

4. Consulterades om itali salario som död är om han skal få for påsketerminen. 
Respondebatur: Wij kunna intet neeka der till, der af betalas hans gäld och bekostas 
hans begrafning, huad öffuer blifuer hafua sonen.

5. War befunnen effter s. italianens dödh een catalogus på hans debitorer och 
ereditorer. Beslötz at nomine publico skulle skriffuas itt breff til alla them som 
honom skyldige äro, besynnerligh hans schoheurer at the betala huad the för insti
tutionen skyldige äro.

6. Om Andrea Klint som intet wil comparera war beslutit at Consistorium skrif- 
fuer her Nilss i Theeda til, at han sponderar för honom, eller skaffe hijt sonen.

7. Her Håkon Bibliothecarius begärar Senatus academid befallningh til M. Chris- 
tiernum at han erlägger the penningar näml: 61 dr kopp. som han Bibliotheket 
skyldig är. Responsio: Det är så sententierat tilförendhe.

8. Johan wachtemästaren anklagadhe Andream Hult, för det han hade gångit 
grassatim och skält wachten, kallat wachtemästaren falskehundar. Andreas bekände 
sig så haffua sagt och giort. Andreas saakfältes til 12 dr kopparmynt.

9. Begärade af Senatu academico Erik Pedersson i Fiskesåås en mölnare uthi 
Närtuna sokn, at blif:a förskont medh uthlagorna aff quarnen gå bör, emädan han 
uthi 3 åhr intet hafuer fått maala, för dammen skul som uth huggen war. Sädan 
dammen bygdes nekar han intet til at uthgiffua the 12 t:r spannrll ther af gå bör. 
Beslötz at han bliffuer frij och okrafd för dhe 3 åhren 639. 640, 641. Och at betal
ningen skal kräfias och fodras af den som dammen uthögg.

10. Beslötz at the 4 heela gårdar i Taarby uthi Semminghundradz härad och Frö
sunda sokn skola läggias för 2 mantal Och dhe som dem besittia skola allenast 
betala för 2 mantal Och det förmedelst at samma hemman, äro deels ödhe, deels så 
af sig komna at the intet på denna tijden göra skiäl för mehr ähn 2 mantal.
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Den 29 Octobris
uplästes itt bref ifrån det Konunglige Bergzamptet til G)nsistorium aff innehåld 

at Lars Larsson Lön, huilken Academiae Senatus tilförende recommenderat haffuer, 
må ey byggia någon maasungn uthi Broo i Film sokn, emädan H. K. M:tz och Cro- 
nones bruuk som strax hoos belägit är, skulle der igenom praejudicerat warda. Eliest 
der han täcktes på någon ort, längre ifrån Cronones bruuk sökia någon lägenheet, 
tå wille det Konungl. Bergzembetet Academien i det fallet gärna gratificera. Item 
begärades medh samma breff at Professores wille samptyckia itt godzbyte medh 
Cronan och giffua der på itt skriffteligit swar.

31. Octob.
sammankallade Rector alla Professores effter bönen uthi gambla Academiens 

farstu, och frågade om något skriffteligit swar skulle öffuersändas til General Rijkz- 
bergzamptet. Resolutio. Beslötz at skrifuas skulle, först at Academien haffuer til- 
stadd Lars Larssonn at opbyggia een maasungn widh Wattholmen brede widh Aca
demiae hammar. Sädan huadh godz förbytande anlangar haffua wij der om inga 
order at dispensera, uthan fast heller är oss förbudit wid onåder tilgörandes något 
byte at ingå.

8. Novemb.
höltz ordinär. Consistorium närwarandes: M. Martino Gestrinio p.t. Reet., D. Jo

hanne Lenaeo, M. Johanne Staieno, D. Johanne Loccenio, M. Martino Olai, M. Israele 
Bringio, M. Laurentio Fornelio, M. Erico Brunnio, M. Boetio Chruzelio, M. Olao 
Unonis, D. Johanne Freinshemio, M. Laurbergio.

1. Uplästes ther M. Laur. StigzeHi breff, af innehåld I. At literae Senatus academici
S. R. M:ti inscriptae pro Academia Marpurgensi äro ähnnu intet offererade, ey heller 
är han sinnader them at offerera förr ähn it nytt Consistorii bodh ther om kommer. 
Beslötz strax at wij skriffua M. Stigzelio tilbaka at han intet offererar them. 11. At 
lllust. Academiae Cancellarius hafuer approberat Toussainct som är natione gallus 
til at förträda Stocado ställe. III. At M. Andreas Sepelius som Acad. recommende- 
rade, är approberat til adiunct. theologiae. IV. At Johan Fewerborn begärar 2000 rdr 
tilläns af Academien, wil gifua derföre interesse och sittia steenhuset i pant och 
låta fadren underskriffua contractet medh. Beslötz at M. Boétius skriffuer Fyrborn 
til at han låter protocollera thet på rådhstuffwan der i Stockholm, sädan wil man 
widare der om discurrera och förfråga oss hoos A. Cancellarium.

Den 14 Novemb.
kom Lars Nilssons hustro i Fierdingen til Rectorem och häfftigt klagadhe ahn 

Laurentium Olai Sudermannum för det han intet wil betala 9 dr huushyra för fihol- 
åhret han loffuade betala i distingas men inga penningar har iagh fått ähn. Lauren
tius bekände sigh skyldig wara, wille och gärna betala, men hade nu inga penningar. 
Magnif. Rector påladhe honom at han medh thet snaresta och innan söndagen 
betalar henne. Det lofuade och Laurentius sig wilia effterkomma.

Annotavit Eric. Norseus 
M:pria
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Den 22. Novemb.
höltz ordinarium Consistorium ptvesentib. Illustri et Generoso 'Domino Benedicto 

Oxenstiern Gabrielis Acad. p.t. Rectore, D. Johanne Lenaeo, M. Johanne Staieno 
pro-Rectore, M. Erico Emporagrio, D. Johanne Loccenio, M. Martino Gestrinio, 
M. Martino Nycopens., M. Israel. Bringio, M. Laurentio Fornelio, M. Erico Brunnio, 
M. Boetio Chruzelio, M:r Daniele Behm, M. Olao Unonis, M:r Henrico Ausio, 
M. Isaeo Istmenio, M. Johanne Freinshemio, M. Johanne Laurbergio.

1. M. Johannes Staienus in Senatu deposuit juramentum pro-Rectoris.
2. Doct. Johannes Loccenius et M. Ericus Brunnius inspectores Aurarii constitue

bantur.
3. M. Ericus Emporagrius et M. Israel Bringius inspectores Bibliothecae con

firmabantur. The förrige inspectores skola inventera successoribus.
4. Uplästes M. Laurentii Stigzelii breff huilket hans wyrdrt effter Illustrissimi 

Domini A. Cancellarii befalningh skrifuit haffuer, och der uthinnan begärar at 
twå studiosi medicinae skulle til Stockholm förskickas, och der informeras af een 
förnämlig medico* den der nyligen är ifrån Frankerijke inkommen. Och skola the 
samma studiosi få behålla stipendium uthi Upsala. Beslötz at Notarius går til 
M. Franckenium och opwijsar samma bref. Och sädan recommenderas dhe samma 
nomine publico.

5. Erik Olof sonn snickare klagadhe på Laurentium Nicolai Roslagium sin gäst, 
at han intet tijda är hemma, och när han kommer då någon tijdh hem så får intet 
Erick Olof son wärden eller wärd innan, eller huusfolket wara i fredh för hans buller 
och allarm skrijande och slemma leffuerne, uthan gifuer sin wärd fula nampn; 
hynda, skrubber etc. I går lätt Rector citera honom men Laurentius strök uth 
citationen och slog itt flatlöye der åth.

Laurentius bekände sig inga lectiones publicas höra, til denna beskylningh kunde 
han föga neeka. Men citationen neekadhe han sig hafua uthstrukit. Dock bewijste 
snickaren at han hade slagit itt flaatlöye der åth.

Sententia Consistorii: Laurentius skal gå in carcerem, och der bliffua öffuer 
8 dagar. För skälzordh skal han böta 12 mk huit m. Och afbedia hoos sin wärd den 
iniurien han honom hafuer tilfogat. W il hans wärd icke hafua honom längre hoos 
sig til gästhärbärge, så måste han wijka mdan. Kommer han fleera gångor igen, 
så skal han förwijsas Academien.

6. Bönder ifrån Harbo sokn hafua fört hijt sin kyrkiotijond och begära få tul- 
penningarnes tilgifft. Responsio: Wij kunna intet frijkalla dem för tullen, thet 
beståes intet i Rechne Cammaren. Uthan är alltijd wahnligit at erläggias tilförende, 
förr ähn Academien bekom det kyrkioherberget.

7. Hustro Lisabet i Hälgeboolstadh uthi Åker sokn klagade högeligen sin nödh 
och fattigdom, at hon icke hinner betala Academien sina uthlagor, och i synnerheet 
ynkadhe hon sig myckit för stor misswäxt på säden uthi detta åhr, huilket hennes 
kyrkioheerde medh fleere boolfa[sta] männ witnade så sant wara. Och dess föruthan 
war hon ähnnu skyldigh för fiohlåhret 1642 5 1/ 2 t:r. Då blef effter een noga 
deliberation henne tilgiffne 5 */2 t:r spantll som hon restar medh för fiholåhret, 
men för detta åhret 1643 måste hon alla uthlagorna uthgöra.

8. Proponerade M. Ericus Emporagrius inspector stipendiariorum några quaestio-

* Grégoire Francois Du Rietz.
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nes. I. Om man skall alldeles uthslå een stipendiat som hafuer warit absens uthi itt 
hallfft åhr?, eller skal han mulcteras medh penningar?, eller på något annat sätt? 
Benedictus Jacobi Smolandus war borto så när heela terminen item Israel Olai 
O-Gothus. despondebatur. Multabuntur. Jacobus Sigf. Vassenius cum testimonio 
abiuit. II. Twå äro blefne capellaner och ingen är som talar om deras stipendio. 
despondebatur: Dhe slås uth. Komma the igen så kunna the bekomraa af pecunia 
extraordinaria. III. Gudmundus Krook begärar 20 dr som tilbaka stå på hans quota. 
despondebatur: Abfuit. Nihil habebit. Alle the som borto äro uthslåes, komma the 
hijt på nytt, så skole de novo ambire stipendium.

Effterskreffne stipendiarii confirmerades. 1. Johannes Jonae Hadraeus V-Gothus,
2. Petrus Gregorii Sudermannus, 3. Jonas Laurentii Vittenius, 4. Ericus Unonis 
Dalekarlus, 5. Dietericus Buller Sudermann»/, 6. Andreas Henrici Uplandus, 7. Olaus 
Magnelius O-Gothus, 8. Johannes Moretus O-Gothus, 9. Andreas Beronis V-Gothus.

Petrus Nicolai Hulthenius restitutus in locum pristinum.
Expectanter: Andreas Beronis V-Gothus, Christoph. Holstenius Vesmann#j.

29 Novemb.
höltz ordinarium Consistorium och kommo tilstädes Illustris. Dn. Rector Bened. 

Oxenstierna, M. Johannes Staienus ProRector, M. E. Emporagrius, D. Sidenius, 
D. Loccenius, M. Franckenius, M. Mart. Gestrinius, M. Martinus Olai, M. L. For- 
nelius, M. Israel Bringius, M. Ericus Brunnius, M. Boetius, Dn. Behm, M. Olaus 
Unonis, Dn. Henric»r Ausius, M. Isaeus Istmenius, Dn. Freinshemi«r, M. Johannes 
Laurbergius.

1. Martinus ingenieuren confirmerade juramento at skogen wid österby war 
rätt afdeelt. Planten loffuadhe han medh thet allraförsta.

2. Frågade Rector Magnif. om M. And. Tolfstadius skal få för påsketerminen sitt 
salarium, despondebatur: Opskötz til widare betänkiande.

3. Johan Oloffson Acad. fougde begärade förmedlingh på det Academiae hem
manet han åboer. Skiötz op til een annan gångh.

Confirmerades desse stipendiati: Petrus Nicolai Veddöensis, Bergerus Magni 
Smoland., Andreas Johannis Geetzelius, Andreas Olai Roslagius. 13

13 December
höltz ordinarium Consistorium. Närwarandes wälb. her Bencht Oxenstiern p.t. 

Acad. Rectore Magnifico, D. Johanne Lenaeo, M. Johanne Staieno pro-Rect., M. 
Erico Emporagrio, M. Johanne Franck, M. Martino Gestrinio, M. Martino Olai, 
M. Israel. Bringio, D. Sidenio, D. Loccenio, M. Erico Brunnio, D. Henrico Ausio, 
M. Olao Unonis, M. Johanne Laurbergio. Kom och omsijder M. Laurentius Stigzelius.

1. Först delibererades om studiosis medicinae huilka skola sändas til Stockholm, 
tå bewiliades at M. Olaus Stenius, Olaus Erici Litzelius, Steno Kock, Petrus Scallerus, 
Laurentius Erici, Simon Olai skulle sändas til Stockholm til samma fransos at der 
informeras.

2. Begärade wälb. her Peder Baneer oppå sin s. broders barns wägner her Johan 
Baneers at Consistorium wille för nöyachtigt wederlagh förbyte Huseby uthi Olandz 
h:t och Staby sokn. despondebatur: Quaestor söker op ett iämpngott igen.
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3. Martinus igenieuren inlefrerade planten på österby skogen. Och Consistorium 
bewiliade honom 4 rdr för samma planta.

4. Göstaf Rosenhana begärar byta godz medh Academien. despondebatur. Det 
står intet uthi wärt wåld.

24 Januarii 1644
höltz ordinär. Consistorium pnesentib. Illustri et Magnifico Dn. Benedicto Oxen- 

stiern p.t. Rectore, D. Johanne Lenaeo, M. Johanne Staieno pro-Rect., M. Laurentio 
Stigzelio, M. Erico Emporagrio, D. Daniele Sidenio, D. Johanne Loccenio, M. Mar- 
tino Gestrinio, M. Martino O. Nycop., M. Laurentio Fornelio, M. Erico Brunnio, 
M. Boetio Chruzelio, M. Olao Unonio, M. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, 
M. Freinshemio.

1. Uplästes Acad. Cancellarii breff uthi huilket hans Excelhtz begäradhe tilläns 
Hyppocratem, Galenum sampt andra torfftige böcker in medicina, til dhe studenters 
behoff, som i Stockholm aff den fransöska medico sigh instruera låta. Sädan at fleere 
studiosi giffua sig till honom och hans information. Resolutio. Bökerna skola strax 
sändas öffuer, och tages af Cancellario sielf revers på dhem. Fleera studenter kunna 
wij wäl sända dijt, men the wilia intet åstadh förr ähn the bliffua försäkrade om 
stipendio och frij kost.

2. Bewiliades at een förlammat prestman h. Matthias benämbd skulle få tilgifft 
på sin kyrkiotijondh för detta åhret.

3. M:r Johan Zellinger organisten klagadhe ahn Johannem Matthiae Calmarien- 
sem at han haffuer slagit sig blodsår widh ögat när han stodh och kasta wattn ifrån 
sigh, och intet talte til honcm  för ähn han slogh. Reus swaradhe: Jag bekänner ful
ler iagh slog honom, men om afftonen tilförende kallade han migh penal, hunsfott, 
ingen ehrlig karl etc. och allt uthan saak, wij woro några tilsammans och woro lus
tiga, så sadhe iag til organistens hustro, franka, hwij äro i så olustig. Det hörde 
organisten derföre wredgades, skaar tänderna och skälte migh. Men reus hade inga 
witnen til skälzorden. Huarföre dömdes Johannes Matthiae för gämingh sin, blodsår, 
pust och hårdrag til 6 dr huitmynt. Fäm dal. kopparpenningar är målsägande rätten 
dem får organisten. Men för Academiens deel fältes han in carcerem uthi 4 dyngn 
eller löse sig medh penningar 10 mk om dygnet.

4. Wachtemästaren anklagade närskrefne 7 Helsingos Ericum Benedicti, Jacobum 
Holst, Jonam Erici, Petrum Johannis, Andream Laurentii, Laurentium Jesperi och 
Johannem Andreae. At the emot trettondedagz natten hafua druckit, giort oliudh, 
och in mot thet ringde til ottesången gångit på källaren. Huarthera saakfältes der
före effter placatet til 3 dr huittmynt och gå in carcerem uthi 3 dyngn. Jonas Erici 
kom först dijt om morgonen, Ericus Benedicti gick ifrån them klockan 10 om aff- 
tone» bägges theras saak om carcere skiötz til Illustrem & Magnificum Dn. Recto
rem, at moderera.

3. Johannes Haquini Cursoris son klagade på Jöns tryckiaredrängen, at han oppå 
een kroo hade slagit sig, dragit i håret och sparkat medh föttema. Jöns swarade: 
Han kom in på wårt lagh om afftonen, ropade, satt der om natten och intet ladhe 
uth. När han då skulle gå uth, så lade han då, medh gunst til säyandes allt för 
myckit uth, och lemnade oss een elack stanek. Derföre slog iag honom itt munslag
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eller tu, för thet han icke gick uth ifrån oss. Resolutio. The skola både twå gå in 
carcerem öffuer twå nätter.

6. Framträdde een Academiae bonde Erik Person i Bärga uthi Haga sokn och flite- 
ligen begärade förmedlingh och tilgifft på uthlagorna för samma hemman. Så 
emädan hemmanet war illa förfallit och nederrutit, ty gafz honom aff Venerando 
Consistorio tilgifft, på 2 t:r åhrligen uthi förledne samfälte 4 åhr, nämbl. 1640, 
1641, 1642, 1643. Summan tilgiffuit 8 t:r.

Den 28 Februarii
höltz ordinär. Consistorium pftesentib. Illustri et Generoso "Domino Rectore Bene

dicto Oxenstiern L  B., M. Johanne Staieno pro Rectore, M. Laurentio Stigzelio, 
M. E. Emporagrio, M. Martino Gestrinio, D. Johanne Loccenio, M. Laurentio For- 
nelio, M. Erico Brunnio, M. Boetio Chruzelio, D. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, 
Dn. Johanne Freinshemio.

1. Praesenterade Magnificus Rector, Antibecanum Johannis Crocii simulq#e no
mine eius petiit ut Professores Upsalienses sententiam Crocii aut probarent aut 
improbarent. Liber Decano facultatis theologicae tradebatur, ad perlegendum dum 
perlectus fuerit, decernatur.

2. M. Laurentius Tolffstadius scholae Hernosandianae rector klagar skriffteligen 
på Nicolaum Laurentii Angermannum at han hafuer förkastat sigh, som han til 
sin egen nytto skulle haffua behållit dieeknapenningarna och dem intz distribuerat. 
Nicolaus swarade: sig alldrig haffua beskyllat M:r Lars för något tiuffuerij, ey heller 
ähnnu sådant honom tilläggia. Uthan allenast haffua frågat effter sins broders quota 
och deel som der i scholan frequenterar. Resolutio. Man skriffuer Magist. Laurentio 
til medh posten Nicolai swar at han aldrig hafuer skyllat honom ey heller nu tilläg
ger något tiuffuerij.

3. Illustrissimus Gyldenhielm recommenderar Benedictum Jacobi stipendiatum, 
at han må få behålla stipendium för den tijdh han hafuer warit hoos hans Excellens, 
propter absentiam måste han lijkwäl något böta.

4. Såsom Academien haffuer loff at frijkalla några embetzmän och den numerus 
nu ey full är, alltså är nu Magnif. Rector der af förorsakat at effterfråga, hälst 
emädan een skräddare Bencht Swewson benämbd nu sig til Academiens tienst of- 
fererar, om Consistorium will antaga honom? Resolutio. Han må antagas, dock så 
at han intet arbetar uthan til Professorum och studenters behoff, och låter sig skä
ligen betala så at han kan bliffua behållin och ingen der igenom swijkenn.

5. Förfrågades om Academiae bönder få hugga eek på Academiae ägor til dess 
bygningh. Resolutio. Wij hafua sådanna privilegier, det kan Consistorium tillåtha.

6. Isacus Medelpadius är tilförende privatim relegerat, kommer åter nu igen. 
Resolutio. Han wijsas för sitt förargeliga lefuerne skul ifrån Academien, wil han 
icke wijka, skal han publice relegeras cum infamia propter furtum.

7. Ericus Norseus Notarius haffuer fuller oppå sig taget thet omaket at han 
uthi een book skal afeopiera alla Academiens breff som dess statum concemera. 
Och nu begärar at Venerandum Consistorium wille honom derföre något betänckia 
för omaket? Resolutio. Han får stipendium in tertia dasse (thet är 120 dr kopp. om 
åhret) eller så myckit af aerario som een stipendiat in tertia dasse.

8. Proponerades een controversia emillan Cursores och wachtemästaren om prubbe- 
penningarna, huem them skal behålla och niuta? Resolutio. Her äro åthskilliga

9-691075 Sollander
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prubbor som che opachta, dem wachtemästaren tager fast, af dem tager han prubbe- 
penningar effter han haffuer omak för them, och ey aff the andra som ehest in
komma, uthan allena af them han lägger uthi den prubban der til deputerat är. 
Skall någon ehest medh profoss tagas medh wachtemästarens hielp ther af bör 
wachtemästaren [haffua] halfparten.

[Utan datum.]
Apud Illustrem et Generosum Dn. Benedictum Oxenstiern p.t. Rectorem, vocati 

convenerunt M. Johannes Staienus Pro Rector, M. Martinus Gestrinius och E. Noraeus 
Notarius til at förhöra eett käromåhl emillan fächtemäst[ar]en Johan och een kanne- 
jutare gesell.

Kannegiutaren klagade fächtaren ahn, at han hade sprungit uthur sin stuffua in uthi 
sin fastars stuffua i Torstuna gården, ia in uthi sängen, dijt kannegiutaren rymbdhe 
til wärn och der uthi sängen hårdragit och kindpustat sigh medh sina scholieurer. 
Fächtaren sadhe at kannegiutaren war dijt kommen til at bravera sig och sina scho- 
lieurer på sin skola, derföre slog han honom, ty han tog wärian och wille slå migh. 
Resolutio. Fächtaren böter 5 dr huit mynt til treskifftes.

1. Martij.*
Sammankalladhe Praelustris Dn. Johannes Skytte L  B. in Duderhoff etc. Aca

demiae Upsal. Cancellarius Reverend: Dn. Archiepiscopum Pro Cancellarium, Il
lustrem & Magnificum Dn. Rectorem Benedictum Oxenstierna, och Dd. Professores 
aha sampteligen in aedes Skyttianas, der tili at consultera och deliberera de statu & 
rebus Academiae. Och då

I. Först, frågade Hans Excellentz in communi, om något p.t. wore som turberade 
statum Academiae?

Der på swarade Magnificus Rector i förstonne tackandes Hans Excellens för 
den åhoga hans Excellens för Academiae wälstånd drager, och det omaket at hans 
Excell. wil när lägenheet gifz invisere Acad. Sädan, at p.t. der öfuer man sig beswära 
måtte, icke något finnes thet statum Academiae turberar.

II. Der näst frågade hans Excellens: Om Professores få richtigt uth deras depute
rade salaria af Quaestore? Der till bejakade alla Dd. Professores.

III. Beswärade sig Dn. Quaestor, M  Boetius Chruzelius, at Acad. kyrkiotijendhe 
kommer tämmelig til afkort, om andra uthom Academiae medel, (the ther förebära 
fulmachter och order ifrån cammaren) skola medh henne dispensera och laga, 
oacktandes at wij tilförende, höglofliges och glorwyrdigstes i åminnelsse Gustavi 
Magni bref der på hafua, at ingen skal öfuer dhe Academiae godz och kyrkiotijender 
som uthi den Konungzliga donationen nämbde äro, hafua macht råda dispensera 
och laga, uthan Acad. Quaestor allena. Tå gaf Illustriss: Cancellarius det rådet at 
Academien låter skrifua till Cammaren der om.

IV. Förtälier hans Excellens: at in aula klagas öfuer, at een stoor och rundh tijdh 
om åhret läsa Professores intet uthi Academien. Så at om man skulle begynna suppu- 
tera thessa stora ferias så aflöper halfua åhret som intet läses publice. Huarföre 
säya the, at the intet kunna sända sina barn til Academien, ty ther läses intet.

*  Detta protokoll är skrivet pä särskilda blad, vilka inhäftats mellan sidorna 149 och 150 i vol. 
AI: 6.
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Ändock, sade hans Excellens, iag intet tuiflar om Professorum flijt at the ju läsa 
så länge the hafua några auditores quar. Men huadh medel skal man tijdigt uthsee 
der emot at studiosi reesa ifrån Academien, effter sig lemnandes auditoria vacua. 
Huar uthaf itt sådant taal på Professor[er]na och Academien upkommer at the läsa 
intz publice. Huarföre på thet it sådant blam må förkomma som på Academiae 
personerna, och hälst Professor[er]na fört är, är nödigt at uthsee the medel som 
der til kunna tienliga wara.

Dd. Professores swarade: at the läsa huar på sin tima så länge the hafua några 
auditores quar. Hafua och brukat der til the medel, the hälst hafua kunna uthseedt 
der til tiena i så måtto, at the hafua lagt een mulctam på stipendiaterna som sig ab- 
sentera. Det approberade hans Excellentia at the blifua straffade therföre, badh yt
terligare Professores uptänckia the medel the bäst finna at coercera och adigera alla 
studiosos at frequentera lectiones publicas, them wille hans excellens S. R. M. före
draga och underskrifua låta. Bödh ehest compileras allt thet som angår Academiae 
wälfärdh at thet medh thet samma måtte bekräfftat och underskrifuit warda.

Hans Excellens meente der til tiena at man skrifuer absentes begynnandes på 
Professorerna. Dock beslötz at Professores ehest bona fide göra sitt officium och 
weeta räckenskap på sina läxor.

V. Proponerades om then grufueliga skiutningh här i staden öfuas. Somliga 
Professores meente rådeligit wara at een wiss skotplass uthom staden der til för
ordnades. Thet tyckte Praelustris Cancellarius intet rådeligit wara, ty the unga skola 
uthan twifuel, ther genom fördärfuadhe wara.

VI. Beswärade sig Dd. Professores at Academien nu hafuer ingenn bookförare. 
Tå berättade M:r Emporagrius at den tijdh han war ther uthe i Hollandh tilbödh 
sig Elssewir at wilia hålla een booklådha här i Upsala alla tijder städigt, allenast 
Academien wille förskaffa honom det privilegium af Majestate, at han fingo föra 
in sijna böker tulfritt. Beslötz at Academien anhåller thet hoos Majestatem.

VII. Beslötz och huru man skal procedera her effter, när någon skall tillåtas at 
bekomma stipendium Regium her widh Academien, n[emligen] at Dd. Professores 
presse hålla sig widh ordinationem Regiam, intz skiötandes om någons recom- 
mendation.

VIII. Illustriss:s Dn. Cancellarius frågade om här äro några fleere studiosi medi
cinae them man kunde öfuersenda til Stockholm, der till at låta informera sig af 
medico gallo Durgeto, tihijka medh them som tilförende ankomne äro. Ty han 
syneS hafua een besynnerlig informandi modum och försäkrar oss at han på een 
lijten behagelig tijdh, wil göra them så färdiga som han sielf är.

Dd. Professores swaradhe: At personerna får man wäll, der the eliest woro för- 
wissadhe om något stipendio det the kunna hålla sig medh. Tå beslötz at the skola 
få stipendium in tertia classe thet är 120 dr kop. mynt, och der uthöfuer 30 dr 
kopp. Så at heela deras stipendium här widh Academien skall wara 130 dr kopper 
mynt. Och det allenast på tu åhrs tijdh provisionaliter deputeras åth 4, 5, eller 6 
personer, som der til antagne blifua.

IX. M. Olaus Stenius philosophiae Adjunctus hafuer een rundh tijdh slagit sin 
hög til studium medicinae, och det medh all möyelig flijt excolerat. Will ochså 
reesa til Stockholm at låte widhare informera sig af be: te medico. Och begärar at 
få niuta sitt salarium pro adjunctura den tijdh han i Stockholm wijstas. Till thet 
assentierade hans Excellens.
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X. Beslötz at Academiae Rector låter inkalla then gallum som Dn. Freinshemius 
bafuer recommenderat.

XI. Bewiliades och af Hans Excell. at man interea må gifua enom extraordinario 
som lingvam gallicam instillerar juventuti 100 dr. koppar mynt.

XII. Proponerade Rector Magnificus M. Caroli Lithmans, M. Andreas Tolffstadii 
och M. Elias Unonis begäran, at få niuta sitt salarium näste terminen effter det the 
drogo ifrån Academien och til Stockholms gymnasium. Emedan sådan tilförende är 
androm wederfarit. Der på resoluerade sig lllust. Dn. Cancellarius at sådant är emot 
constitutiones Acad. och bör intet her effter skee, at den som sitter widh een annan 
lägenheet, skal hafua något salarium her widh Academien, sädan han hafuer tagit 
afskeedh.

XIII. Framwijstes it opus theol. Joh. Crocii cui«r censuram petit a Profess. Up* 
saliensib. Beslötz at man skrifuer honom til oss hafua bekommit samma opus och 
wilia thet igenom läsa.

[X]IV. Ytterst blef beslutit at alla the som studiosi wilia heeta och thet nampnet 
förswara, skola wara uthi Upsala widh theras öfningar uthi Academien och flijtigt 
frequentera lectiones publicas. Finnas och några som liggia her i staden, under 
studente nampn och alldrig gå uthi lexor i Academien, theras nampn skola up- 
teknas och lefreras Cronones män i händer.

13 Marti j
höltz Consistorium ordinär, praesentibus: Illustri et Magnifico Dn. Benedicto 

Oxenstiern L  B. et p.t. Rectore, D. Johanne Lenaeo, M. Johanne Staieno pro Rectore, 
M. Laur. Stigzelio, M. Erico Emporagrio, D. Sidenio, D. Johanne Loccenio, M. Joh. 
Franck, M. Martino Gestrinio, M. Martino Olai, M. Laurentio Fornelio, M. Erico 
Brunnio, M. Boethio Chruzelio, D. Henrico Ausio, Dn. Joh. Freinshemio, M. Laur* 
bergio.

1. Uplästes Bencht Swensons Academiae antagne skräddares förswars breff under 
Academien. Tå beslötz at thet skulle skriffuas på een nödig wärckstad, ty omöjeligit 
är at een person är sufficient, therföre specificeras inga wisse personer. W ij prae- 
sumera at thet war S. R. May:tz intention uthi priuilegio.

2. Inkallades praeceptores nobilium och effter Cancellarii A. befalning förehöll 
Consistorium dem I. at dhe skola hålla sina disciplar til at gå uthi lectiones publicas 
och andra exercitia academica, besynnerlig dhe som för sin ålder skul medh nytto 
kunna thet göra. II. At alla studiosi både nobiles och andra gå strax the komma in 
uthi Academien, och ey förbijda Professoris ankomst. III. At ingen nobilis håller 
orationes horis et diebus ordinariis at the icke taga timmarna ifrån den Professore 
som läsa skall. IV. At the skola achta på sina disciplar uthi gästabod at the slå sig 
icke båfwen fulla, ty therföre bliffua praeceptores budna, at the skola hafua inspec- 
tion på sina discipler, och i rättan tijdh fölia dem hem. V. At nobiles skola occupera 
wissa rum i kyrkian och derföre betala denn penning dem af kyrkiones förståndare 
blifuer om åhret pålagdt. Ty benckiarna kosta Academien stora penningar, och är 
icke owahnt annorstädes at betala benckierum i kyrkian, bör och wara een respect 
ibland adelen, huilket derigenom wäl främiat warder. VI. At och sielfua nobilium 
praeceptores gå uthi excercitier och praelectiones publicas.

3. Refererade M. E. Emporagrius sig hafua bekommit bref ifrån pastore lutherano 
uthi Amsterdam, at italianens hustro hafuer förnummit det italienen är dödh blifuen,



i 644: 13 m ars-2j mors 133

huarföre begärar hon ac hennes son Andreas lilla Piccolo måtte öf:rsändas til henne 
uthi Amsterdam, medh the penningar han effter sin fader haffuer. Responsio. W ij 
kunna intet förwägra at sonen sändes til modren, men penningarna bliffua intet 
stora them hon hafuer at wänta.

4. Begärar Lars Larsson Lönn af Venerando Senatu at få een recommendation 
til Rijkzbergzamptet om maasungnens oprättelsse på Academiae ägor, på thet han 
må få Bergz Collegii loff och priuilegium. Respondebatur: Han skal få Acad. re
commendation.

5. En bonde ifrån Ockelsta i Skäfftuna sokn haffuer optagit der ett ödeshemman 
begärar frijheet för 1643. För 1644 skal han uthgöra fulla uthlagor och medh 
sådana förord at han skal sittia ther uthi 6 åhr effter 1643. eller skaffa sig een godh 
åbo derpå.

6. Joseph i Hubby i Dannemark sokn, beswäradhe sig deröfuer at han åhrligen 
måste uthläggia 4 t:r säd mehr ähn hans granne, som i samma by boendes är, och 
haffuer doklikwäl lijka stora ägor och lägenheet. Begärandes få tilgifft på be:te 
4 t:r span:ll. Så emädan denne hans begäran kunne hafua sin skääl, wille Consisto
rium henne icke uthslå. Och ehuru wäl Senatus academicus war sinnat at hielpa 
honom i detta fallet, kunde lijkwäl Academien icke mista sin rättigheet, uthan be- 
slötz at hans granne skal uthgöra twå tönner mehr ähn tilförende och Joseph 2 t:r 
mindre, så at både hemmanen här effter skola liggia för lijka stora uthlagor, för
medelst thet at the äro båda lijka godha.

7. Beslötz at Nicolaus Aruidi skal citeras tertia vice et peremptorie til 3 wekor 
här effter detta dato. Citationen slås ahn nu tilkommande söndagh.

8. Inspectores AErarii fråga huru myckit the skola gifwa snickarena som hafua 
utharbetat cathedras uthi Academien, och dören. Han begärar 90 rdr 10 slår han aff. 
Beslötz at han skulle bekomma 70 rdr och intet mehr. Beslötz och samma gång at 
ingen af snickarena togz i Academiens tienst uthan han haffuer pass och förloff 
ifrån sin fru.

Den 27 Martij
höltz ordinarie Consistorium. Närwarandes: Illustri et Magnifico Dn. Benedicto 

Oxenstierna p.t. Rectore, L. B. de Lindholmen etc., M. Johanne Staieno pro Rectore, 
D. Joh. Lenaeo, M. E. Emporagrio, D. Sidenio, M. Martino Olai Nycop., M. Erico 
Brunnio, M. Boetio Chruzelio, Dn. Behm, Dn. Ausio, M. Istmenio, M. Joh. Laur- 
bergio.

1. Concluderades at Notarius skulle draga til Stockholm til at agera emot M. Eri- 
cum Balingstadium uthi Cronones Rechne Cammar, för den rest effter hans quaes
tura och arende åhr bliffuin är. Skal skriffuas bref til Rijkzskattmästaren och Acad. 
Cancellarium der om.

2. Wälbrne h. Lars Sparre begärar een post penningar aff Academien til för- 
sträkning, och opdrager Academien i underpant sina godz här widh Upsala belägne? 
Resolutio. M. Boetius Quaestor skriffuer hans Nåde til tanquam privatus. Begärar 
sij godzen, handhaffua dem, och försäkring på den underpanten, item at bliffua 
informerat om huru myckit hans Nådh begärar.

3. Berättar Rector at borgmästare och rådh hafua nu emot placatz lydelsse som 
the dllijka medh oss underskrefue, giffuit krögarena loff at sälia ööl til 12 slår om 
natten. Resolutio. Wij sökia landzhöffdingen der om.

4. Her Nilss uthi Theeda hafuer impetrerat af landzhöfdingen leydebref för sin
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son, frågar om Consistorium gifuer sig tilfredz der medh? Respondebatur: Af- 
f[irmatur].

5. S. Magister Suenonis enkia begärar aff Consistorio tutores åth sina barn. 
Opskiötz til nästa Consistorii dagh.

6. Beslötz at wij skola förfråga oss hoos Rijkz Cantzleren om oss må tilstädias at 
sända några studenter til Stockholm som sig skola informera låta af D. Durgeto, 
effter han är pontificias religionis, ty han hafuer promoverat in doctorem uthi 
Salamancha.

7. Domkyrkieklockaren Samuel hafuer tilförende fått 6 rdr af Academien för det 
han ställer klockan. Nu hafuer han bekommit 18 dr kopparmynt, och begärar at 
åthniuta myntz förhögningen. Resolutio. Han skal få 9 dr huittmynt, men han 
måste ställa klockan rätt.

8. Twå bönder ifrån Bälby i Dingtuna sokn och Wesmannelandh, huilka hafua 
effter undfångit breff, til een behagelig tijd nutit den ena 2 t:r, den andra i 1/ 2 t:r 
span: 11 förmedling på uthlagorna, skola samma sitt bref haffua at åtniuta in til 
1643 inclusiue, men ey längre uthan läggia fulla uthlagor.

9. Samma gång beslötz at Lars Pedersson i Åby i S. Elian sokn widh Westerås 
skulle få frijheet på uthlagorna för 1640, både i afrad, giärd och åhrliga pen
nings.

30 Aprilis
höltz Consistorium. Närwarandes M. Johanne Staieno Pro Rectore, D. Sidenio, 

M. Martino Gestrinio, M. Martino Nycop., M. Israele Bringio, M. Laur. Fornelio, 
M. Erico Brunnio, M. Boetio Quaestore, D. Henrico Ausio, D. Johanne Freinsh., 
M. Johanne Laurbergio.

1. Framstältes och proponerades om novo Rectore. Resolutio. Ordo är nu kom
men til facultatem juridicam och D. Johanne#? Loccenium. Huarföre önskade Con
sistorium honom lycka.

2. Uplästes M. Noraei bref til Consistorium om the handlingar emillan Acad. och 
M. Ericum Balingstadium, item M. Balingstadii breff ther uthinnan han sig de- 
fenderar för thet honom tillägges. Såsom och M. Noraei swar uppå M. Balingstadii 
inlagor. Beslötz at Pro-Rector skriffuer Hans Excell:tz Rijkz Skattmästaren d l at 
hans Nåde förhielper Academiens saak til een önskeligh ändskap.

22. Maij
habitum est Consistorium ordinarium pnesentib. M. Johanne Staieno p.t. Rectore, 

M. Laur. Stigzelio, M. E. Emporagrio, D. Sidenio, M. Franck, D. Loccenio, M. 
Bringio, M. Erico Brunwio, M. Boetio, D. Behm, M. Unonio, D. Ausio, M. Ist- 
menio, D. Freinshemio, M. Laurbergio.

1. Uplästes M. Erici Noraei breff, theruthinnan han begärar Senatus academici 
consilium, huru han skal uthföra widhare den saken medh M. Erico Balingstadio as
sessore. Om han skal föra henne i Hoffrätten eller längre driffua henne i Cammar 
Collegio, der han för uthreedningen skul skal wäl seent få något afskeedh. Resolutio. 
Synes rådeligit wara, at han bliffuer widh Cammar Rätten quar och der söker ähn 
widare om önskeligh ändskap.

2. Proponerades om Professore astronomiae futuro. Upskötz til een annan gångh.
3. Taltes om stipendiariis: Frågades om Jacobus B. Smolandus huilken een rundh 

tijdh hafuer warit borto skulle få behålla stipendium. Dubitatur.
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Frågades om Suenone Hagelsteen, om han skal få bådhe för adiunctura och in 
classe stipendiariorum. Resolutio. Pro adiunctura får han, och intet iblandh stipen
diaterna.

Frågades om Johannes Jons skal längre stå ibland stipendiaterna och få stipen
dium? Resolutio. Thet skal först ransakas huadh han haffuer effter sig leeft, och 
huadh på hans begrafning kostat är, sädan skal der om dispenseras.

Frågades om Olao Zachariae Angermanno huilken är prest bliffuen om [o: och] 
nu strax reeser här från. Respondebatur: Non accipiet.

Petrus Haquini Rezelius får ey heller om han är inskriffuin iblandh borgarena.
4. Beslötz at Dn. Andreas gamble Cursor skulle få 12 dr kopparmynt til hielp 

för sin stora fattigdom skull. Denn skall Notarius lefrera honom af fisco.

Den 5 Junij
höltz ordinarium Consistorium praesentibus Consultiss:o Domino Doctore Johanne 

Loccenio pro-Rectore, D. Johanne Lenaeo, M. Staieno, M. E. Emporagrio, M. Mart. 
Gestrinio, M. Martino Nycop., M. Laur. Fornelio, M. Erico Brunnio, D. Daniel[e] 
Behm, D. Henrico Ausio, D. J. Freinshemio.

1. Doct. Johannes Loccenius juramentum Pro-Rectoris deposuit in Senatu.
2. Quaesiuit Doct. Loccenius quousque sese extendat potestas ProRectoris. Rer- 

pondebatur: id ex constitutionibus patet. II. de loco pro Rectoris in consessu? 
Respondebatur: In Consistorio absente Rectore, supremum locum occupat, in con
sessibus non.

3. Quaesiuit a Notario quo loco iam lis sit quae intercedit inter Acad. & M. Ericum 
Balingstadium? Hic Notarius acta recitauit, inter se et M. Balingstadium in Camera. 
Resolutio. Post modicum temporis iterum Holmiam perget Notarius.

4. Generosus et illustris Dn Laurentius Sparre per üteras petit 2000. rdr summam 
mutuam ab Academia. Praedia sua oppignorare vult, ut ex iisdem solutionem nan
ciscatur Academia nisi ad praefinitam diem exsoluerit. Resolutio. Will herren oplåta 
Academien wissa fastegodz som göra tilfyllest och försäkra Academie» derpå, så 
må hans Nåde bekomma 1000 rdr.

(Her kom först M. Israel Bringius.)
5. S. M. Suenonis enkia begärar at Consistorium wille sättia tutores för sina barn. 

M. E. Emporagrius excuserade sig ty han är sin systers barns tutor legitimus huadan 
han sig ey undraga kan. Cbnstituerades M. Boetius Chruzelius, M. Henricus Ausius 
emädan hon them begärt haffuer. Dock war M. Boetius sielff intet tilstädes.

6. Her Erik fordom Cormminitatis CEconomus begärar refusion för bekostnat på 
koppar kannor widh Communitetet. Honom blef tilräknat för toll och accijs een 
stor summa penningar tilförende thet må räknas der på.

7. Beslötz at Rector sänder til Petrum Swärting at han flyr staden, ty han är 
relegerat, eller låte Engelbrecht Swe«sson sättia in honom.

8. M. Andreas Sepelius begärar weta när han skal få uth stipendium för adiunc
tura theologica, eller terminum a quo? Respondebatur: Han får uth för påsketer- 
minen nästförfluten.

9. Inspectores stipendiatorum frågade om Petro Haq. Rezelio, huilken blef för 
een lijten tijd sädan uthslutin af catalogo stipendiatorum, för den orsaak skul at 
han war då kommen under borgerskapet. Nu betygar borgmästaren Låhrmannen at
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han är intet under borgerskapet. Beslötz at han får niuta stipendium för denna ter
mine».

10. Laurentius Sinius får och behålla stipendium.
11. Oloff Swensson een skräddare gesell haffuer giffuit sig til tienst först hoos 

Lars Matzon och då på then tijden läntogh aff skråen 4 dr effter han bleff siuk. 
Men sädan han kom til hälssan igen hafuer han åter stadd sig til Bencht Swensson 
Academiae skräddare, der han nu är, och intz opsagt sin tienst hoos migh. Resolutio. 
Han skal böta effter det 21 cap. B.B. penningar 3 mk huit mynt til treskifftes, 
betala dhe 4 dr åth embetet igen som han läntog och blifue huar han wilL

12. Inspectores Bibliothecae M. £. Emporagrius och M. Israel Bringius förfrågade 
Consistorium huad man skal göra af dupleter af samma edition? Respondebatur: 
Man byter andra authores inn för dem.

27 Junij
sammankallade Illustris et Magnificus Dn. Rector Benedictus Oxenstierna Profes

sores effter bönen war hållin i kyrkian. Och då
1. Beslötz at Consistorium skriffuer til H. K. M:t om M. Erico Balingstadio at 

han betalar Academien effter sin obligation för det gäld han giorde när han 
Quaestor war.

2. Beslötz at m. Gerdt i Forssmark ähnnu i 2 åhr behåller Ulffua quarnar på 
samma beskeed som tilförendhe.

3. Skriffues til her Lars Sparre at han oplåter Academien så många sina fastegodz 
til häfda, som göra tilfyllest för samma uthlänta 1000 rijkzdaler.

24 Julij
höltz Consistorium praesentibus D. Johanne Loccenio p.t. Rectore, M. Johanne 

Staieno, M. Erico Gabrielis, D. Daniele Sidenio, M. Martino Olai, M. Israéle Bringio, 
M. Laurentio Fornelio, M. Erico Brunnio, M. Boetio Chruzelio, D. Henrico Ausio, 
M. Isaeo Istmenio, M. Joh. Laurbergio.

1. Uplästes Academiae Cancellarii intercession för Johanne Rising at han måtte 
bekomma stipendium. Respondebatur: Han sätties inter exspectantes. Item Johannes 
Magni Bothniensis sättes inter exspectantes.

2. Her Lars Sparre skreff swar på the conditioner honom föreslogos huilken 
skrifft oplästes, yttermehra slötz intet utha» förwänta hans obligation.

3. Proponerades om s. M. Suenonis enkias saak emillan hennes fader odi henne 
om the penningar han henne skyldig är. Domini tutores sökia honom först, sädan 
ther han til tijd och wiss termin icke sig inställer wil Venerand. Consistorium sökia 
the medel ther emot som thet kan och förmå, och henne assistera.

4. Beslötz at her Erikz son Petrus Swärting skal packa sig hädan uthur staden, 
will han icke medh godho så sökia wij til the medel constitutiones föreskriffua.

3. Beslötz at M. Olaus Sten[i]us och Dn. Benedictus Christiemi nämpnas til 
professionem astronomise, och recommenderas Acad. Cancellario.

6. M. Andreas Aialinus begärade komma til adiuncturam philosophicam. Res
ponsio: Facultas skal talas wid först der om.

7. Beslötz at Magnif. Rector publica intimatione convocerar studiosus i rättan 
tijdh effter rötemånen.
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8. M. Eskil booktryckiare skal säyas til at han flyeter uthur Communitetz byg- 
ningen ty han röter neder henne.

14 Augusti
höltz ordinarium Consistorium praesentibus D. D. Johanne Loccenio p.t. Rectore, 

D. Johanne Lenaeo, M. Johanne Staieno, M. Laurentio StigzeUo, M. E. Emporagrio, 
D. Daniele Sidenio, M. Johanne Franck, M. Martino Nycop., M. Israel. Bringio, 
M. Laur. Fornelio, M. Olao Unonis, M. Boetio, M. Istmenio, M:r Freinshemio, 
M. Laurbergio.

1. Discurrerades om organistens salario, men blef ändtligen intet beslutit.
2. Uplästes een modesta responsio til Simon Döpkes dom emot Jonam Anger- 

mannum och beslötz hon skulle öffuersändas huilket ochså skedde. Men Döpken 
wille intet anamma samma skrifft, ey heller see på henne uthan badh them procedera 
legitime emot hans domb.

3. Borgarenas snickare klagade på Academiae snickare at the taga maten uthur 
munnen på sigh i det the arbeta åth andra uthom Acad. medel, despondebatur. 
bewijses thet at the arbeta åth andra.

4. Beslötz at M. Petrus Liungh och M. Andreas Aialinus skola recommenderas 
Acad. Cancellario at een thera bliffuer Adiunctus facultatis philosophicae.

3. Beslötz at area Bibliothecae skal föresees medh een bättre introitu. Och byggias 
itt bord i huart rum, item stolar.

6. M. Ericus Gabrielis begärar weta sententiam Senatus academici om prestebordet 
i Börge at hans Ehrw:t byter sig til andra ägor närmare prestegården, oachtandes at 
the itt tunneland ringare skattlagde äro.

7. Beslötz at in Consistorio skulle the puncter och conclusiones som skedde in 
praesentia Cancellarii egenom läsas, at icke något warder tilbaka satt der öffuer 
hans Excelktz een annan tijdh conquerera må.

21. Augusti
höltz ordinär. Consistorium närwarawdes D. Johanne Loccenio p.t. Rectore, M. 

Johanne Staieno, M. Stigzelio, D. Sidenio, M. Martino Nycop., M. Brunnio, M. Boe
tio, M. Istmenio, D. J. Freinshemio, M. Laurbergio.

1. Stadzens snickare beswära sig högeligen öffuer Academien, at hon håller flere 
mesterswen snickare ähn förswarligit är, begärar för den skul stadz snickareskråen 
weta huem som är Academiae snickare, och huilka hans mesterswenner äro? Och 
det begära the skriffteligen af Consistorio. Inlade och een zedel deruthinnan dhe 
specificerade the personer som haffua bönåsat her i staden för några åhr.

Bencht Börilsson sielffannan........................................................... 2.
Engie lasse sielfa n n a n ..................................................................... 2: några åhr.
Hoos Doct. Lenaeum Erik b e :d ...................................................... 1 ett halfft år.
En torpare Olof, togz til Academien sädan Christiern hade op-
sat sin w ärkstad................................................................................1.
Mester Bern går nu sielfsiette...................................................... 6.
Uthi mester Boetii gård Per F inne..................................................1.

Resolutio. Skriffteligen swara görs intet behoff, uthan mester Bern bliffuer nu 
fulkomligen antagen til Acad. snickare så frampt han wil renunciera tiensten hoos 
fruen på öhrby. Pawel snickare ålldermannen klagade först hoos Rectorem sädan
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comparerade han intet. Rector sände uthur Consistorio effter honom, men han fans 
intet hemma, uthan hans dotter swarade at the skiuta saken til rådstuffwan. Och 
Rector swarade them i skråen at m:r Bern är Academiae snickare och han må hålla 
sin nödtorfftiga wärkstadh. Annan Consistorii dag när m:r Bern kommer tilstädes 
skal det fulkomligen slutas.

2. Frågade Rector om Andrea Klinth som intet comparerar. Respondebatur: Wij 
hafua angiffuit saken i Hoffrätten, nu wille wij förwänte Hoffrätz förklarningh. 
Vid. inf. 13 Augusti 1645.

3. Frågade Rector huru myckit baakungnspenning:r wij skola uthläggia. Somlige 
swarade 10 mk huitm. eller 6 dr och 8 ör kopparmynt. Somlige sade: thet the hafua 
lofuat at uthgiöra thet wilia the nu giffua och ey mehr.

Den 29 Aug. A:o 1644*
Höltes Consistorium praesentib»J Magico Rectore D. D. Loccenio, D. D. Lenaeo, 

M:ro Stigzelio, M:ro Erico Gabrielis, D. Sidenio, M:ro Frank, M:ro Laurentio 
Fornelio, M:ro Brunnio, M:ro Boetio, D. Joh. Freinshemio.

Då androgz 1. Den slagzmåhl som skedde emellan tullskriffwaren Matz Andersson 
och M:ri Boetii handskriffware Anders Larsson.

Anklagharen b:te Matz Andersson inlade sin klaghemåhl skriftelighen, och för 
den skull pålades hans wederpart b:te Anders Larsson sammaledes skriffteligen 
swara.

I medier tidh framhafdes beggie partemes witnen, hwilka, facto iuramento, be
rättade som föllier:

1. A parte actoris. Hustro Margreta Peder Stafsons sade att Anders Larsson kom 
efter Matz Andersson någhot ifrå tullstughun, på gatan som är åth Bredegrännen, 
och sade, will du intz gilla M:r Booes sedel, digh skal fanen tagha, der till och den 
andra swarade, taghe han tigh. Tå slogh Anders, Matz widh örat medh handen, 
dedh och den andra giorde honom igen, och så begynte widare dem emellan slagz
måhl, detta skedde någhot effter middaghen. Sädan kommo the ifrå hwar andra, 
och Matz språng någhot effter honom medh een knif i handen.

Der effter witnade Matz Matzson, att när han kom till tullporten, sågh han dem 
liggia tillhopa och slås, derföre han dem åtskilde. Sädan lop Matz efter Anders 
medh knifuen, den han sädan kastade i dijket.

Yterst berättade Johan Persson att Anders slogh Matz neder widh giärdzgården, 
widh Johan kom kiörandes, män han sade sigh intet haffwa sedt, huru dhe woro 
komne tillhopa. Denne bekiände först att han sade åth Matz, kan du intet tagha 
knifwen och wäria tigh medh honom, om du intet annat haff:r. Sädan nekade han 
sitt taal, och berättade att Matz hade sin knif uthe för än han någhot der om 
talte.

2. A parte rei. Witnade Peder Oloffzon, att han stodh i een lada, der sade een 
Thomas Larsson b:d desse gå och tala hårdt widh hwar andra, rätt nu bär dedh 
till slagz för dem, och widh han talade, wardt han dem seendes genom andra lade- 
dören till hopa, män icke sågh Per Olofsson huru the kommo tillhopa. Detta 
sägher han wara skeddt när klockan slogh 2 efter middagh. När dhe kommo ifrå hwar 
andra, lop Anders undan på den gatan som löper till Nils Swensson, widh pass ett

* Detta protokoll är insatt efter sidan 159 i  vo l. AI: 6.
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rundt affwa, och sädan till bakars genom tullporten, och Matz lop alt effter medh 
knifwen i handen, der skildes dhe den eena för sädeslasset, den andra effter. Altså 
gick Anders för åth, och Matz effter, medh een gaffel i handen, och emellan dem 
war ett sädeslass.

II. Exhiberade Magre#; D. Rector fram Mrri Olavi Stenii confirmations, aff 
H. K. Mrtt wår nådigste Drotning, opna breff till professionem astronomiae. Då 
blef och strax Illrmi D. Cancellarii Academiae bref, och swar på Consistorii samtlige 
begiäran om brte Mrro Olavo Stenio, upläsit, uthan någhons mans geensagho, eller 
åtalande. Doch medan Professores wille gåå uth, beslöts, at M. Olaus skulle bereda 
sigh till pubram introductionem.*

III. Blef och discurrerat om Academiens snickare, och slötz att man skulle mrr 
Beernt tillskriffwa, att han wille sielff komma hijt och haffwa medh sigh copien aff 
sitt privilegio, om han här kan fritt arbeta, effter man här swårligen kan bekomma 
nöjachtige snickare till Academiens behof.

Hoc Daniel J. Behm notavit, absente Notario 
Academiae,

Mrpria.

Den 4 Septembris
höltz Consistorium ordinarium praesentibus: D. D. Loccenio p.t. Rectore, D. 

Johanne Lenaeo, M. Johanne Staieno, M. Erico Gabrielis, D. Sidenio, M. Franckenio, 
M. Martino Olai, M. Erico Brunnio, M. Boetio, D. Behm, M. Unonio, D. Ausio, 
M. Istmenio, D. Freinshemio, M. Laurbergio.

Beslötz 1. at Matthias Erici och hans fader Erik Matzon skola hijt citeras för 
dråpet som skedde i Haga sokn.

2. Johannes Schomerus hafuer troloffuat h. Peders dotter i Höökhuffuudh och 
will intet taga henne etc. Resolutio. Thet skiutes til Consistorium ecclesiasticum.

3. Framkallades stadzens wachteknecht Daniel Olofson at andraga sit klago måhl 
emot Academiae snickares mesterswenner. I söndagz otto dagar sädan, sade Daniel, 
hörde iagh huru thet swärmades in på Olof Sigfridsons källare, tå steeg iagh til 
fönstret, så war een ruta sönder at iagh kunde märkia grant huadh the ther inne 
giorde. Sädan gick iagh in til krögerskan och förmaante henne at hon intet sådant 
göra skulle oppå förbudna tijder. Steeg så till och togh ett tehen faat och een liten 
kanna i pant. Samma pant togh Oloff och Larss etc. af migh och hotade migh 
medh hugg.

Olof och Larss etc. bekände sig hafua tagit panten af honom, sade honom hafua 
pantat orätt ty the hade intz druckit effter klockan 9, men neekade sig haffua 
hotat wachten medh hugg.

(Här inkom M. Israel Bringius.)
Sententia, effter wärdinnan som tappar ööl på olaglig tijdh war förplichtat at 

böta 20 mk, ty pålades them tweböte som lade sig i förswar för henne. Skola för* 
denskul dessa 3, Olof, Lars och N N . böta 40 mk h.m. alla til hopa til treskifftes.

4. Fram [kommo] på borgmästare och rådz wägner i staden Claes Eden och mrr 
Gert gulsmedh, huilka androgo snickarenas och skräddarenas i staden beswär, p re 
senterade samma lista som tilförende den 21 Augusti. Consistorium swarade til den

* D en  sista m eningen inskriven av akademinotarien Ericus Noraeus.
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första Bencht Börilsson: han är nu död och war icke Academiens snickare, hui talte 
I icke honom till, det kommer intz Academien widh. Engielasse war alldrig Aca
demiens snickare, hui talte icke skråen honom till. D. Lenaeus swarade at s. Erkie- 
bispe» hade samma dräng uthi åhrstienst, och han sammalunda. Sädan war Christiern 
så obillig at han begärade 3 gångor så myckit för een fönster rahm, som iag sädan 
gaff Påål snickare. H l torparen the nämpna swarades: at thet war een Academiae 
bonde huilken arbetade i Academien för 40 dr kopparmynt thet som stadzens 
snickare begärade 150 dr före. Det wållar eder stora obilligheet somt. Ehest kan 
icke een i skråen arbeta inlagt arbete, derföre må wij iu bruka den som kan. Dess 
föruthan får man aldrig någon ändskap på theras arbete uthan oppehålla oss medh 
långa drögzmåhl och få omsijdher ändå intz arbete. Det samma klagade alla Pro
fessores. Claes Eden swarade der finnes wäl böter till, ty een borgmästare är satter 
öffuer skråen.

Bern är Academiae antagne snickare. Finnen tunnebindaren har förswar under 
slotet.

Ytterst begärade Claes Edhen at them måtte medhdeelt bliffua een skrifftehg 
assignation. Huem som är Academiae snickare, item skräddare. Och huru många 
personer the under sig haffua, item een copia aff på förswars karlarna. Beslötz at 
the skulle få copian af privilegiis och missiue. Vid. ht. B.

3. Tree gårdar i Wijby uthi S. Olofz sokn widh Sigtuna är lagda för 2 mantal uthi 
owissa pertzeler, men nu kräffuer fougden knechtehielpen miölet och tomptepen- 
ningar för 3 mantal. Resolutio. The skola få Acad. bref at hemman äro för 10 åhr 
sädan lagda för 2 mantal.

6. Beslötz at orgenisten skal få aff aerario 40 dr huittmynt åhrligen.

Den 11 Septembris
kallade Magnif. Rector D. Loccenius til sig uthi sitt huus M. Stigzelium, Dn. 

Behm, Dn. Freinshemium och M. Noraeum Notarium.
Tå ahnklagade een kona Anna Perssdotter benämbd uthi h. Iwars gård i Eeds sokn, 

Laurentium Laurentii Smolandum at han kom och bödh sig 2 rdr för det hon skulle 
liggia hoos sigh, hon togh penningarna, men effter han intet låg hoos henne be
gärade han igen penningarna, them wille han intet gärna miste, dock trugadhe 
han them af henne och slog henne all blå.

Laurentius sade at hon kom i sin stuga och snappade bort penningarna, andra 
dagen begärade iag igen them på gården, så kalladhe hon mig penal. Derföre slog 
iag henne.

Hon sadhe han bodh mig och 2 Q; smör till men effter han fick icke liggia hoos 
mig slog han migh.

Sententia. Praesumtiones synas wara båd pro och contra. Dock befans i sanning 
at Laurentius hadhe budit till at sammanblanda sig medh samma kona och sädan 
slagit henne blå. Derföre skal han böta 12 mk huitmynt til treskifftes, och incarce- 
reras i 2 dyngn.

13. Septembris die $
post concionem kalladhe Magnif. Rector närwarandes Professores ac simul.
Quaesiuit num eleemosynam mendico a Turea capto dandam iudicarent, praecipue 

cui impositum ut lijtri loco 700 ducatos persolueret. Resolutio. Habebit e fisco
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4 imperiales ea conditione ut e vestigio Holmiam rediret atque in Germaniam 
pergeret, nec latius hisce in oris pedem dimoveret.

18 Septembris
höltz ordinarium Consistorium p/vesentib»j D. Johanne Loccenio p.t. Rectore, D. 

Lenaeo, M. Staieno, M. Stigzelio, M. E. Emporagrio, D. Sidenio, M. Franckenio, 
M. Bringio, M. Fornelio, M. Brunnio, M. Boetio, D. Behm, D. Ausio, M. Istmenio, 
D. Freinshemio, M. Laurbergio.

1. Quaesitum om Professores skulle något hielpa til bondekyrkian hälst emädan 
the i staden synes wilia imponera oss thet? Resolutio. Det oachtandes är itt christe- 
ligit wärk at wij contribuera huar effter sin lägenheet der til. Dock imponeras 
ingom något coacte.

2. Beslötz at wij nu för denna gången intet skriffteligit swar giffue snickarena i 
staden, förr ähn wij få först swar ifrån Stockholm medh m. Bern af snickare skråen 
dersammastädes huad fullmacht embetet haffuer här i staden.

3. Beslötz at fougden Peder Benchtsson låter hastigt uthtröska sädan i Tillinge 
sokn hoos dhe bönder som hafua fått låås för ladan, på det han afradet och boskapen 
fodret bekomma måtte.

4. Bewiliades och beslötz at salig Andreas Cuocus italus skulle få för Michaelis 
terminen 1644 penningar 200 dr, och skal der af proportionaliter betalas til hans 
creditorer. Rector medh Notario skal det uthdela.

5. Beswärade sig inspectores Bibliothecae at Johannes Stenius hafuer ännu intet 
betalt Bibliotheket the penningar och läntogh och [0: som] s. M. Martinus hans 
fader gick godh före. Beslötz at M. Boetius innehåller af anni gratiae penningar så 
länge, ty thet är haeredum commune bonum.

6. Begärade Reuerendissimus Dommus Archiepiscopus sigillum Academiae under 
sitt testamentz breff. despondebatur ut prius, får thet sättias suo loco fram för 
Consistorii ecclesiastici sigillo, så skal thet strax dijt tryckias, ehest intet.

7. Uplästes h. Johan Skyttes Acad. Cancellarii skriffuelsse om orgenistens löhn i 
Upsala aff Academien n[emligen] åhrligen penningar 40 dr huitmynt.

8. Beslötz at Olaus Becchius skal få stipendium för Michaelis terminen 1644, all- 
denstund han war in på terminen här widh Academien, och haffuer satt een annan 
uthi sitt ställe som skal exercera musicam.

20 Septembris
effter bönen kallade Mag. Rector Dnn. Professores och förtälde för them borge- 

mästarenars och skräddarnas klaga, öffuer then tafla och gille Academiae skreddare 
haffuer uthslagit. Slötz intz wist uthan the meente gott wara at sökia den som med 
wåld taflan nedertogh.

26. Septembris
höltz een ransakningh om itt förmeent dråp uthi huilket een finne Matz Erikson 

i Humbledaal säges skola wara af een studioso Matthia Erici medh een steen kastat 
til dödz, uthi Haga s. den 23 Augusti 1640. Vid. acta om samma dråp som öfuer- 
sendes til Hoffrätten. Copia finnes i skåpet uthi Consistorio.
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Den 2 Octobris
höltz ordinarie Consistorium uthi Magnifici Dn. Rectoris och alla Professorum 

närwaro, så när som M. Stigzelii.
1. Uplästes borgemästares och rådz bref til Consistorium huilket Hans glaas- 

mästare framtedde, der uthi the begära en copia aff Kommgens bref som Con
sistorium säger sig hafwa på några embetzmen etc. Beslötz at Consistorium skulle 
skriffteligen swara. Vide responsum uthi lådan der missiuen liggia, der finnas både 
brefuen ihopnäste.

2. Begärade ähnnu Reuerendissimus Dominus Archiepiscop. sigillum Acad. under 
sitt testamentz bref. Respondebatur ut ante. Och effter hans Ehrw:t wil deferera 
saken til höga öffuerheten är Consistorium der medh wäl til fredz.

3. Reciterades literas illustrissimi Domini Cancellarii Acad. deruthinnan hans 
Excelktz approberar M. Petrum Liungh och M. Andream Aialinum til adiuncturas 
philosophiae. The skola få stipendium för påskterminen 1645.

4. Effter Depositor bleff Adiunctus måste nu een annan constitueras som för
träder hans ställe til deposituram. Nämdes Johannes Simonis och Georgius Preu- 
sius. Skal concluderas een annan gångh.

3. Uplästes hans Excell. Acad. Cancellarii recommendation giffuin Alexandro 
Petri Haedraeo, orientalium lingvarum studioso, at bekomma stipendium. Respon
debatur: Inter expectantes reponatur.

6. Similiter Olaus Olai inter expectantes reponatur.
7. Bewiliades penningar til itali grafsteens uthhugningh.
8. Blef beslutit at hustro Kirstin s. Hans Larssons effterlåtna enkia, skulle få 

tilgifft för 1642 och 1643 åhrs uthlagor aff Ladugården i Film sokn, så myckit som 
på Academiae anpart löper, alldenstundh hemmanet war nästan ödhe när Hanss 
Larson dijt kom, och han eliest tiente Academien för opbördzman den tijden.

9. Klagade orgenisten Johan Zellinger på studenterna at the speela i gästabodh 
och taga brödet uthur munnen på honom. Aff det tilfället beslötz at Magnif. Rector, 
pastor, consules och curatores templi skola sättia een billig taxa för orgenisten 
när han speelar uthi gästebodh på det man weeta må, när han är betalt, eller ey?

9. Octobris
habitum est Consistorium ordinarium pisen tibus Consultiss:o viro, D. D. Jo

hanne Loccenio p.t. Reet., M. Stigzelio, M. E. Emporagrio, M. Joh. Franck, M. Gestri- 
nio, M. Martino Olai, M. Bringio, M. Fornelio, M. Brunnio, M. Boetio, D. Behm, 
D. Ausio, M. Istmenio, M. Freinshemio, M. Laurbergio.

z. Afsades domben emillan Matz Andersson tollskriffuaren käranden, och Anders 
Larssonn Räntemästarens handskrifuare swaranden, angående itt slagzmåhl them 
emillan. Effter the skääl som uthi aeterna finnas införde, saakfältes Anders Lars- 
sonn för det han hade inlåtit sig uthi träta mz tullskriffuaren Matz Anderssonn 
och för slagzmåhlet, til at böta 22 dr huitmynt, alle til treskifftes. Och der uthöf:r 
förwaras uthi Academiae häffte i fiorton dagar.

2. Confirmerades Johannes Simonis til deposituram.
3. Ericus Erici Kippingius Nertunensis accusabatur stupri, han hade besuffuit 

Anna Jacobsdotter i doct. Daniels gränd. Han bekände sig haffua hafft omgänge medh 
henne men intet wille han kännas wid barnet, ty tijden stämmer intet öffuereens.
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Han blef befallt bijda til dess hon haffuer född barnet, disputera sädan om tijden. 
Nu bleff han satt in arresto så länge.

4. Uplästes swar på borgemästares och rådz bref här i staden inlefrerat den 
2 octobris.

Den 16 Octobris
kallade Rector Dnn. Professores. Och då samptycktes at h. Oloff oeconomus templi 

skulle få häfda och bruka Skiäggestatorpet, så länge han gifuer uthlagorna richtigdt 
der aff.

Item beslötz at m. Bern snickaren giffues orlof för fruens skull. Men will han 
sättia sig här i staden så skola wij bruka hans handtwärk och arbete.

19. Octobris
in aedibus Rectoris p isen tibus una M. Olao Unonis, M. Isaeo Istmenio, M. Jo

hanne Laurb. och Notario.
Saakfältes Bergerus Ryding för det han skiöt nattetijd många skott mädan the 

druko skålar til penningar 12 mk huit mynt, item Laurentius Suenonis och Johannes 
Volffgangi 6 mk hm. huarthera.

23 Octobris
habitum est Consistorium pisen tibus D. D. Johanne Loccenio, M. Stigzelio, 

M. E. Emporagrio, D. Sidenio, M. Martino Olai, M. Boétio, D. Behm, M. Laur- 
bergio.

1. Uplästes Acad. Cancellarii breff om M. Nicolao Boissardo gallo. At man sänder 
honom 50 rdr til reesepenningar och viaticum här inn.

2. Examen pro more, tempore & hora a constitutionibus definita, instituetur.
3. Eligebatur novus Rector, M. Martinus Olai Nycopensis.

30. Octob.
convocati venerunt Dnn. Professores in loco ordinario.
1. Significatum est Consistorio. Dn. Nicolaum Jonae Salanuw philosophiae can

didatum petere adiuncturam. Hinc per pensis meritis paternis et eruditione eius, 
communi Dnn. Professorum consensu, spes dicto candidato facta est, de eadem 
adiunctura, usque ad ulteriorem Illustrissimi Academiae Cancellarii confirmationem. 
Tunc consequenda, cum M. Olaus Steni#j eam deposuerit.

2. Beslötz at Adiuncti skola praesidere in disputationibus pro stipendiariis, sub 
directione inspectoris.

3. Adiuncti begära sitt salarium effter myntz förhögningen.
4. M. E. Emporagrius et Dn. Behm inspectores Airarii constituebantur. 6

6. Novembris
kallade Rector Professores t i l s a m w a n  effter bönen i kyrkian.
1. Retracterades det som den 9 [ =  2] Octobris beslutit blef om salariis Adiuncto- 

rum M. Petri Liung och M. Ajalini. Beslötz äntlig at the skola få, ifrån den 
14 Augusti tå the bleffuo confirmerade in Consistorio, proportionaliter ifrån den 
tijden.

2. Beslötz at Henricus cantor i kyrkian skal få stipendium in tertia dasse ad 
tempus, til dess honom eller cantori blifuer någon wiss löhn förordnat.
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8 Novembris
uplästes Illust. Acad. Cancellarii bref at Johan Bremer provisionaliter bliffuer 

Acad. Upsaliensis bookförare.
10. Novemb.

uplästes h. Lars Sparres obligation på 1000 rdr in specie hans Nåd af Academien 
läntagit hafuer, och wil gifua 100 rdr i ränta om åhret Medh bijfogad specification 
på underpantz godz.

16. Novemb.
höltz Consistorium närwarandes: M. Martino Olai p.t. Rectore, M. Laurentio 

Stigzelio, M. Erico Emporagrio, D. Sidenio, D. Loccenio, M. Franckenio, M. Mart. 
Gestrinio, M. Israéle Bringio, M. Boetio, M. Unonio, D. Ausio, M. Istmenio, D. 
Freinshemio, M. Laurbergio.

Och berättade Magnificus Rector at borgmästare och rådh i stadenn haffua be- 
wäpnade tagit Academiae skräddares mesterswen, och poike, och kastat them uthi 
tiuffua källaren, medh frågan huru man skulle sådant remediera. Tå tyckte allom 
gott wara at sända twå uthaf Senatu til D. Mörk och förfråga om han haffuer 
macht och öffuerhetenes tilstånd at exequera på Academiens medel. Sändes för- 
thenskul strax åstadh M. Olaus Unonis och Ericus Noraeus Notarius samma fråga at 
framställa. Them swarade Mörken I:o. At han hafuer och H. K. M:tz bleff der på. 
II:o. At borgare må gå i lyffte för them men ingen aff Consistorio. Ey heller wille han 
wijsa sin instruction.

2. Beslötz at Rector låter convocera juventutem academicam til torssdagen, tå skola 
the skriffuas til lectiones.

Den 20 Novemb.
höltz åter ordinär. Consistorium pnesentib. M. Martino Nycop. p.t. Rectore, 

M. Stigzelio, M. Erico Emporagrio, D. Sidenio, D. Joh. Loccenio, M. Joh. Franck, 
M. Mart. Gestrinio, M. Israel. Bringio, M. Erico Brunnio, D. Behm, M. Unonio, 
D. Henrico Ausio, D. Freinshemio, M. Laurbergio.

1. Uplästes episcopi Lincopensis et consistorialium intercessio för Andrea Ventilio, 
at bekomma stipendium. Respondebatur: Wij wilia haffua honom i minet, när wij 
handla om stipendiariis.

2. Frågade Rector huru man skal förekomma den oenigheet emilian borgmästare 
och rådh i staden, och Academiae medel? An refererade M. Ericus Brunnius at the 
hade wåldsamligen tagit snickarena uthi sitt huus och fört them uthi Signilsburen, 
them som lijkwäl sine åhrstienare [äro]. Beslötz at Consistorium skulle concipera 
några puncter der emot och in för H. K. M:t pnesentera genom D. Joh. Lenaeum 
och M. Henricum Ausium. Deputerades för den skul M. Laurentius Stigzelius, 
M. Ericus Emporagrius, D. Johannes Loccenius, M. Ericus Brunnius, och M. Boetius 
Chruzelius, til at concipera puncterna emot borgerskapet. M. Ericus Notarius befalltes 
ställa breff til Hans Excellens Academiae Cancellarium, odi itt til Reuerendissimum 
Dominum Archiepiscopum som nu war i Stockholm.

3. Constituebantur inspectores Bibliothecae: D. Daniel Sidenius och M. Laurentius 
Fornelius.

4. Adiuncti begära augment effter myntz förhögningen. Skiutz op til een annan 
gång.

3. Beslötz at Erik Erikson i Ulltuna och hustro Abbeluna ibidem, båda i Skäfftuna
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sokn skulle för stoor fattigdom och åhrsmisswäxt, få itt åhrs frijheet, nembl. 644. 
Samma gång beslötz at Mårten Matson i Ockelstadh uthi Skäfftuna sokn skulle få 
8 t:r tilgifft för 1644.

6. Bleff 3 t:r påökt åhrligen på Tumbo quarn i Kohlbeck sokn, så at i denn 
staden hon förr åhrligen haffuer tijo tunnor rantat, skal här effter åhrligen tretton 
tönnor betala och uthgöra.

21. November
Magnificus Rector indixit Consistoriumq#* vocauitq«h M. Ericum Emporagr., 

M. Isr. Bringium, M. Istmenium, M. Laurbergium och Ericum Noraeum.
Til at ransaka om s. Rolandi dödz hugg och skadheman. Vid. sielfua ransakninge« 

i skåpet.
2. Uplästes landzhöffdingens h. Jöran Gyllenstiernas breff til Magnificum Rec

torem aff innehåld at hans Magnificens wille öffuersända een vidimerat copia af 
Academiae priuilegier om dess embetzmän. Beslötz at Magnifia/r låter skriffua til- 
baka, och försäkrar h. landzhöfdingen der på at innan 2 dagar skal een Professor 
som nu reesefärdig är til Stockholm, henne lefrera. M. Boetius bekände sig oppå 
huar uthskriffning hafua opwijst samma copia för landzhöfdingen.

27 Novembris
höltz een ny ransakningh uthi Consistorio om perlementet uthi huilket s. Rolandus 

blef slagen, närwarandes M. Martino Olai Reet., D. Lenaeo, M. Stigzelio, M. Empo- 
ragrio, D. Sidenio, D. Loccenio, M. Gestrinio, M. Bringio, M. Fornelio, M. Brunnio, 
M. Boétio, D. Behm, D. Ausio, M. Istmenio, D. Freinshem., M. Laurbergio, D. Elia 
Mork och Thomas Låhrman. Vide ransakningens copia som öfuersändes til hoff- 
rätten.

4. Decembris
höltz Consistorium ordinarium pnesentib. Magnifico Rectore, D. Loccenio, M. Jo

hanne Franck, M. Gestrinio, M. Bringio, M. Fornelio, M. Boetio, D. Behm, M. Uno- 
nio, M. Laurbergio.

1. Förfrågar Rector huru han skal bära sig åth medh the twå fransoser Alexander 
och Philip, effter the både bekänna in på Niclas. Resolutio. Dhe släppas uth både 
på caution.

2. Adiuncti, M. Petrus Liung och M. Andreas Aialinus begära ähnnu tienstligen 
salarium för heela Michaelis terminen. Respondebatur: Thet är concluderat tilförende 
at the skola få proportionaliter ifrån det dato dhe blefuo confirmerade.

3. M. Ericus Filmerus som är nykommen hem ab exoticis regionibus begärar 
någon hielp aff Consistorio? Beslötz at M. Petr«j Liung, Aialinus och Filmerus få 
100 dr kopparmynt til at aequaliter byta sig emillan. Thet är 33 1 /3  dr på huarthera.

4. Förhördes åter Niclas fransosen, vide ransakningh».
5. Bleff beslutit at Notarius, Ericus Noraeus skal få, för brefz afcopierande och 

alla acters reenskrijffuande, stipendium in tertia classe, eller så myckit af aerario som 
een stipendiat bekommer. Och detta tillägges ey notariatus officio, uthan förunnes 
honom prouisionaliter.

Den 11. December
höltz Consistorium ordinarium närwarandes: Magnifico D. Rectore, D. Lenaeo, 

M. Stigzelio, M. E. Emporagrio, D. Sidenio, D. Loccenio, M. Gestrinio, M. Bringio, 
M. Fornelio, M. Brunnio, M. Boetio, D. Behm, D. Freinshem., M. Laurbergio.

10- 69107s S  allander
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Elisabet Johan Eriksons skomakarens hustro, anklagade Laurentium Erici Sinium, 
för det han haf:r låtit göra een ny nyckel åth sin stugedör, och hon hafuer mist för 
9 dr ööl der igenom. Laurentius swarade at han haf:r alldrig låtit göra nyckelen til 
sin profijt, uthan Brita Urbanssdotter bad honom der om, och hon war Elisabetz 
syster, som hade sina kläder i samma stugha intet ondt tänckt han der medh. Men 
hustro Elisabet sadhe at the hade både hulpis åth at dricka. En kanna bekände 
Laurentius sig haffua druckit, och een kappe på sin nattstuga. Nyckelen bekände 
han sigh hafua låtit beställa hoos smeden. Resolutio. Laurentius haffuer tilförende 
warit accusatus furti, och förmaant at afstå der medh sub paena relegationis. Nu är 
han åter der medh beslagen. Derföre skal han förlijka hustro Elisabeth giffua henne 
effter sin begäran 9 dr, och relegeras privatim på itt åhr.

2. Beslötz at dhe studenter som woro medh s. Rolando på gatan när han fick 
hugg af franso[se]n, Petrus Biör, Dauid Dauidis, Olaus Dauid., Johannes Sebastiani, 
effter the hafua ropat, kastat på kopparslagarens port, gå in carcerem på några dagar. 
Och swärdet som Olaus hadhe skal lefreras Magnifico Rectori.

3. Refererade D. Lenaeus något om Stockholms reesa huru han sökte effter tala 
medh Acad. Cancellario, men drögde lijkwäl i 3 dagar. Wij sade: Wij ha fått een 
orolig borgmästare, wij måtte beswära oss öffuer honom. Landzhöfdingen swarade: 
Borgmästaren gör rätt. En snickare har 8 dränger, om iag kommer dijt så skal iag 
skrif:a uth dem, een part af them. Men när wij begynte optäkia huru snickare skråen 
är beställt, och huad wåldsamlige procedeurer dhe bruka medh oss, besynnerlig den 
Mörken der, så sadhe då landzhöfdingen om Mörken: Den karlen tienar intet i 
Upsala han, wij måtte beflijta oss at blif:a af medh honom. Wij begärade at här 
måtte skee een ransakning in loco. Tå loffuade landzhöfdingen gifua een zedel til 
borgemästarena at the hålla stilla så länge. Dn. Ausius wäntar nu effter samma zedeL 
2:do begärade wij af S. R. M:te confirmationem priuilegiorum. Det loffuades oss 
men intet förandras priuilegierna, uthan skal något declareras, så skal det skee medh 
itt rescripto.

Hemma uthi Rectoris huus dömdes Christopherus Ratkind för skrijande på gatan 
effter placatet 12 mk hjn. item för skälzordh effter det 31. cap i RåstB. 12 mk h. 
mynt. Johannes Abrahami, blef dömd at sittia een dag i prubban för gatu speelandhe 
skull.

Larss Larsson Lönn meente sig kunna komma bruket fulkomligen til gång åth 
wåhren 1646.

2. At Academien tager huar tijonde och tiugonde men Cronan för trettijonde 
skep&.

3. Om tackiernet wille han accordera etthera det kiöpa eller uthslå til Academiens 
behoff.

4. Om sex åhrs frijheet slutes när wij få see priuilegia först.
3. Om skogen wil han accordera medh Academie».
6. Om malmen meenar han at dhe som grufwan äga wilia medh honom accor

dera.
7. Ekewärkie säger han sig wilia nyttia fogligen.
8. At Acad. fougde fodrar af bönderna, som bönderna och Academien faller läg- 

ligit.
9. Begärar han at enär Cronan lastar sina bergzmän, at han och då underginge 

samma tyngdh, eliest intet.
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In domo Rectoris 18 Decembris
praesentibus Magnifico Rectore, D. Loccenio, M. Brunnio, D. Henrico Ausio.
KJagadhe her Simon i Gamble Upsala på Christophenim Andreae Roslagium at 

han för een tijdh sädan hade öffuerfallit honom medh skamlig ord på gatan, kallat 
honom maatzhund, kalfuehuffuudh.

Christophen?; swarade at honom war neekat huus hoos h. Simon, derföre hafuer 
han honom således kallat. Kalfuehuffuudh thet neekar han alldeles til. Derföre döm
des Christopherus til 12 mk hm. för oquädins ordh aff det 31 cap. Rådst.B. och til 
carcerem effter h. Simon war een gammal prestman.

2. Johan Person guldsmedh klagade på Axel Rose för det han leegde hans häst 
och han fick alldrig igen honom. Rosen gaf honom 26 dr och så förlijktes dhe.

Den 18 Decembris
höltz och Consistorium ordinarium praesentes Magnif. Dn. Rectore M. Mart., 

D. Lenaeo, M. Stigzelio, M. Staieno, M. E. Emporag., D. Sidenio, D. Loccenio, M. 
Franck, M. Gestrinio, M. Bringio, M. Boetio, M. Unonio, M. Ausio, M. Istmenio, 
M. Freinshem., M. Laurbergio.

Förhördes m:r Johan balberaren om Rolandi såår. Vide sielffue ransakningen.
Confirmerades dessa stipendiarii:
Martinus Martini Uplandus, Henricus Roslagius rector cantus, Jonas Olai Ber- 

senius, Olaus Eliae, Israel Olai Unaeus, Israel Olai O-Gothus restituetur in pristinum 
locum, Andreas Olai Ventilius O-Gothus, Magnus Asp eller Ericus Simonis Ostro- 
Goth., Haq/wnus Benedicti V-Gothus, Sueno Torberni V-Gothus, Simon Simonis 
Vesmannus, Israel Olai Borangius, Magnus Magni approberades om rum finnes, 
M  Ericus Leerbeecki#;, Olaus Forsius Sudermannus, Johannes Petri ölandus, Aruidus 
Petri, Petrus Nicolai skal få i påsk, Jordanus Nicolai Vermelandus, Johannes Petri 
skal få i påsk, Nicolaus Jacobi bekommer nu eller i påsk, Dauid N. Germanus får nu, 
Vilhelmus Safflo Scotus.

22. Januarij 1645.
höltz Consistorium praesentibus: M. Martino Nycop. Rector[e], D. Johanne Lenaeo, 

M  Johanne Staieno, M. Stigzelio, D. Daniele Sidenio, M. Martino Gestrinio, M. Lau
rentio Fornelio, Dn. Ausio, D. J. Freinshemio.

r. Proponerades om Johanne Stenio bibliopola huilken är skyldig Academien widh 
pass 74 rdr huru han skulle dhem betala. Beslötz at inspectores Bibliothecae tillijka 
medh Rectore och Bibliothecario skulle göra räkenskap medh honom och tilsee om 
några dugliga böker finnas uthi hans låda som Bibliotheket kunna wara betient medh. 
I thet öfriga arresteras hans haereditas och syskone tilsäyas at the intet låta honom få 
uth der aff.

2. Uplästes och affsades sententia definitiua öfuer fransosen Niclas Ferviot. Vide 
sielfua ransakningen.

3. Effter wij intet haffua at kläda stolarna medh när mutationes rectoratus och 
andra solenniteter hållas, ty bewiliades, at Quaestor nu i distingzmarknan köper kläder 
som der til tienar.

4. Ericus Erici Kippingius hafuer belägrat Anna Jacobsdotter, ingen begärar then 
andra til eechta. Lars Jönson och Anders Staffanson witnade at the nu woro för- 
lijkte. Blef beslutit at studiosus skulle giffua henne nu i distingen 20 dr, i pingste 
tijdh 25 dr kop.m. och böta til Acad. 10 dr huit mynt, ytterst relegeras uthi 2 åhr.
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5. Literis Cancellarii A. confirmerades Dn. Nicolaus Salanus til adiuncturam philo- 
sophis.

[6.] Reciterades Illustrissimi Acad. Cancellarii breff och recommendation för Gus- 
tavo Gustaui Norcopensi, at Dnn. Professores wille see oppå hans studier.

7. Om Bibliothecae bygningh beslötz som tilförende är beslutit at inspectores til- 
lijka medh Quaestore M. Boetio skaffa nu i winter wärkie, steen och andra nödh- 
torfftige saker der till.

31 Januarij
höltz Consistorium närwarandes M. Martino Rectore, M. Erico Emporagrio, M. 

Johanne Staieno, D. Sidenio, D. Joh. Loccenio, M. Mart. Gestrinio, M. Israel. Bringio, 
M. Laur. Fornelio, M. Erico Brunnio, M. Olao Unonis, D. Henrico Ausio, M. Isaco 
Istmenio, M. Joh. Laurbergio.

1. Magnificus Rector afkunnar in Consistorio huru S:r Daniel Behm eloquentis 
hactenus Professor war hoos sigh uthi förledne dag och valedicerade Professoribus 
genom Rectorem, och berättade at Illustrissimus Regni Cancellarius hafuer befallat 
Decano och facultati philosophics at the i tijdh uthsee een qualificerat person, som 
sig succedera skulle. Anhöll ochså at behålla inspectoris srarii munus i detta åhret.

2. Berättade Rector at Erik Halffwardson excipierar och protesterar emot dommen 
på Nicias Ferviot. Och M  Ericus Emporagrius excipierade det samma nu in Con
sistorio nämbl. at thet som prsmitteras i dommen är dubium men sielffua domen 
är rätt, sadhe ytterligare det står och intet i dommen at Niclas lop non lacessitus uth 
och slogh honom. The andra Dnn. Professores swaradhe 1. at den sententia som nu 
afsagdt är, kan af oss intet förandras, 2. at M. Eriasw är i swågerskap medh den döda 
och hans fader her Roland, ty är hans Ehrew:t i detta fallet partijsk. M. Emporagrius 
sadhe sig lofligit wara at tala der å, och saluera sin conscientiam, ey lägger han mehra 
ther om, intet begärade han hans lijff och hafuer dissuaderat h. Roland och skal ähn 
ytterligare göra at han ey står effter hans lijff. Ytterst swarade Professores at dom
men varieras nu intet.

Wachtemästaren klagadhe ahn Nicolaum Erasmi för skrijande på gatan och för 
skälzord at han hadhe kallat sigh kiäppejöns. Nicolaus skal böte för ropande 12 mk 
huit mynt och för skälzordet at han kallade wachtemästaren kiäppejöns, sona Jonas 
Person booktryckiare gesällen [som] witnade, 6 mk. huitt mynt.

Item saakfältes Sueno Laurentii för ropande på gatan samma gångh effter placatz 
lydelsse 12 mk huitt mynt, item för det han skälte wachten 6 mk. Båda Sueno och 
Nicolaus skola gå in carcerem på några dagar.

Sist förbödes the at göra wachtemästaren något förfång eller hinder i någon 
måtto.

Hic advenerunt consules Thomes Larson och Thomes Låhrman til at bijwistas 
ransakningen om itt dråp, som Andr. Johannis pastoris son i Wallentuna på een 
student och präst giort hafuer. Vide ransakningen inter acta criminalia.

12. Februarij
höltz Consistorium närwarandes M. Martino Olai Rectore, D. Joh. Lenaeo, M. Jo

hanne Staieno, M. Laur. Stigzelio, M. Erico Emporagrio, D. Daniele Sidenio, D. Jo
hanne Loccenio, M. Johanne Franck, M. Laurentio Fornelio, M. Boetio Chruzelio, 
D. Henrico Ausio.
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1. Proponerade Rector at bönder komma har nu i hoopetaal som hafua lijdit 
skada af misswäxt och hagel? Resolutio. Bönderna skola alla på een wiss dagh stäm
mas här inn, i medier tijd skaffa dhe sigh häradz bewijs på huadh skada the lijdit 
haffua.

2. Examineras widare, och afsades dommen öf:r den criminal saak emillan then 
dödas h. Benchtz Hemmingi brodher klagande, och Andream Johannis pastoris son i 
Wallentuna, som seendes är aff criminal aeterna som seerdeles conciperade finnas.

3. Beslötz at Lars Månsson i Alebeck uthi Simtuna sokn skulle få tilgifft för 1643 
åhrs uthlagpr 1 t:a och 6 f:r.

4. Samma dagh blef beslutit at Lars Larsson i Dannemarkz byen skulle wara frij 
och okrafd för 1644 uthlagor.

15 Februarij
sammankallade M. Martinus Olai p.t. Rector in aedes suas: D. Danielem Side- 

nium, D. Loccenium, M. Bringium, M. Boetium, M. Ausium.
1. Anklagade Anders Jonsson stadzens wachteknecht Gerhardum Henrici för det 

han hade fördärffuat den häst han honom leegt haffuer så at han är blindh worden. 
Respondebatur: Slötz der medh at dhe förlijktes.

2. Johannes Cursor klagade ahn Lucam Olai Sudermannum för det han hadhe 
undsagt sigh medh baas. Slötz och der medh at the förlijktes.

20. Februarij
kalladhe Rector M. Martinus Nycop. hem til sig D. Sidenium, D. Loccenium, 

M. Fornelium, M. Brunnium och Dn. Henricum til at förhöra en saak emillan 
Johan Ödla, Magnum Klingium och Johannem Moretum O-Gothos.

The inkallades alla tre: Och ödlan klagade öffuer det at han medh bulrande öffuer 
sin stugu der Magnus Clingius war uthi, medh några andra sina landzmän blef något 
molesterat, begärade fördenskul uthaf Clingii poike, huilken bleff nederskickat at 
begära een klädesquast til läns uthaf Ödlan. Den och ödlan lätt honom bekomma, 
medh begäran at Magnus Clingius wille intet så myckit låta storma öffuer hans stugu, 
der han wille gärna wara uthi roligheet. Nar poiken det Clingio sadhe, blef han 
ondh och kallade honom hora, horunge och andra elaaka nampn. Det som han badh 
poiken säya honom igen, och sädan honom til förtreet mehra bulradhe. Något der 
effter gick Clingius nider uthur nattstugun genom ödlans farstu, då steegh ödlan 
uthur sin stugu i farstugun och frågadhe huarföre Clingius honom så skält haffuer 
och gaf honom een örefijl. Då boro the tilhopa at slås. Strax kom Moretus neder och 
slog ödlan medh, så måste ödlan löpa ifrån sina tofflor och mössa. Moretus tog 
den ena toflan och kastade på taket, den andra spijkade han på ödlans dör. Mössan 
kastade han effter honom på gården.

Magnus Clingius swaradhe: at han kom hem til sin broder Jonam när 9 slog om 
morgonen, i den stugan öfuer ödelans stugu, och då låg Moretus der. Jag sade til 
honom statt op, i det samma kom Luder Menscheffwer der in och sadhe sänt effter 
een kallskål. Då sände iagh effter itt stoop wijn, och war intet buller der af ödlan 
måtte förtörnas. Men Ödlan sände oss bodh och bad oss wara stilla, tå sadhe iag til 
poiken: tu liuger, han sadhe ney. I det så kalladhe iag honom hora eller något annat 
kan skee. När gästerna gingo bort fölgde iag them til porten, men ödlan stog emot
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mig i farstugun i försåt och slogh migh, iag slog igen. Då kom Moretus och wille 
skilia oss åth, så kallade ödlan honom belghund och fick Moretum i håret.

ödelan sadhe: at Moretus kallade sig adelsmansbygkie och slogh migh i nacken.
Monseur Rågge war med ödelan til Rectorem och berättadhe huru illa han war 

medhfahrin, och såg illa uth. Kom til mig liusa dagen i Breedgrännen löpandes uthi 
bara strumporna, blodig och illa slagen. Då gingo wij både tilbaka i ödlans stugo, och 
än tå höllo the andra itt orolighit lefuerne som tilförende.

Moretus sadhe at ödlan tog sig först i håret, bekände och at han hade opspijkat 
toflan på ödlans dör.

Hustru Karin der uthi Erkiebiskopens Kenicii gård berättade at the slogos uthi 
farstugun, och the båda slogo på ödlan, hon såg intet begynnelssen.

Emädan Clingius sig något otilbörligen förhölt emot rätten medh knäppande och 
andra elacka åthäffuor, förbödz han reesa uthur staden och befaltes bliffua in arresto 
til nästa Consistorii dagh. Moretus sadhe och sig ångra at han icke slog den andra 
toflan breede widh på dören, på sådana ordh kunde ingen förlijkningh skee.

26 Februarij
höltz Consistorium ord. praesentibus: M. Martino Olai Rectore, D. Johanne Lenaeo, 

M. Johanne Staieno, M. Erico Emporagrio, D. Johanne Loccenio, M. Israel Bringio, 
M. Erico Brunnio.

r. Proponerades om Matthia Erici som förmeenas hafua dräpit Matz Erikson fin
nen på Skogbolandet. Vide acta criminalia.

2. Berättade Magnificus Rector om ödlans, Clingii och Moreti saak (respice folium 
praecedens), huru Clingi«j war satt in arresto, och är nu lijkwäl det oachtandes xeest 
uthur staden. Men Moretus är ähnnu quar och inladhe skriffteligen swar på ödlans 
klagomåhl Vid. Literam A. Beslötz at Moretus skal bliffua in arresto til dess denna 
saken kommer til ända. Magnus skal citeras 1. 2. et 3 vice peremptorie til 2 6 Marti j.

3. Uplästes Cancellarii Academiae recommendationer för Johanne Erici Clovero, 
och Erico Andreae Vendelio at bekomma stipendium.

4. Uplästes högwälb. Greffwe Magni de la Gardie breff, skriffuit til Pro Cancel
larium, Rectorem och Senatum academicum at the wille bijfalla capiteen Steenbergh 
om han kunde bekomma några studenter at wärfua under H. K. M:tz hoff och 
lijffregemente. Effter åthskilliga discurser opskiötz saken til dess Reuerendiss. D. Pro- 
Cancellarius kommer tilstädes.

12 Martij
höltz ordinarium Consistorium praesentibus M. Martino Olai p.t. Reet., D. Johanne 

Lenaeo, M. Erico Emporagrio, D. Daniel. Sidenio, M. Johanne Franck, M. Israel. 
Bringio, M. Fornelio, M. Brunnio, M. Istmenio, D. Freinshemio, M. Laurbergio.

1. Affsades dommen öffuer Matthiam Erici som förmentes haffua slagit Matz 
Erikson finnen ihiel. Uthi actoris finnens hustros sidermehra mans och dommarens 
närwaro. Vid. acta criminal.

2. Inlade Johan ödela een skrifftelig relation emot Clingium och Moretum. Sign. 
Iit. B. Opskiötz medh widare action til dess Clingius kommer igen. (Vid. 26 
Martij.)

3. Proponerades om baakungzpenningarna: Profess, mente dhe wille bliffua wid 
den längden the hafua först skriffuit giffua 6 mk huar. D. Lenaeus 2 rdr.

4. Anno 1643. 30 Maij haffuer Johannes Petri Haesundensis bött manssboot, be-
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gärar nu restitueras och få loff at bliffua widh Academien. Resolutio. Effter thet war 
itt olyckodråp och han hafuer stått sit straff så admitteras han til studierna.

5. Den saken emot Mörken och stadzmedlet begärar landzhöfdingen see skriffte- 
ligen. Respondebatur: Fiat.

6. Beswärade sig Dn. pastor öffuer gossarnas tumult i kyrkian på gången under 
gudztiensten, effter studenterna äro deras hussbönder, therföre beslötz at publice 
måste intimeras at the låta släppa sina gossar i scholan, eller statuera exempel på 
them som olydiga ähro.

7. Begärade M. Ericus Gab. inspect. Biblioth. p.t. at Venerand. Consistorium wille 
gifua een decisiuam på Johannis Stenii gäld dl bibliotheket 7 1 1/ 2 rdr. M. Olaus 
och the andra syskona säya at sig skeer orätt. Respondebatur: Det hielper intet 
fadren gick godh för Johanne, nu tager Academien sin deel och Johannes betalar 
syskona uthi arffuet. Penningar tages hoos Quaestorem och insättias uthi Biblio
theket så myckit räckningen uthwijsar.

8. Angafz at borgmästare och rådh haffua citerat apothekaren til rådstugu, för
frågad es om han skulle comparera effter deras citation. Respondebatur: Ingalunda, 
hafua borgemästare och rådh något emot honom, så angifue det för Senatu aca- 
demico.

7 [ = I 7]- Martij
uthi aerario Academiae prosectibus M. Martino p.t. Rectore, M. Erico Emporagrio, 

M. Erico Brunnio, M. Boetio Chruzelio, och Noraeo Notario.
1. Fick Johan Olofson Academiae opbördzman 643 1644 åhrs frijheet på Råby 

widh Westerås som han besitter och förmedlas tre tönnor åhrligen.
2. Beslötz och bewiliades at Herman Buthnut een borgare i Westerås skal hafua 

Råby wreet wid Wästerås och therföre åhrligen gifua 10. rdr. Lille Jon Erikson be
håller sin häfd thetta åhret 1645, och Herman gif:r 7 rdr i åhr för den deel han redo 
innehafuer, åth åhre får han wreten allena och gifuer 10. rdr.

26. Martij
höltz ordinär. Consistorium prosentibus: M. Martino Olai p.t. Rectore, M. Johanne 

Staieno, M. Laurentio Stigzelio, M. Erico Emporagrio, D. Johanne Loccenio, M. Isr. 
Bringio, M. Laurentio Fornelio, M. Erico Brunnio, M. Olao Unonio, Dn. Henrico 
Ausio, M. Joh. Laurbergio.

En tysk hustru Euphemia benämbd klagar på Johannem Magni Tybelium, ty han 
hafuer kallat henne hora. Johannes swarade thet är sant iag skälte henne derföre. Ty 
Daniel Leonhardi låg i säng medh henne, war der 2 nätter öffuer och kallade henne 
morsyster huilket allt haf:r stadfast samma misstancka hoos migh.

Daniel tilfrågades huarföre han lågh hoos henne quar om nätterna. Han swaradhe: 
här woro knechtar i staden iag dierfdes intet gå hem.

Hustron Euphemiae stältes i skiön at antingen få dom eller förlijkas. Så emädan 
Johannes intz wille längre stå til om ordet, skal han böta 6 mk huitm. för oquädins 
ordh til treskifftes. Och Daniel Leonhardi skal incarcereras på 3 nätter för det han 
låg quar om natten och drack emot söndagznatten.

2. Magnus Clingius sisterar sig nu och deprecerar det han bortreeste uthur arresto, 
ty han fick sins faders skriffuelsse, och tänckte komma igen. Dernäst oplästes Johan 
ödelas klageskrifft, och Gingius swarade somt kännes iag widh, sompt intet. Min 
broder Jonas Clingius war i diskelag medh ödelan derföre woro wij goda wänner
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och wiste uthaf ingen oroligheet eller excess för ähn denna gången. Då tänckte iag 
reesa som mina landzmän weeta therföre gaf iagh dem tilbästa. I det samma sände 
iag poiken effter een klädesquast, och då sade poiken: ödelan bad at i skulle hålla 
styre på eder, säg iag sade så. Då sade iag åth min poike, horunge säg honom han 
haffuer intet imperium öffuer oss, och i ifuer ropade iagh. Ifrån 10 til 1. slog war 
iag uthe. När 1 slog kom Wattrangius dijt. 3 slog gick han tädan, och iag fölgde 
honom uth, när iag skulle gå in igen tilbaka stodh han för migh i försåt och slog 
migh widh örat, ther efft:r weet iag intet wäl huru thet gick til. Bekändhe sig haf. 
kallat honom hora och hunssfott. ödelan och Gingius begärade förlijkas.

Sententia.
Gingius skal böta för 2 skälzord...........................................................12 mk. hm.
För een p u s t ..........................................................................................  6 mk. hm.
För bulrande poena arbitraria .............................................................  6 mk. hm.
et propter violatum arrestum .............................................................  6 dr huit m.

til the fattiga, effter han hafuer instält sig, deprecerat, och Magnificus Rector beder 
för honom. Och han sielf Gingius uthloffuer publice sina obsequia et emenda- 
tio nem.

Johannes Moretus inlade swar til ödelans inlagde klageskrifft. Sig. Iit. C. pagina 
antecedenti, huilken och oplästes. ödelan swarade: Morete, i slogo op min toffel på 
dören. Det är thet högste, ty folket gick dijt som til itt spectakel at see der på och 
wij äro intet förlijkte. Moretus swarade: iag attacherade intet eder ähra der medh.

Emillan Moretum och Ödelan slötz intet denna gången.
Jahan ödela skal böta 6 mk hm. för det han slog Gingium een pust, ty han slog 

först til.
Den 28 Mar ti j*

uthi ASrario, praesentibus Magnifico Dn. Rectore, AErarii inspectoribus, Quaestore 
& Notario blef beslutit at närskreffne Academiae bönder som haffua fått skadha af 
itt stoort hagel på sin sädh, hafuandes der på häradzbewijs, skulle få förmedling som 
effterföliande specificeringh uthwijsar.

Theenstad sokn:
Matz Eskilsson i Wanestad 
Erik Pederson ibidem 
Anders i Bräkstadh 
Hanss Thomeson i Kälmyra 
Hanss Eskilsson ibidem 
Sigfrid i Fasma 
Halfgården i Fasma

Anders Olofson i Kälbo 
Anders Person ibidem 
Larss Larson i Forssa 
g. Hanss Eriksson ibidem 
Peder Benchtson ibidem 
u. Hans Erikson ibidem

Bliffua förskonte medh halfparten af alla 
uthlagorna emädan haglet halfparten sä
den fördärffuat hafuer.

2 1/2 t:r förskont 
2 1/ 2 t:r förskont.

förskonte medh 2/3 af alla uthlagorna.

* Inskrivet efter protokollet för den 29 mars.
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Bälinge sochn:
Lars Stafson i Isgrena 
Anders Hanson i Tuna 
Lars Andersson ibidem 
Anders Anderss. ibidem 
Oloff Larsson i Alope 
Hust. Margreta ibidem 
Hust. Maria i Nyffuela 
Anderss Person i Gystad 
Steen Person i Fiellen

Dessa fingo dlgifft på all span:ll the 
■ borde uthgöra men åhrlige penningarna 

måste the uthläggia.

Åkerby sochn:
Hustru Elin i Krogstad frij för alla uthlagorna til Academien både span:ll och 

åhrlige penningar.
Skuttunge sochn:

Per Jonsson i Dragby 
Erik Eriksson ibidem 
Per Matzon ibidem

Förskonas medh half parten af span:ll 
men penningarna giffua the uth.

Erik Erikson 1 Eke ] , , , ,™ . . . .  } forskonas 7 t:r huarthera mtz mehr.
Olof Mårtenss. ibidem J

Alltuna sochn:
Erik Christofferson i Eneby tilgifuit 4 t:r och 1 f:g.

Waxala sochn:
Bencht i Lunda får frijheet för 640, 641, 642, och sädan gör fulla uthlagor.

Nysättra s.:
Morstad förbränt 644. in Aprili för 644, 645 åhrs frijheet på uthlagorna.

Gran sochn:
Yttergrans byen förbränt 1644. uthi Martio får sammalunda 1644, 645 åhrs 

frijheet.
Den 29 Martij*

höltz Consistorium praesentibus: Rectore Magnifico et Prof, iisdem qui supra.
1. Proponerades om Moreti saak medh Johan ödela«. ödelan begärade dilation, at 

han fingo i medier tijdh communicera medh sina föräldrar, och at Moretus måtte 
blifua in arresto så länge? Nämbl. i 14 dagar her effter. despondebatur. Affirmatur 
utrumq«*.

2. Uplästes Adiunctorum skrifft om augmento på sin löhn, effter huitmyntz wär- 
deringen. Resolutio. Opskiötz til dess alla komma tilstädes och inspectores medh 
Quaestore få göra förslag om thet så dlräckia kan.

3. Om baakungnspenningarna beslötz at alla Professores giffua öffuer hufuudet 
10 mk hm. Och Adiuncti, Notarius medh rectore scholae giffua 1 rdr. effter ty haffua 
fast ringare salarium.

* Inskrivet före protokollet för den 28 mars.
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23. Aprilis 1645
höltz ordinarium Consistorium närwarandes M. Martino Olai p.t. Rectore, D. Joh. 

Lenaeo, M. Johanne Staieno, M. Laur. Stigzelio, M. Erico Emporagrio, D. Joh. Loc- 
cenio, M. Mart. Gestrinio, M. Boetio, M. Olao Unonis, M. Istmenio, M:r Joh. 
Freinshemio, M. Laurbergio.

1. Tå ratificerades in Consistorio the förmedlingar som denn 28 Martij nästförleden 
uthi aerario giorde äro.

2. Praesenterade Johan ödela sins faders breff at han intet må förlijkas medh Jo
hanne Moreto, uthan begära aff Consistorio een domb på honom som han förtient 
haffuer. Johannes Moretus begärade dilation at skriffua sin fader til. Dock blef af 
Consistorio ingen tillåten, ty fadren kan intet moderera eller åth saken något göra. 
Ehest haffuer han hafft dilation, lijka som wederparten nu een månadh. Beslötz at 
tilkommande onssdagh skal sententieras öffuer denna saken.

3. Blef een student Jonas Laurentii Vendelius beslagen at haffua 37 skålU tobak. 
Borgarena hafua fåt förnimma thet, kommo til Rectorem och begära få ransaka 
hoos honom. Tå sände Rector wachtemästaren medh och lätt confiscera tobaket. Nu 
protestera the af Tobakz Compagnie som den handelen driffua at them är för när 
skeedt. Erik Halfuardsson klagade honom ahn in Consistorio at han haf:r fördt tobak 
emot ordningen. Studenten bekände så sant wara. Beslötz effter H. K. M:tz mandat 
daterat 1644, den 31 Januari j at tobaket bliffuer confiscerat och Jonas böter 40 mk. 
huit m., halfparten til Cronan och Söder Compagnie (at dela i tu), halfparten til 
contractanterna, stadzmagistraten executoren, och den som uppenbarar sådant.

4. Novus Rector M. Laurentius Stigzelius eligebatur, unanimi consensu.
5. Thomes Larson borgmästaren begärar stipendium åth sin son för denna termi

nen? despondebatur. Accipiet.

30. Aprilis

höltz Consistorium praesentibus M. Martino Olai Nycop. p.t. Rectore, M. Johanne 
Staieno, M. Laur. Stigzelio, D. Joh. Loccenio, M. Isr. Bringio, M. Laur. Fornelio, M. 
Erico Brunnio, M. Olao Unonis, D. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, M. Joh. 
Laurbergio.

1. Discurrerades om M. Stigzelii dräng som honom tiänte i fiohl, och mädan han 
war i tiensten, låg hoos een bondes dotter, nu tienar han hoos een borgare. Quaestio 
oritur. Om saken skal skärskodas in Consistorio eher ey? Resolutio. Wij skiuta saken 
til rådstugan.

2. Discurrerades om Johannis Moreti saak, och effter noga skärskodande och om- 
röstande blef eenhelleligen beslutit at han Johannes Moretus skal relegeras privatim 
på tu ähr, och miste Stipendium. Denna sententia afsades och uthi parternas närwaro 
samma gångh.

3. Proponerade åter Rector Adiunctorum begäran at bekomma sitt salarium i huitt 
mynt eller dess wärde? Blef beslutit at the skola provisionaliter så wijda som Acade
miae Staat det tohla kan bekomma sina salaria uthi huittmynt, eller kopparpenningar 
medh förhögningen, effter H. K. M:t uthgångne mandat.

4. Proponerades om futuro Professore eloquentiae. Det skiötz op til een annan Con
sistorii dagh.

5. Dies 13 Maij mutationi rectoratus destinabatur.
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8 Maij
post preces in templo, Rector Magnif. Dnn. Professores convocabat.
1. Och för dem refererade at borgmästarena hadhe i går sändt Claus Eden och 

een annan aff rådet til sig och låtit förständiga at H. K. M:tz breff, om gaturifning 
och ladornas flöttning til stakeet, är i går på rådhhuset opläsit wordet. Begärandes at 
och Domini Professores wille sig der effter hörsamligen effterrätta.

2. Proponerades om Suenone Trast huilken begärar få niuta stipendium för Mi
chaelis termine» 1645. Nu will han studiorum causa uthresa mz skeepzflottan. 
Respondebatur: Accipiet.

Annotauit 
Ericus Noraeus 
Notarius.

21 Maij

höltz ordinarium Consistorium praesentibus Magnifico Domino Rectore M. Stig- 
zelio, D. Joh. Lenaeo, M. Joh. Staieno, M. E. Emporag., D. Sidenio, D. Loccenio, 
M. Bringio, M. Fornelio, M. Brunnio, M. Boetio, M. Unonio, D. Ausio, M. Istmenio, 
D. Freinshemio, M. Laurbergio.

1. Discurrerades om Nicias fransosen som bortrymbd är förmenas icke obilligt at 
wachteknechten är wållandhe til hans flycht, hälst emädan wachtemästaren bekänner 
sig haffua warit hoos Niclas til klockan 12 om natten. Sädan haffuer han släpt neder 
fransosen i nedersta rummet och inneläst wachteknechten i öffra rummet. Beslötz 
til widare ransakning at Erik Matzon Academiae wachteknekten innsätties i samma 
rum der fransosen satt.

2. Beslötz at M. Olaus Stenius skal tilsäyas at han medh thet snaresta haffuer sin 
orationem introductoriam.

3. M. Staienus et Dn. Henr. Ausius novi stipendiatorum inspectores constitue
bantur. N  B. Aff samma tüfälle blef beslutit at stipendiati skola tilhållas at blifua 
quar öffuer missomor och A. Cancellarii begraffningh, ty tå förwäntes och H. M:t 
Drottningen hijt.

4. Proponerade Rector Nicolai Almenii och Jonae Holstenii begäran, at begge the 
måtte få stipendium för Michaelis terminen nu innewarande, effter the wilia reesa 
uth studiorum causa. Effter omröstandhe beslötz at the få för heela denna Michaelis 
terminen, dock skiutz til Reuerendissimum Dn. ProCancellarium här om wist til at 
determinera.

Den 22 dito resolverade sig Dn. Pro-Cancellarius at the skulle få både fult stipen
dium för Michaelis terminen.

5. Olaus Christophen Angermannus blef dödh in Decembri. Quaeritur om han 
skal få för påsketermine»? Hans fader hafuer hållit 4 sina söner här. Habebit. Dock 
skal och detta refereras til Reuerendiss:m Dn. Pro Cancellarium qui annuebat.

6. Jonas Vittenius Smolandus skal uthslutas e numero stipendiariorum, ty han är 
intet här i staden och intet in exercitiis.

7. Elaus Terserus war här til missomor i förledne åhr, frågas om han skal få för 
hela Michaelis terminen. Respondebatur. Han får för heela terminen, och betalas 
13 dr ther af til wachtemästaren för oprichtig gäld.

8. Dn. Olaus Beechius skal få för Michaelis terminen 1644, effter som den 
18 Septembris beleffuat bleff. Men 'Domino Henrico cantori skal han giffua något
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för sitt arbete. Penningarna hållas inne hoos Räntemästaren til dess the komma til 
mundz både.

9. Proponerade Rector om novo eloquentiae Professore. M. Laurbergius facultatis 
philosophicae Decanus refererade at facultas haffuer nämpt desse tree: D. Andream 
Anthelium, M. Ericum Noraeum, och Dn. Petrum Prytz. Beslötz at dessa 3 recom- 
menderas Acad. Cancellario de meliori nota.

10. Frågades om dhe rijka studenter som in comparatione ad alios kunna så kallas, 
och rijka föräldrar haffua, skola få stipendium, despondebatur: Non.

11. Confirmerades dessa stipendiarii, som skola få för påsketerminen 1645: 1. Lau
rentius Thomae Upsaliensis, 2. Nicolaus Jacobi, 3. Ericus Moretus, 4. Olaus Pet. 
Forsius Sudermann«!, 5. Magnus Magni Montilius O-Goth., 6. Ericus Simonis 
O-Gothus, 7. Olaus Pauli Angermannus, 8. Johannes Samuelis Medelpadius, 9. Jo
hannes Gammal Geualiensis, 10. Martinus Zacharias i Lagga s., 11. Johannes Sebas- 
tiani Ihering, 12. Olaus Warg skal få i höst, 13. Andreas Magni Löffstadius, 14. Olaus 
Simonis Nauderus, 15. Laurentius Odelius V-Goth., 16. Abrahamus Vattrangius, 
skal få i höst, 17. Bergerus Magni Smolandus, 18. Magnus Magni Calmariensis, 
19. Suno Petri Vexionensis, 20. Gabriel Erici Vermelandus, 21. Elaus Nicolai Ver- 
melandus, 22. Petrus Magni Arbogiensis, 23. Johannes Erici Cloverus H. K. M:tz 
recomwend., 24. Olaus Gementis, 25. Nicolaus Isaei Lincopensis, 26. Ericus Bene
dicti V-Gothus.

The som nu denna gången icke komma till the skola få i höst. Nämdes och Petrus 
Nicolai och Sueno Bornander.

(23 Maji. Bleff beslutit at Johannes Magni skal få stipendium i höst.)
12. Bleff beslutit at ingen Professor skal taga horas ordinarias ifrån ordinariis 

Professoribus som böra och skola läsa sina timmar.
13. Taltes om vacante professione medica. Och der til nämdes Nicolaus Ungius 

lector Strengnensis, item Sueno Broms. Blef dock än dig intet slutit.
14. Blef bewiliat och slutit at enkian hustro Margreta i Morsta uthi Bälinge sokn, 

huilken är uthfattig äger huarken koo eller soo, är och sagd ifrån hemmanet, och 
bliffuer Academien myckit skyldig så frampt hon icke får niuta den förmedling som 
hon in til 1640 nutit haffuer. NembL 6 t:r åhrligen. Skulle få niuta samma förmedling 
til godho in till 1645 indusiue och träda af hemmanet.

30. Maij
effter bönen i kyrkian närwarandes: Magnifico Domino Rectore et Professoribus.
1. Beslötz at wachteknechten Erik skulle slippa uth på löffte. Olof Sigfridson går i 

loffwen.
2. Beslötz at Laurentius Odelius intet får stipendium förr ähn i höst, alldenstund 

hans broder Dn. Ericus Odelius haffuer stipendium för denna terminen.

Eodem die
hemma hoos Rectorem hora 1. Anklagade Israel Olai Christiernum Christierni för 

11 rdr gäld huilken nu är sin koos tilförende widh påsketijdh, hafuer och borttagit 
för mig Cosmographiam Munsteri och pantsatt henne hoos Jacobum Håål.

2. Hustro Marina Matzdotter anklagade Magnum Magni Vesmannum för 4 dr 
V 2 mk giäld, item för twetningh 6 1/ 2 dr, han hafuer pantsatt 5 st. böker. NämbL 
(Virgilium, Nicolai Hemmingii Comment. in Epist. Rom. Corinth., Colloquia Hell-
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vid, Epistolas Cic). Hon begärar loff at sätda bökerna hoos någon ehrlig karl för 
så månge penningar han henne skyldig är. Respondebatur: Försökia hoos Räntemäs- 
taren at få penningar på böckerna.

3. Johan Jönsson een borgare anklagade Johannem Magni Ferneboensem för 10 dr 
giäld. Johannes comparerade nu och borgaren intet, giälden äro eendels för ööl 
endels för annat. Resolutio. Johannes sattes in arresto til dess gälden bliffua guldna.

4. Wachteknechten Erik uthslap uhr fängelset. Simon skomakare och Olof Hanson 
gingo i borgen för honom at sistera honom nästa Consistorii dag.

4 J M j
höltz ordinarium Consistorium prvesentib. M. Laurentio Stigzelio, M. Johanne 

Staieno, D. Daniele Sidenio, M. Manino Nycop., M  Israele Bringio, M. Laur. For- 
nelio, M  Erico Brunnio, M. Boétio, M. Olao Unonio, D. Henrico Ausio, M. Jo
hanne Laurbergio.

En bonde Oloff Eriksson benämbd begärade få besittia itt Academiae hemman uthi 
Hagunda häradh och Åker sochn belägit Helgebolstadh emädan thet nu ingen stadig 
åbo haffuer. Och effter hemmanet war myckit illa häfdat och förfallit tilförende, ty 
anhölt han flitigt om någon frijheet på uthlagorna på det han deste bättre skulle 
kunna oprätta hemmanet igen. Så alldenstund i sanningh befans at hemmanet hade 
länge warit uthan åbo, och der det tilförende hade räntat 20 t:r åhrligen är wordet 
förmedlat 8 t:r för ähn thet kom under Academ., ty gafz honom aff Ven. Senatu 
Acad. tilståndh och loff samma hemman at besittia och giffua allenast 10 t:r sädh 
åhrligen uthi 3 åhrs tijdh och inga andni wissa uthlagor. Dock skal han ther emot 
wara förplichtat effter sin högsta förmågo at byggia och bruka hemmanet uthi 
6 åhrs tijdh. Och när 3 åhr förledne äro skal derföre giffuas fulla uthlagor.

2. Om stipendiariis säger Reuerendiss:«r Dn. Archiepiscopus at hans Ehrwrt 
känner them intet, och hafuer förmant Rectorem at antaga allenast them som be- 
höffua och det efft:r Konungens ordinantia. Och uthslå them som sdpendio föruthan 
kimna oppehålla sigh. Fougdesöner befalte hans högwyrdigheet at uthslås. Beslötz at 
the bliffua ther widh som thet haffua fått och communi Consistorii consensu äro 
approberade.

För h. Iwar sohn i Eedh intercederade hans Ehrw:t at han änteligen skulle få fram 
för andra effter hans fader är een fattig prästman och sitter i stoor gästwägh, är 
förthenskul aequissimum at han får thet.

Om Johanne Erici Clovero beslötz at han skal få i höst när han bliffuer examinerat 
och befinnes capabel.

Marcus Thomae Uplandus approberades til hösten.
Petrus Nicolai V-Gothus approberades för förflutin påsketerminen at bekomma 

stipendium.
3. Om M. Balingstadii action beslötz at Notarius korteligen extraherar honom och 

opwijser Consistorio. Uplästes och M. Balingstadii breff daterat 22 Maij 1643.
4. Förhördes wachtekneckten som är misstänkt skola haffua släpt uth, eller wetat 

at fransosen bröt sig uthur Academiae häffte. Rector sadhe til honom: Du blef insatt, 
Erik, derföre at du skulle haffua släpt uth fransosen Niclas. Erik swarade, iag hörde 
til intet buller om natten, det wil iag gå den högsta eed oppå. Jag kom dijt 8 slog til 
fängelset, och m. Eskils dräng Jon war inne medh fransosen i öfre fängelset. När 
11 slog kom wachtemästaren dijt, han sändhe effter een kanna ööl och iag gick
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eff ter henne, 12 slog gick wacktemästaren tädan, och allasammans gingo uth migh 
föruthan, ty wachtemästaren läste mig inne uthi thet öfra rummet.

1. M. Eskil tryckiaren

5. Erik wachteknekt
6. Mattes wachteknekt och
7. Fransosen.

När Rasmus allena för rätten in kom sade Rector: Nog weta I der på trycket om 
huru fransosen är uthsluppin, om I ehest wilia säya sanningen. Och det skal du 
Rasmus göra din eedh oppå. Rasmus swarade, iag weet ingen tingh derom. Rector 
sadhe: Du hafuer iu måst hört at han haf:r stött sönder hualffuet, och at han hafuer 
sagdt det han skulle rymma? Rasmus neekade til beggie. Erik drängen hade nycklen, 
han läste op dören och släpte mig in emillan 7 och 8 effter afftonmåltijd. Jon han 
war druckin, brännewijn hadhe the ther inne, fransoserna hadhe skaffat dijt brenne- 
wijnet. Jon war der mädan wij fingo maat, Jon kom dijt litet för ähn m. Eskil kom 
neder, twå kannor ööl drucko wij, een köpte fransosen, een sköte wij tilsammans. 
Jonas kom op 10. slog om afftonen, och wij gingo ock op at läggia oss, der efftrr 
gick ingen af oss uth om natten, uthan Jon steeg op uthur sängen der han lågh och 
lade sig i fållebänken i samma cammar, om morgonen wiste han intet der aff. Rasmor 
bekände at fransosen kastade kägla på platzen uthan för trycket och gick alltijd 
oppå trycket och lärde sättia uthur kasten. Nyckelen åth fängelset hade tryckiaren 
eller hans dränger om dagen, ty myckit förnämligit folck gick in til honom, och 
kunde wij intet alltijd löpa til wachtemästaren. Rasmus meente at Constans Fr[ans]o- 
sen och Abraham hadhe hulpit honom uth.

(M. Martinus Nycopensis beswärade sig öffuer Johannem och Haquinum Cursores 
at the hafua sagdt sig haffua leegdt fransosen at bliffua quar så länge han war Rec
tor. Thet är sant een gång sände iag honom 5 dr, een gång 4 rdr, 2 dr exproprio, 
the 4 rdr woro them Magnus Clingius bötte til dhe fattige. Swor sig ey mehr hafua 
giffuit honom.)

Philipp tryckiaren inkallades: Rector sadhe til honom, weta i berätta huru han 
kom uth, fransosen?, i måste säya på eder eedh: Philip swarade, alldrig sadhe han 
för migh at han wille rymma, intet war iag hemma när han rymde. Nyckelen hafua 
drängerna på trycket hafft stundom, om dagen gick han op i trycket några gångor, 
kägla och skothäll leekte wij uthför dören några gångor.

Haquinus Cursor sadhe Philipp hafua sagt för sig: Fransosen låg hoos migh een 
natt, och så richtig och ährlig war han at han intet rymde. Han steeg op om natten 
och gick hijt och dijt på golffuet och åter i sängen til migh. Philipp nekade sig thet 
nonsin haffua sagdt för Haquino.

Johan wachtemästaren framkallades och Rector sadhe: thet hörer eder til at höra 
effter huem som hafuer hulpit uth fången, troligit är at tryckiare drängerna haffua 
hulpit honom uth. Wachtemästaren sadhe sig hafua skodat och synt fängelset samma 
natt och intet funnit något hohl. En natt låg han opp i trycket, och då stodo twå 
wachtedränger för dören, han soff der inne men intet klädde han kläderna af sigh.

tryckiare drängerna

Dessa woro ther inne.
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Om han är medh någons wilia och wållande uthsluppic weec iagh intet. 
Skiötz op til een annan gångh.

8. Junij
i kyrkan effter högprädikan beslötz at Christoph. Rattkin Holmensis som nu är 

sinnader at uthreesa studiorum gratia, skulle få Stipendium uth för Michaelis ter
minen 1645.

9- Junij
in domo Rectoris Magnifici convenerunt M. Joh. Franck, M. Johannes Laurbergius. 

Och då anklagadhe Petrus Simmingh Magnum Asp O-Gothum för det han hadhe 
skrifuit passquil på sig i Academien på taflan der Professores pläga notera, öffuer 
cathedram. Pasquillet lydde så:

Petrus Simmingh,
Åsna, kan ingen tingh.

Magnus Asp bekände sig haffua skriffuit samma pasquill, men wij äro förlijkt 
hoos t.t. Rectorem Magnificum. Petmr sadhe sig så wijda wara förlijkt, at han skulle 
tilbaka taga samma beskylning och giffua sig een skrifft der på at han är frij för 
beskylningen.

Magnus swaradhe: Petr#j hölt migh för een aapa och böd til at dricka brorskål 
medh migh, men iag försakade thet, och gick uth een stundh, när iagh åter kom in 
wille han nödga mig til bordet. Men iag wille först intz, gick lijkwäl til bordet een 
lijten stundh. Sädan ladhe iag mig i sängen. Då extraherade the mina pudenda och 
togo liuset på bordet och lyste på migh, uthi min nattsäng på min cammar hände 
thetta mig, thet bekände min discipel Ericus för mig om morgonen, der åth loog 
Petrus Simming myckit, therföre täckte iag honom derföre och skreef så samma pass- 
quill på honom.

Upskiötz til een annan gångh.

i i ! Junij
höltz ordinarie Consistorium praesentibus M. Laurentio Stigzelio p.t. Rectore, D. 

Joh. Lenaeo, M. Johanne Staieno, D. Sidenio, M. Johanne Franck, M. Mart. Gestrinio, 
M. Laur. Fornelio, M. Erico Brunnio, M. Olao Unonis, D. J. Freinsbemio.

1. Berättade Magnificus Rector at een uthskickade war kommen ifrån fruen på 
örby eller och rijkzskattmästare» som begärar 600 rdr tilläns aff Academien itt åhr 
mehr eller mindre? Godzen wil han sättia i underpant, men ey af träda? Negatur. Ty 
här finnes intet så myckit i förrådh in numerata pecunia.

2. Förtälde hans Magnif:tz at Zebrozynthii hustru opdrager Academien itt skatte
hemman Hammarby be:d för itt hundrade dr kopparmynt? Blef intet wist beslutit.

3. Berättade Rector at nu begynnas igen medh passquill och refererade huad die 
9 Junij, vid. supra, passerat war emillan Petrum Simming och Magnum Asp.

4. Skall m:r Eskil booktryckiaren at han flyttes uthur Communitetz bygningh uthi 
det nya huset in area collegii.

5. Anklagade Elisbet Euphaemiae dotter Bernhardum Råckman at han hadhe kallat 
sig een skamsäck. Så hände thet, Bern och Lars glaasmästare speela koort, så sade 
Bern til glaasmästaren, Du stiäl kort, och wille stöta honom i näsan medh tummen, 
då steeg iag emillan och sade iag har seedt eder stiäla itt bladh kort. Han Bern
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swarade: Du lögh som een horesäk. Bernhardus kunde icke neeka til at han kallade 
henne skamsäck.

BeslÖtz ac Bernhardus böter för skälzordh 3 mk, item för speel och dubblande 3 mk 
huit mynt.

18. Junij
höltz ordinär. Consistorium praesentibus: M. Laur. Stigzelio p.t. Rectore, D. Joh. 

Lenaeo, M. Joh. Staieno, M. E. Emporagrio, D. Sidenio, D. Loccenio, M. Franckenio, 
M. Martino Nycop., M. Bringio, M. Brunnio, D. Henr. Ausio, D. J. Ereinshemio.

1. Uplästes confirmatoris liters a S.R.M. Doct. Andres Anthelio giffne på pro
fessionem eloquentiae dat. 11. Jtmij 1645.

2. Discurrerades om M. Olao Stenio och Anthelio IUD, när dem skulle påläggias 
at haffua sine orationes introductorias. despondebatur. M. Stenius nu strax effter 
begraffningen, D. Anthelix i höst. Ex consequenti discurrerades om salario D. Da- 
nielis Behm, at han tager för Michaelis terminen som Mylonius och Gyllenklo fingo. 
Anthelius och Behmen kunna förlijkas sig emillan.

(Här inkom M. Israel Bringius.)
3. Proponerades om mestermannen i staden, han begärar een zedel af Rectore att 

få besökia Professores och studenterna om allmosa. Han säger at borgmästarena hafua 
loffuat honom een mk af huar gård i staden, despondebatur. W ij äro them intet 
underkastadhe, the äro intet wår öffuerheet, ey heller får han någon zedeL

4. Taltes om Petri Simmin[g]s käromåhl emot Magnum Asp O-Gothum, vid. 
supra. M. Martinus Nycopensis refereradhe at den tijd det för honom klagades, 
stötte the in Johannem Klint at han skulle haffua hållit liuset.

Sententia. Magnus Asp skal incarcereras per sex dies. Johannes Klint skal sittia i 
prubban uthi try dyngn.

3. Om Balingstadii saak bleff concluderat at the twå quaestiones som lända til 
Hoffrättens decision skola nu strax här effter ställas til action.

6. Proponerades om tutela filii D. Vallii, de liquidatione medh den andra kullen. 
Olof Mårtenson hafuer warit öffuer liquidationen lijka som een witnesman, och ey 
tutor på hennes wägnar. Effter hennes död äro någon giäld på henne förda och ey 
på barnen, hon nekar der till, och borgaren på Toffwan tillägger henne det. M. Mar
tinus Nycop. sadhe sig hafua på sig tagit tutelam för poiken, men intz hafua be
ställa uthi dhe förra giälden eller medh stijfbarnen.

Bleff afsagd at Vallii siste son måste swara så wäl til giälden som dhe andra 
barnen.

27 Junij
effter morgonpredikanen gingo Dn. Professores uthi Consistorium, huarest samma 

gång beslutit bleff at D. Steno Kock medicins studiosus skulle få och bekomma 
stipendii hela quotam ifrån den tijdh räknandes som Acad. Cancellarius, honom 
medh Consistorii samptyckie til Stockholm kalladhe.

1. Julij
effter bönen i kyrkian kalladhe Rector Dnn. Professores och förmälde at 8 sti

pendiarii hade warit hoos sig och begärat at få stipendium effter silffuer mynt och 
H. K. M:tz förordningh? Beslötz at the få först för påsketerminen 1643 effter silffuer 
mynt provisionaliter til dess resolutio kommer ifrån Maiestate. Detta hafuer them 
een tijd warit förwägrat medh Acad. Cancellarii samptyckio, effter reditus Acad.
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kunna alla åhr intet betala staten, om alla skulle få effter silf:r myntz würde och 
förhögningen.

2. Beslötz at Adiuncti skola få sina salaria effter sijlfuermynt för Michaelis ter
minen 1644 och sådan allt fort, och det medh Reuerendissimi Domini pro-Cancel- 
larii samptyckie.

3. Beslötz at Quaestor M. Boétius skulle uthsee några wissa godz och hemman 
stora och små, som Academien kunde begära i wederlagh för örby godzen och dhe 
andra som äro Academien afhände.

4. Taltes om dammen widh Wattholmen, Salestad fruen will angiffua oss hoos 
öffuerheeten om wij icke wilia byggia wår dam, som är emot hennes i halffua 
strömen, ehest måste hon lijda skada. Och wårt hiul är både söndrigt och illa bygdt, 
spiller fördenskul mehr wattn ähn hennes. Huarföre sadhe inspectores som i går woro 
där och besågo dammen, at the hade på Ven. Consistorii godha behag loffuat 4 t:r 
sädh til een byggemästare som dammen byggia skulle. Men antingen hammaren 
skal bort arenderas eller på annat sätt uthleyas beslötz intet wist för denna gången.

5. Om M. Balingstadii saak [beslötz] at Rector medh M. Bringio, M. Ausio och 
Notario henne een gång ähn öffuersee.

13. Augusti
kalladhe Magnificus Rector hemmawarandes Professores til Consistorium, och 

samma gång uplästes den Konungzliga Hoffrättz breff och resolution om Andrea 
Klint som hade belägrat sitt syskonebarn, at han skulle derföre böta 80 dr huittmynt 
och hon 40 dr sölf:r mynt, beslötz at her Nilss i Theeda Andreae fader som står i 
löffte för sonen skulle tillijka medh sonen Andrea comparera in Consistorio den 
27 Augusti nästkommandes at höra samma dom pronuncieras. 20

20. Augusti
höltz ordinarium Consistorium prasentibus M. Laurentio Stigzelio Rectore, M. 

Johanne Staieno, D. Daniele Sidenio, D. Johanne Loccenio, M. Martino Gestrinio, 
M. Mart. Nycopensi, M. Israele Bringio, M. Laurentio Fornelio, M. Henrico Ausio, 
M:r J. Freinshemio, Consule Thomes Larss och Claus Eden.

1. Borgmästaren Thomess Larsson klagadhe på Johannem wachtemästaren, at han 
hafuer brukat een sleem och otilbörlig mund på hans folck uthi trägården, och på 
Gaes Edens folck, först hafuer han skält Matz Andersson för en tiuff, thet skedde 
oppå the Johan Cruus tompt.

Wachtemästaren swaradhe at han talte them therföre dl at han såg them nederslå 
päron, meente at the woro tiufuar och icke rätta uthi sitt ährende.

Men Thomes Larson sadhe at han hadhe kallat them horungar och Gaes Edens 
dräng sadhe sig hafua fått 2 örefijlar af wachtemästaren, doch sadhe wachtemästaren 
sig ey hafua giffuit honom mehr ähn een kindhäst.

Sententia. Wachtemästaren bötar för pust 6 mk hm., för sitt otijdiga tiltaal och 
6 mk. hm.

Borgmästaren och Claes Eden gingo uth.
2. Notarius, Ericus Noraeus begärar ähnnu få niuta uthlagorna aff Törneby hem

man i Waxala så länge inge» Professor medicinae äro som thet wederkännes? Reso
lutio. Provisionaliter förunnes thet honom, men intz dllägges thet notariatui.

3. Hans Ehrw:t Erkiebiskopen rådde oss til at taga stipendium af them som peda-
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gogier och opimas conditiones hafua och giffue thet 4 excellentioribus ingeniis som 
studera SS. Theologia.

27 Augusti
praesentibus Magnif. Rectore M. Stigzelio, M. Staieno, D. Sidenio, D. Loccenio, 

M. Emporagrio, M. Franck, M. Bringio, M. Nycop., M. Fornelio, D. Ausio, M. Ist- 
menio, Domino Freinshemio, M. Laurbergio.

1. Tilsades m. Eskil at han skal skaffa alla sina saaker uth af Communitetz husen, 
rätt tillijka.

2. Klagade Erik Halffuardssonn på Johan wachtemästaren at han war wållande til 
fransosen slap uth som hafuer dräpit s. Rolandum. Rector swaradhe honom huru 
wijda thet ransakat war, befalte Erik Halfuardsonn framdraga witnen och skäl emot 
wachtemästaren een annan gång.

3. Nilss glaasmästare klagade på Laurentium Laurentii Smolandum och Jacobum 
Magni O-Gothum at the myckit illa hafua tilpyntat och slagit sig. När glaasmestaren 
kom i Buraei gård sadhe han godh affton som een roos. Så meente Jacobus at han 
hade talat thet til sigh, alltså bar ihoop för dem. Det bekände och Jacobus. Laurentius 
sadhe sig wara kallat af Jacobo till at slå glaasmästaren medh een nyckil. Siu såår 
fick han i huffuudet uthaf Laurentio, try sår af Jacobo uthi ansichtet fick han genom 
spiernande.

Sententia. Laurentius skal böta 14 rdr. Jacobus sex rdr. Och bådhe skola the betala 
tillijka för bårdskärare löhnen, och sädan 3 rdr för kost.

Hinc fiscus 10 dr huitt mynt.
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3 Septemb.
höltz ordinarium Consistorium praesentibus Magnifico Domino Rectore M. Stig

zelio, M. Staieno, D. Loccenio, D. Sidenio, M. Franck, M. Gestrinio, M. Nycopensi, 
M. Bringio, M. Fornelio, M. Brunnio, M. Unonio, D. Ausio, M. Istmenio, D. Freins
hemio, M. Laurbergio.

1. M. Olaus Stenius juramentum adsessoris in Consistorio deposuit.
2. Proponerade åter Rector Consistorio Reuerendissimi Domini Ardiiepiscopi in- 

rådande om the studenter som hafua een opimam conditionem och pedagogie at 
the då quittera skola stipendium regale, låtandes them fattigare det bekomma som 
eliest intet kunna sig uppehålla. Om detta påminner Pro-Cancellarior Rijkz Cantz- 
leren.

3. Beslötz at disputationes skola om sommoren begynnas klockan 6, och om win
teren klockan 7. Der om skal magnificor Rector intimera at the in tempore begyn
nas, och åter iusto tempore legibus definito återwända. Primus opponens skal intz 
opponera öffuer 9 slår.

4. Beslötz at Communitetz camrarna skola uthleyas til studenters behoff för halff- 
annan rdr om åhret och den som denn uthleyer skal haffua frij habitation, och der- 
öfuer få een rikzort af huar cammar han uthleyer, för det han hafuer inspection der 
öffuer.

5. Delibererades om 4to theologiae Professore, ty Reuerewdissimus Dn. Pro-Cancel- 
larius hafuer bijdit oss in Consistorio först der om deliberera, och sädan wår dehbera- 
tion medh hans Ehrw:tz communicera. In facultate haffua wij beslutit at wij nämna 
M. Ericum Brunnium considererandes at han nu länge der uthinnan studerat haffuer
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och publice giort sina specimina, item M. Petrus Schomerus huilken haffuer itt gott 
witnesbyrdh om een synnerlig profectu in hoc studii genere.

Sequuntur vota:*
Professorum Upsaliensium vota, och omröstande in electione novi Professoris 4 

theologi, die 3 Septemb. A:o 1645.
Först refererade Magnif. Rector för Venerando Consistorio facultatis theologicae 

suffragium, nemligen at facultas nämner först M. Ericum Brunnium och sädan 
M. Petrum Schomerum.** Andra äro wäl in deliberatione nämbde och påtänckte, men 
desse twå in för H. K. M:t wilia Reverendi Dn. theologi praesenteras skola. Och 
begärade sä singulorum Professorum frija vota.

M. Olaus Stenius: Jagh giffuer M. Erico Brunnio mit votum; nominerar och M. 
Petrum Schomerum, alldenstundh Veneranda facultas theologica på them begge seedt 
haffuer.

M. Johannes Laurbergius: Jag nämner först M. Ericum Brunnium, sädhan M. 
Petrum Schomerum. Men intet wil iagh förbijgå, uthan all först nämna M. Lauren
tium Fornelium, så framt iag flere nämna måtte, och M. Fornelius sielff den profes
sionen wil antaga.

D. Freinshemius: M. Erico Brunnio votum meum merito do. M. Olaum Unonis 
nomino deinceps, horum conciones saepe audiui; Schomerum vero quod attinet nec 
ipsum nec studia eius novi.

M. Isaeus Istmenius: Jag låter mig wäl åthnöja medh dem som Veneranda fa
cultas theologica nominerat hafuer. Huar någon annan borde påtänekias så wille iagh 
billigt ihugkomma facultatis philosophicae seniorem, M. Martinum Gestrinium.

M. Henricus Ausius: Ehuru wäl, dess Gudh wari ährat, många wackra männ fin
nas, som förmodeligen denna professionen medh beröm kunna förestå, så giffuer 
likwäl iag them mitt votum som här widh Academien meriterade ähro. Nämligen 
M. Fornelio, M. Brunnio och M. Olao Unonio.

M. Olaus Unonius: Jag begärar bliffua förskont medh mitt suffragio denna gången, 
alldenstundh iag bliffuer medh sielff nämbd. Tå sadhe Rector: Nämner då någon 
annan brede wid eder. Ja sade han: iag nämner them alla som äro nämbde förr. 
Och ehuru wäl iag ey kan läggia them på wichtskålar, likwäl håller iag före at 
M. Schomerus bör nämnas först som är licentiatus theologias och sädan M. Brunnius. 
Ehest gifuer iag Domino seniori M. Martino Gestrinio mit votum.

M. Laurentius Fornelius: Jag voterar och på dhe twå som tilförende nämde äro, 
n[emligen] M. Schomerum och M. Brunnium. Der til nominerar iagh ähnnu M. Jo- 
hannem Elai Prof. uthi Åbo.

M. Bringius: Jag gillar gärna them som facultas theol. först nämbd haffuer n[em- 
ligen] M. Brunnium och M. Schomerum. Tycker och sannerlig rätt godt wara at 
nämpna M. Johannem Elai uthi Åbo.

M. Martinus Nycop. nämbde dhe samma M. Schomerum, M. Brunnium och M. Jo
hannem Elai.

M. Martinus Gestrinius: Oansedt iag intet bör gå ifrån them Reverendi Domini

* Följande redogörelse för omröstningen finns antecknad på ett särskilt blad inhäftat i proto
kollsboken.

** Ursprungligen stod skrivet: » . . .  at facultas faller oppå M . Ericum Bru n n ium  och M . 
Petrum Schomerum.»
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theologi haffua nämbdh, lijkwäl emädan huar och een af oss nu frijtt må giffua sin 
mening tilkänna, så menar iag at M. Schomerus först nämnes, sädan M. Ericus Brun- 
nius och tertio M. Carolus Lithman.

M. Joh. Franck: Jag nämner M. Brunnium och M. Schomerum licentiatum.
D. Loccenius: Jag haffuer tänckt oppå M. Johannem Elai uthi Åbo, men effter 

wij här haffua duglige karlar, så nämner iagh M. Fornelium, M. Brunnium och licen
tiatum Schomerum.

D. Daniel Sidenius: Jag nämpner M. Brunnium, M. Schomerum och M. Forne
lium.

Den 6 September
effter bönen i kyrkian oplästes uthi Rectoris och Professorum närwaro H. K. M:tz 

Drottningenes breff Stenoni Kock giffuit studioso medicinse, at han må och skal åhr- 
ligen niuta aff vacante professione medica 300 dr sölffuermynt til sina studiers fort- 
sättiande.

10 Septemb.
höltz ordinarium Consistorium praesentibus M. Laurentio Stigzelio p.t. Rectore, 

M. Johanne Staieno, D. Sidenio, D. Joh. Loccenio, M. Franck, M. Mart. Gestrinio, 
M. Brunnio, M. Boetio, M:r Ausio, M:r Freinshemio, M. Laurbergio.

1. D. Anthelius eloquentiae Professor Regius, juramentum adsessoris in Senatu 
deposuit.

2. Frågade Rector huru man skal bära sig åth medh Andrea Klint som hafuer be
lägrat sitt syskonebarn och ähnnu intz comparerat sielf, uthan allenast hans fader 
inställt sigh. Responsio: Tå gaffz ähnnu h. Nilss 3 weekors tijdh ifrån dato at han 
förskaffar Andream hijt.

3. Fächtemästaren begärar få boo på Communitetet och uthyra camrarna? Respon
debatur. Neg[atur] för allahanda carell skul.

4. Johannes Olai Hsesundensis som hade belägrat een kona uthi Häsunda solen 
inkallades, huilken sadhe at hon hafuer bekändh in för tinget at hon tilförende war 
besuffuit, wille och det bewijsa medh een skrifft som några bolfasta män hadhe 
underskriffuit. Men Consistorium kunne intz giffua samma skrifft witzordh, befalte 
honom fördenskul låta pastorem och sacellanum samma skrifft underskriffua. Petrus 
Burgerus och Andreas Johannis Gestritius gingo i loffuen för honom at sistera 
honom innan 14 dagar.

(Här kom först M. Olaus Unonis.)
5. Föredrager Rector Erici Erici Kippingii ödmiuka begäran at få komma til 

Academien igen. Han bleff relegerat för lägersmåhl ante pusillum. Respondebatur: 
När åhret är uthe komme då och haffue sin pastoris witnesbördh om sitt lefwerne. 17

17. Septemb.

anklagade h. Kirstin Jöns Swensons s. Magistri Martini Stenii arffuingar för een 
krantz, som s. M. Mårten skal haffua anammat af hännes farbroder Lars Matson een 
borgare i Gäfie, och sig medh rätta tilkom. När hon hafuer krafd M  Mårten samma 
krantz i hans lijfztijdh, hafuer han wijst bort henne och sagdt han hadhe intet tagit 
af migh.

H. Magnus Brunthonis och Johannes Stenius swaradhe sig intet weeta der aff, 
uthan bodho hustru Kirstin hon wille det bewijsa. Hon framteedde ett sins broders
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Abraham Steensons breff, at han offta för rätta hafuer både hoos een och annan sökt, 
men intet kunna wunnit samma krantz igen, aff Lars Matzon.

Pålades för den skul h. Kirstin at bewijsa det hennes farbrodher Lars Matzon tog 
olofligen af hennes arf bort krantzen. 2. At s. M. Mårten hafuer fått samma krantz.

1 medier tijd måste hon wara rolig och intz nämpna deras fader och modher som 
döda ähro.

23 Septembris
effter bönestunden framträdde Rector och Professores in til hög choren och
Då bleff bewiliat oppå Consistorii godha behag at Christoffer Geloos enkia skulle 

få behålla Academiae spann:ll 800 t:r a 6 dr t:n. Och m. Hanss bältare 300 t:r å 6 dr 
tunnan. Och det af förledne åhrs rästerande spann:ll som ähn innestår hoos bön
derna.

24. Septembris
comparerade Johannes Olai Hesundensis som för 14 dagar sädan citerat bleff, 

haffuandes underskrifwin samma zedel aff pastore och sacellano uthi Wåla. Saak- 
fältes för den skul til 5 dr huit mynt och relegeras på itt åhr.

1. Octobris
blef in Consistorio discurrerat om Communitetz camrarna och wåningarna och 

ändtlig beslutit at m. Eskil får behålla den nedriga wåningen, men medh the öffrige 
camrarna skal han intet haffua at beställa.

2. Proponerade Rector om det huset som Haq#mus Cursor haffuer bodt uthi. Om 
det skal täckias och repareras eller ey. Beslötz at thet skulle täckias.

3. Orgenistens begäran blef andragit at få några penningar in antecessum på til- 
kommande åhr. despondebatur: Det finnes inga i förrådh.

4. Proponerade Rector nyttigt wara at taga een dagh och see Academiae privilegia 
öffuer. D. Lenaeus meente bäst wara, at 3 eller 4 gingo tilhopa och sågo dem öffuer, 
huilka sädan kunna giffua och göra en relation der om. D. Leaxus, M. Mart. Gestri- 
nius medh Decanis facultatum willia thet göra.

5. Taltes om tryckerijt inventario at M. Johannes Staienus, M. Martinus Nycopen- 
sis och M. Laur. Fornelius taga sig det omaket oppå.

8. Octobris
höltz Consistorium närwarandes Rectore, M. Laurentio Stigzelio, D. Sidenio, D. 

Loccenio, M. Gestrinio, D. Freinshemio, M. Olao Stenio, D. Andrea Anthelio.
Johan Matzon slotzskriffuaren anklagade M. Martini Nycopensis drängh at han 

hade tagit städiepenningar 1 dr af sigh, och långt effter sändt städiepenningen hem 
effter Matthsmässa 4. Octob. i min frånwaro, men min hustro hafuer intet wilia 
wedertagit honom. Resolutio. Drängen blif:r quar hoos sin förrige hussbonde, och 
effter han hafuer tagit olaglig stadgepenningh skal han giffua til Johan Matzon 
12 dr kopparmynt.

2. Uplästes M. Erici Brunnii confirmation dat. 12 Sept. 1645. Philippi Jacobi tijdh, 
träder hans wyrd:t til Börge.

3. M. Ericus Noraeus frågade om han äntelig skulle reesa til Stockholm och der i 
Hofrätten legaliter fulfölia M. Erici Balingstadii saak. Beslötz at han drager åstadh 
och gör sin största och möyeliga flijt. Academien wil sielff cauera de rato, och wara
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ständigh, ehuad dom då omsider afhändas kan. I börian skal han ändtelig consulera 
hans Excelhtz Rijkz Cancellarium.

2. Decembris
habitum est Consistorium praesentibus: M. Israele p.t. Rectore, M. Johanne Sta

ieno, M. Laurentio Stigzelio, M. Erico Brunnio, D. Daniele Sidenio, M. Johanne 
Franck, M. Laurentio Fornelio, M. Boetio Quaestore, M. Olao Unonis, M:r Henrico 
Ausio, D. Joh. Freinshemio, M. Olao Stenio, D. Andrea Anthelio.

1. Proponerade Rector Samuel klockares begäran att få någon löhn för det han 
huar timma, så länge säyaren är ofärdig, skal löpa der opp i tornet och slå på klockan. 
Borgarena wilia intet betala honom derföre. Ty the hafua sin säyare på rådstugun. 
Beslötz at halfparten betalar Consistorium, halfparten kyrkian, 3 mk kopparmynt 
begärar han om dagen, han begynte 14 dagar i dag sädan. Samma penningar skal 
tagas uthur Airario.

2. Jacobus Hermanni Schilling hafuer för een tijd sädan fåt Acad. Cancellarii re- 
commendation, at bekomma stipendium medicum och studera i Stockholm hoos 
fransosen Durgetum. Recommendationen opwistes men äntligen slötz intet wist, ey 
heller blef han insatt inter stipendiarios. Derföre dristade sig ey heller Quaestor lef- 
rera honom penningarna, uthan han pantsatte een gulringh och bekom på honom 
40 dr kopparmynt. Nu begärar hans fader ringen igen. Sonen är död bliffuin uthi 
den danska feygden. Beslötz at gullringen lefreras honom igen uthan lösn effter 
han hafuer bekommit samma penningar effter Academiae Cancellarii breff och dis- 
pensation, och sättes extraordinarie på räkningarna.

3. Discurrerades om gambla giffta studenter huru man skal bära sig åth medh 
dem. Rector kallar them och låter förmana them at the ey onytteligen förnöta sin 
tijd.

4. Handlades om stipendiariis. Confirmerades: 1. Aaron Esberni, 2. Martinus 
Esberni, 3. Marcus Thomae Uplandus, 4. Johannes Samuelis Medelpadius, 5. Nico
laus Isaci Lincopensis, 6. Aruidus Rydelius O-Gothus, 7. Sueno Magni Scarensis. 
Laurentius Odelius skal få i wår, Ericus Erici Strengnensis, Abrahamus Johannis, 
Johannes Matthiae Hyttraeus Vesm., Nicolaus Aruidi Vexionensis, Olaus Bergeri 
Calmarniensis, Elaus Nicolai Vermelandus, Olaus Wargh, skal få in antecessum.

10. Decembris
habitum est Consistorium ordinär, praesentibus M. Israele Bringio p.t. Rectore, 

D. Johanne Lenaeo, M. Johanne Staieno, M. Laurentio Stigzelio, M. Erico Brunnio, 
D. Daniele Sidenio, D. Joh. Loccenio, M. Olao Unonis, D. Henr. Ausio, M. Johanne 
Laurb., D. A. Anthelio.

1. Beslötz at Swen Anderson i Flötesundh skulle få 2 åhrs frijheet på det Acade
miae hemmanet han ibidem besitter och af ödhe optagit haffuer.

2. Inkallades Olaus Scarp och Ericus Andreae Gestritius, ty the äro gambla giffta 
karlar, och förmantes at sökia sig annor lägenheet, at Academien icke måtte för 
deras skull blammerat bliffua. Olaus sadhe sigh nu wara een gammal man, och ey 
weta huadh han skal göra, ey kan han hafua sig i siön. Beslötz at the innan den 
1 Martij skola förskaffa sig någon wiss lägenheet, eller dhe hafua intet förswar under 
Academien.
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3. Kom in Consistorium h. Pers Columbi hustru capelianens i Dingtuna sokn 
begärandes tilgifft på den uthskyld hennes man Academien skyldig war. För uthlagor 
är han skyldig widh pass 70 dr på Johan Olofsons räckning och opbördh, 50 dr til 
Mårten Nilssons opbördh, för huseröta 50 dr, för gärdesgårdar 15 dr kopparpen
ningar, för igenfalna dijken 10 dr, för 11 åhrs bygning och för 3 åhrs frijheet.

Resolutio Consistorii. All huserötan bliffuer honom tilgiffuin och för det han 
skulle byggia för 3 åhr. Män alla åhrliga uthlagor skal han uthgöra. Skal få een 
zedel at Academien är förlijkt om huusrötan och fougdarna skola intet molestera 
dem derföre.

4. Erik Halffuardsson begärade ändskap på saken medh Academiae wachtemästare. 
Skiötz op til dess wachtemästaren kommer tilstädes.

5. Eligerades Professor historiarum, och sattes dessa i wählet, D. Zacharias Hu
merus, M. Ericus Noraeus Academiae Notarius, D. Petrus Prytz och M. Abrahamus 
Schroderus. Skal skriffuas til H. K  M:t der om och desse förenämda presenteras 
och sisteras til een deras confirmation.

18. Decembris
sammankalladhe M. Bringius Rector til sig uthi sitt huus M. Johannem Staienum, 

M. Olaum Unonis, M. Henricum Ausium och Noraeum Notarium.
Der framträdde Jacob Matzon rådhmannen i staden och klagade på några oroliga 

studenter, och i synnerhe/ Petrum Petri och Haluardum Jonae, at the hadhe huggit 
i sin port, sparkat och bulrat, fört een fuul mundh etc. söndagz affton klokan 6 
eller 7. Slagit sönder porten, störmat. At så sant war witnade M. Laurentius Olai 
Wibyensis, och wachten kom uthan för porten och hörde thet.

Petrus Petri bekände at han tillijka medh Göstaf Stakes tienare, som der blef 
hutat uhr gården, gick dijt tilbaka och bulra på porten, maante uth them. Ropadhe 
som wachten witnade: pannekakor uth och fächta eller slos medh oss.

Haluardus nekadhe sig hafua något giordt på porten, uthan han flydde sin koos 
der ifrån.

Sententia. Petrus Petri saakfältes til at böta 40 mk effter 4 cap. Edz B. S L., 
förskontes lijkwäl medh halfparten så at han intet mehra böter ähn 20 mk huit 
mynt.

2. Olof Sigfridsson klagade ahn Danielem Laur. Helsingum, Magnum Martini 
och Jonam Erici, at een af them hade sönderslagit sitt fönster 16 Decemb. 1643. 
om een tijsdagzaffton, när iag medh mitt folck hadhe lagdt migh kom een steen 
stor som eett barnahufuud igenom fönstret, en flicka låg i fålbencken in under 
fönstret, men war gudz lycka at hon fick ingen skada effter som ämnet och farlig
heten war. Så lätt iag stoppa igen fönstret med een stopp, strax effter kom åter een 
steen in genom fönstret brede widh. Så klädde iagh på migh, och effter iag hadhe 
studenterna misstänckte som woro i nattstuffuan uthi min gård, ty gick iagh dijt. 
Dock gick iag ey in. Uthan före hörde iag them tala om fönstret, at een trasa satt 
i fönstret, den andra sade: slog du detsamma fönstret som trasan sitter i. Ney swarade 
then andra. Daniel Laurentii gick uthföre effter ööl, men wart mig intet warse. 
Mädan han war uthe så talte the andra sådana ord som iag nu refererade. Derföre 
haffuer iag them misstänckte, ty the hade begärt fönsterlämmar af mig, och iag 
swarade: huem slår sönder mina fönster? iag hafuer dok inga lämmar före. Daniel 
gäster hoos mig, the andra kommo och besökte honom.
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Daniel och Jonas neekade der til, ey heller syntes denna pr^sumtionen göra dl- 
fyllest, war och intet witne tilstädes, uthan wachteknekten Erik sade Daniel haf:r 
sagt för sig om the andra studenterna, at the hade slagit sönder fönstret förr ähn 
the kommo til sigh, om the eliest haffua slagit them sönder. Skiötz op til Consisto
rium när the alla tree kunna komma tilstädes.

3. Oloff Sigfridsson beswärade sig öffuer Claudium Henrici Ostrobothniensem 
at han hade leegt een stugu hoos honom och betalt, i medier tijdh satt een båtzman 
medh myckit sloo der inn. Och icke insat någon student huilket iagh gärna hadhe 
seedt, uthan satte inn båtzmannen emot min wilia.

Claudius swarade: Jag kunne intet wara der inne ty der war så kalt. Båtzmannen 
har warit der een weeka inne, han kan fulla komma der uth, om iag får mina pen
ningar igen.

Beslötz at Claudius skaffar uth båtzmannen medh sitt anhang och skaffar een 
student der in igen. Eller giffua Olof Sigfridsson 1 rdr och skaffe uth båtzmannen.

1646.
Den 14 Januarij

sammankallade Magnif. Rector M. Israel Bringius hem uthi sitt huus M. Laur. 
Stigzelium, M. Brunnium, M. Franck, M. Mart. Nycopensem, M. Ausium och No- 
raeum Notarim«.

i. Tå framträdde Petrus Nicolai Hulthenius 0-Goth«j och anklagade Petrum 
Engium och Isaaim Enandrum O-Gothos at the hade öffuerfallit och slagit sin landz- 
man Petrum Stijgh, huilken Hulthenio commenderat war uthi hägn och defension 
af hans broder Jona Stijgh så länge han skulle wara på bygden borto. Tilfället der 
til sadhe Hulthenius war detta. Om Thomessmässo dagen woro Petrus Engius, Isacus 
Enander och några andra studiosi tilsammans och drucko hoos Göstaf Larss. Tå 
haffua the andra studiosi sänt Engium och Enandrum effter Petrum Stijgh at han 
skulle komma til deras lagh effter hans broder Jonas war tå borto, kom förthenskul 
Petrus Stijgh til migh och frågadhe om han skulle må gå uth medh dem? Då gaf 
iag honom det rådet, gaak på din stuga och gör något; fingo alltså intet uth honom 
medh sig den gången. Nu i fredagze kommo åter Engius och Enander dijt til 
Stijgen, wille hafua uth honom, när han bleff dem warse lopp han afsijdes i gården 
at göma sig, kom lijkwäl omsider fram, när the råkade honom slogo the honom 
några örefijlar och een kula i hufuudet. I medier tijd kom Hulthenius dijt på går
den, när the höllo på och wille nödga honom uth medh sig. Då frågade the Hul- 
thenium om Petrus Stijgh skulle få gå uth medh dem til några sina landzmän uthi 
itt lagh? Hultheni»; neekadhe. Lijkwäl nödgade the honom medh sigh, tå sadhe 
Hulthenius til them: om i göra honom något ondt så skal iagh wara eder högsta 
åklagare. Dock giorde the honom intet ondt, uthan satte honom tilbordz medh sigh, 
plägade honom wäl, och lätt honom sättia hatten på sig medh. Och giorde honom 
intet mehra ondt ähn slogo honom i sitt gästherberge der hemma.

Isacus och Engius swarade at the huarken twingade eller slogo honom, uthan 
några af landzmännen som intz kände honom sände effter honom at the måtte lära 
känna honom.

Johannes Benedicti V-Gothus inkallades och wittnadhe at först the kommo dijt i 
fredagse der Petrus Stijg gäster, tå drogo the och släpade honom emillan sig på
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gården. Petrus sadhe: iag går intet medh. Dhe sadhe: Du skällt gå medh och wid 
the släpades medh honom föl Petrus Engius kull. Då steeg han op, slog Petrum 
Stijg widh örat, och sade, din horunge skal du slå kull studenter. Då kom Hulthenius 
dijt. Sädan gick Stijgen i stuffuan sin. Dhe andra gingo effter, slogo i bordet, säyan- 
des: Om icke du går medh oss skola wij alldrig sittia öffuer bord medh digh. Lijka 
som dhe hadhe dragit een tiuff och een skälm af gården så foro the medh honom. 
Han fick intet äta uthe 2 dagar sädan. Här uthwijstes the.

Petrus Engius in kallades allena och då bekände han sigh haffua slagit Stijgen 
och giordt honom orätt, badz före.

Sententia. Opskiötz til Consistorium.
2. Saakfältes Laurentius Bergeri V-Gothus för det han hade skrijat på gatan, och 

slagit emot wachten til penninghar 6 dr huitt mynt til treskifftes.

Torstenius Johannis
Johannes Johannis Wore medh Laurentio på gatan och tumultueradhe.
Petrus Petri Skola singuli incarcereras på 3 nätter.
Daniel Theodori

Den 24 Januarij
kalladhe Magnif. Rea. M. Israel, hem til sig D. Lenaeum, M. Staienum, D. Loc- 

cenium, M. Johannem Franck, M. Gestrinium, M. Boetium, M. Unonium och Nota
rium.

Der förfrågade sig M. Boetius Quaestor om Acad. span:ll huem han kan tryggeligen 
försälias, blef effter nogha conferentz och omröstandhe beslutit at sig:r Hans Bre
mer och s:r Clas Eden skulle få kiöpa och behålla all Acad. spann: 11 widh Berget, 
och Luder Menscheffuer 200 t:r der wid Berget. Daniel Kroger i Giäfle 200 t:r widh 
Torssåker. Hans Bremer wil och behålla den spannrll som Academien til Stockholm 
föra låter.

4 Februari)
höltz ordinarium Consistorium och kommo tilstädes M. Israel p.t. Rector, M. Sta

ienus, M. Stigzeli#*, M. Brunnius, D. Sidenius, M. Boeti#*, D. J. Freinshemius.
1. Uplästes Peder Danielssons laghläsarens bref til Consistorium och citation at 

någon fullmechtig ifrån Academien förskickas til Harbo tingh den 18 Febru. 1646, 
at afhända ther dom om bolstadzskildnaden emillan Wijby s. Greffue Nilss gård och 
Academiens twenne hemman Norrbo och Ekelunda i Harbo sokn. Resolutio. En aff 
inspectoribus aerarii tillijka medh M. Boétio Quaestore reser til tinget til föresagdan 
tijdh och swara på Academiae wägner.

2. Erik Larsson i Bärga, och Erik Hansson i Karby klaga på Haluardum Andreae, 
at han för 4 åhr sädan haf:r läntagit af sina föräldrar boendes i Simtuna sokn itt 
silfstoop och itt bälte bådhe til 38 eller 40 lodh wid pass.

Haluardus neekade intet der till, uthan sadhe at bältet står i pant hoos Oloff Mat
zon skomakaren för itt par stöflor, stopet står i pant hoos Johan Jönsson fördom 
Adolphs källare swen.

Åklagarna begärade antingen betalningen strax eller löfftesmän derföre, ty the 
kunna intet alltijd komma här och sökia effter honom ey heller finna#.

Sentetttia. Haluardus skall gå in carcerem til dess at bönderna kunna få see sina 
pantar, hoos dem dhe stå och han får sädan caution för sigh.
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3. Erik Olofson* i Bursei gård klagade och på samma Haluardum, at han i höstas 
legde stugo af honom för 14 dr, war quar til juul, drog sedan til Harbo til 2o:de 
dagen, kom igen och gäste då nästegårdz reeste sädan hem til föräldrarna. En annan 
student i samma Bursei gård huilken hadhe een stuga som rökte, kom och begärade 
wara i samma Haluardi stuga, det tilstadde iag, han war ther wid pass uthi 8 wekor. 
Nu fodrar Olof Erikson huuslegan för heela åhret. Haluardus neekar, ty han inlätt 
den andra i sin stugu. Johannes, Haluardi broder wille behålla Haluardi stugu men 
på det han skulle wijka, wille Olof Erikson afdraga halfua huusehyran.

Sententia. Alldenstund Olof Erikson hafuer warit öffuereens medh Haluardi broder 
om halfft åhrs huushyra, som Johannes Laurentii O-Gothus witnadhe, skal fördenskul 
Haluardus betala effter sins broders handskrifft, den Olof Erikson tilförende accep
terat haffuer, 7 dr för stugun och 5 dr för kokningh.

4. Petrus Engius och Isacus Enander dömdes: Vide acta diei 14. Januarij.
Engius böter 3 dr huit mynt
Isacus Enander 2 dr huit mynt.

18 Februari j
höltz Consistorium prisen ti bus: M. Israele p.t. Rectore, D. Johanne Lenaeo, D. 

Daniele Sidenio, D. Johanne Loccenio, M. Martino Gestrinio, M. Mart. Nycop., M. 
Laurentio Fornelio, M. Henrico Ausio, M. Johan. Laurbergio, M. Olao Stenio.

1. Proponerades controversia Cursorum och wachtemästarens om prubbepenning- 
arna. Beslötz at wachtemästaren tiltaga prubbepenningar af them han tager på gatan, 
om the skola insättias ehest, dock skal han them sielff citera och ey Cursores.

2. Uplästes h:r Rolandz pastoris i Nora bref, emot Academiae wachtemästaren at 
han skulle wara wållande til det Nidas Ferviot slapp uthur fängelset, och begärade 
dom på wachtemästaren. Skiötz op til een annan gång, då skola bäggie parterna ci
teras.

3. Ericus Erici Nertunensis som blef den 10 Januarij i förledna åhr relegerat be
gärar ödmiukeligen at blifua restituerat och komma til Academien igen? Skal slås 
effter in actis.

4. Beswärade sig borgarna i staden, serdeles råmännerna at studenterna trängie 
them uthur stolarna i kyrkian. Beslötz at Cursores skola achta på huem thet gör, tå 
skola the gå hem til them och säya at thet är Consistorii befalningh at the intz skola 
ther stå i deras bäncker. Den som icke wil lyda, han måste förfahra något annat 
medel

5. Framkallades the studenter Magnus, Jonas och Daniel som är beskylte för Oloff 
Sigfridsons fönster och dem pålades at fästa lagh och eed nästkommande Consistorii 
dagh.

6. Dn. Sueno Blijd begärar stipendium. Respondebatur: Non, han får löhn af huar 
och een sin discipel.

7. Beslötz om Närnmabönderna at the skola få förmedling och tilgifft på sätt 
och wijs som Theenstabönderna och Bälingzbönderna fingo. Först skal göras uth- 
räckning hoos M. Boétium huru myckit the skyldige äro.

* Felskrivning för Olof Eriksson, som han här nedan flera gänger kallas.
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25 Februarij
höltz Consistorium ordinarium. Närwarandes M. Israelfe] p.t. Rectore, M. Joh. Sta

ieno, M. Erico Brunnio, M. Laur. Fornelio, M. Boétio, M. Olao Unonio, Dn. Ausio, 
M. Laurbergio, M. Stenio.

1. Inkallades Eskil booktryckare, och honom förehöltz at intz skal tryckias förr 
ähn thet censerat är aff een Professore.

2. Klagade h. Erikz hustru i Swartebecken på Olaum Jonse pastoris son i Skog i 
Helsingelandh at han tillijka medh Benedicto Nicolai Helsingo läntog een silfskeed 
och satte uth hänne på een krogh för öl, nu kommer Olaus Jonse intet igen. Men 
Benedictus är här som war medh när skeden togh uth, när ölet togh på skeden, och 
resepenningar åth them alla. Sädan löste Benedictus igen skeden och sände henne 
åth Helsingelandh, wiste lijkwäl at skeden hörde migh til. Resolutio. Benedictus 
skal wara förplichtat at skaffa skeden igen. Sökie han sädan Olaum.

3. Klagade åter Erik Halffuardson på Acad. wachtemästaren at han war wållande 
det fransosen slapp uth ty, I. gaf han honom som war een mandråpare fritt loff gå 
uth på gården och slå båld, II. fick han loff at sittia i tryckit och speelte kort medh 
wachtemästaren, III. suttit och druckit medh wachten til klockan 12 samma natt 
han rymde, IV. wachtekneckten leegat så full at han intz hafuer hört thet han slogh 
hohl på hualffuet. Wachtemästaren swarade: til thet I. Ar intz sant, kan intz be- 
wijsas, II. alldrig såg han honom speela koort, III. kan ingen bewijsa wij druko 
mehr ähn een kanna öl, brännewijn såg iagh intet, IV. den wachteknekten såg iagh 
alldrig druckin som han skyller oppå.

3 [hopp i numreringen]. Nu confirmerades den uthräkningh som Närtuna bön
derna bleff bewiliat den 18 Februarij. Och beslötz at effterskrefne Acad. bönder 
uthi Närtuna sochn och Långhhundra härad boendes skulle få tilgifft på uthlagorna 
1643 effter the hafua lijdit stoor skada på sin sädh uthi förledna sommor 1643 
hafuandes der på häradz och sin kyrkioheerdes bewijs at så i sanning war. Effter 
Consistorii beslut uthräknat den 4 Martij 1646. som fölier.

Oloff Erikson i lille Å b y ------ . . . . 5 t:r 3 dr huit m.
Johan i L u n d a ......................... ___6 t:r 4 dr huit m.
Lars i öfuerlunda ................. 2 dr hm.
Lars i T a r f f ............................. 4 dr hm.
Peder Eriksson i Ubby ........ , . . .  6 t: r 4 dr hm.
Johan Mårtensson ibidem . . . 3 dr hm.
Bencht i Å kerby ..................... , . . .  5 V2 t:r 4V2 dr hm.

Ty för dem war alldeles halffparten uthur slagit.

Matz Larson i Wardala ................ 3 V2 t:r 4  dr hm.
Hanss i Ingelstadh ..........................4 t:r 4 dr hm.

Ty för dem fans 2/3 war urslagen af haglet.

6. Kom in Consistorium Oloff Erikson i Torfsäter uthi Bälinge sokn och begärade 
Ödmiukeligen at få tilgifft på åhrlige penningarna af samma hemman gå bör effter 
han hafuer stoor flijt och kostnad anwänt på bygningh. Så emädan witterligit war 
huad och huru myckit han bygdt haffuer, och åhrlige penningarna ku«de widh pass 
löpa til 18 dr kopparmynt, och hemmannet blef först afradzlagdt 1626. ty bleffuo 
honom åhrliga penningarna tilgiffna för åhr 1643.
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7. Praesenterade sig studenterna som wille gå eed för Olof Sigfridsons fönster, 
men Olof Sigfridson kom sielff intet tilstädes, ey heller wil han mehr gå der 
effter.

28 Februarij
apud Rectorem M. Israelem Bringium vocati convenerunt M. Ericus Brunnius, 

D. Loccenius, M. Franck, M. Ausius och Notari»/.
1. Sakfältes Daniel Laurentii och Magnus Nicolai Helsingii för skälsord the hadhe 

kallat Olof Simesons timbermannens hustro hora, huarthera til 3 mk. huitt mynt effter 
det 31 cap. Rådst.B.

2. Jonas Haquini V-Gothus klagade ahnn Torbernum Eliae Vermelandum för det 
han hade slagit sig blått öga. Effter han bekände, dömdes han effter 9 cap Sår. 
m. wiL til 12 mk huit m. til treskifftes.

3. Kom Erik Halffuardssonn och klagade på höglärde M. Erici Brunnii drängh 
Erik Larson be:d at han den 17 Januarij nästförlidin om afftonen när Erik Halfuard- 
sons dräng hölt oppå at watna hästarna, körde benet af den ena hästen. Hästarna 
drucko huar uthur sin waak när M. Erikz dränger kommo kiörandes, den första 
drängen kiörde förbij hästen som drack, den andra kiörde på honom, så at han föll 
om kull och benet fastnadhe i kälken, och hästen släpade effter til dess benet gick af. 
Framtedde och Erik Halfuardsonn Bencht Nilsons rådmannens witneskrifft, huar 
uthinnan han skrifuer effter sin pijgas ord och berättelse, at då hon watn opköra 
skulle mötte henne 3 dränger uthi fult och fast kiörande ropandes och skrijandes, 
så at och hon medh platz deras oförnufftiga flängiande genom itt afweek undkomma 
kunde, och då såg hon at een aff Erik Halffuardsons häster effter släpadhe och benet 
war aff. Swarade Erik Larson drängen til den han kärade: Twå kiörde för migh, 
och så iagh, och een dräng effter migh, när wij kommo til åån wid Luutgården war 
ther haalt och slängiot uthföre på åen, då hölt iag kälkarna tilbaka, i det s a m m a  kom 
Erik Halfuardsons häst driffuandes öffuer wegen, då slängde baakkäälken på hästen. 
Intet wiste iag at benet war af hästen förr ähn iag kom til Saltpettret, då sadhe den 
andra drängen för migh som effter kiörde.

Her badh Erik Halfuardson at Magnif. Rector wille skaffa sig rätt medh det fo- 
derligaste som skee kunde ty det kostar honom många gångor gå ther effter.

Peder Matson Erik Halffuarsons dräng in kallades han som hästarna watnade, han 
berättade som fölier:

Hästarna stodo och drucko, een drängh kiörde fram om och den andra kom effter 
och kiörde på hästen. Ropadhe huij undan, hästen om kull och beenet fastnadhe i 
baak kiälkan och gick aff. Een kiörde föråth och een drängh effter, han mitt uth, 
som kiörde på hästen.

Godtskalck docter Mörkz drängh inkallades och witnadhe: Jagh stodh på åhn 
då kom denne drängen kiörandes, skrijawdes och ropandes och kiörde på Erich Hal- 
wardssons häst som stodh och drack så att han baar om kull och footen fastnadhe i 
kiälken så att hästen fölgde medh een långdt stycke. Då gick beenet aff så att dhet 
slank hijt och dijt, detta skedde om afftonen widh 5 eller 6 i skymningen. Men 
drängjarna kiörde fort uthåt åen. Der stodh och een pijgha, hadhe hon icke snart 
kommit unnan, så hadhe han och kört på henne.

Beslötz att Erich Larsson och M. Brunni drängh tagher hästen som skadder ähr, 
och giffuer Erich Halwardsson iänn godh häst igen eller penningar effter mätz- 
manna ordom, effter det 18 cap. Bygning B. S.L. Penningarne eller förlijkningen
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skall uthgiffuas till 1. April, nästkommandes. Haffuer Erich Larssons drängen något 
emot Erich Halwardsson så söker honom på rådhstuffunn.

18 Martij
höltz ord. Consistorium präsente M. Bringio p.t. Rectore, D. Lenaeo, M. Stigzelio, 

M. Brunnio, D. Sidenio, D. Loccenio, M. Boetio, M. Ausio, M. Frein[s]hemio, M. 
Stenio.

1. Uplästes D. Zachariae Humeri confirmation till professionem historiarum, dat. 
1646. 30. Januarij.

2. Uplästes H. K. M:tz breff giffuit Johanni Anthelio som nu täncker reesa in 
exoticas regiones, att han Anthelius skall åhrligen få njuta nijotijo sex dr. sölffuer- 
mynt uthi try åhr, breffuet daterat 18 Februarij 1646.

Beslötz att han skall få effter breeffuet begynnandes rechna ifrån påska 1646. 
n[emligen] 48 dr hm. och skall han få när terminen är uthe och inthet in anteces
sum. Skall skrijfwas till R. Cancel. att H. G. Nådhe sådant förhindra wille.

3. Uplästes h. Peder Sparres recommendation till Senatum academicum för Jo
hanne Ventelio Vesmanno att bekomma stipendium in suprema classe. Responde
batur: N[emligen] emedan thet ähr emot consuetudinem et leges att låtha honom så 
upspringa. Men stipendium skall han få.

4. Her Lars Crus leutenanten begärar få bytha Fassma i Teensta socken under 
örby? Will låtha Acad. leeta huadh gårdar the will ja ägen aff sitt frälse. Responde
batur: Dhet står inthet i wår macht.

5. Förfrågar sigh Dn. Quaestor om icke Bibliothecet skall repareras iu i wår? 
Responsio: Så snart man kan få materialia.

6. Förfrågadhe D. Loccenius inspector Bibliothecae om han medh Ven. Consistorii 
consens må kiöpa till Bibliotheket. N[emligen]:

Antonii Geggeii [0: Giggeii] Thesaurus Arabicae lingvae........................  20 rdr.
TheophrastÄj de plantis cum notis Scaligeri..............................................  8 rdr.
Gomari Opera theologica 
Caecius de mineralibus 
Vredremanni perspectiva 
Freistagij Fortificat.
Americae descriptio in fol. de Laet. .........................................................  4V2 rdr.
Vossius de vitiis sermonis Lat....................................................................  2 rdr.
Selneccerar in Epist. Pauli ...................................................................... 3 rdr.
Bodinus de Republ...................................................................................... 3V2 rdr.
Salmasius de primam papae...................................................................... 2 rdr.
Sennerti 1 _ ,  ,
Lipsii }   36 tdr'
Horatius C abbotii..................................................................................... 4 rdr.
Meterani Historia Belgica........................................................................  15* rdr.

Beslötz att the kiöpas, dock skall tingas bästa kiöpet.
7. Om Acad. spannrll beslötz att hon skall föras uthi Acad. bodh på Islandet be- 

synnerligh ifrån Börie kyrckioherberget.
8. Laurentius Bergeri V-Gothus haffuer slagit Haquinum Elai Vermelandum medh 

een bössepijpa. Så gick thet till: wij wore på een krogh hoos Hans Matzon i Fier-
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dingen, een gick sin koos aff oss föråth, genom porten så roptes på gården. Då 
tänckte wij att the skulle fara illa medh honom som uthgick. Så kommo några uthur 
een annan stugu V-Gothi, strax boro the i hoop att slås, Laurentius Bergeri och 
Olaus Johannis Vermlandus. Jagh wille taga till fredh. Olaus skiöt kull Laurentium 
när han slogh Torbernum Elise. Då steegh han in i stugun, L. B., effter bössepijpan 
och när han kom uth slogh han Haquinum medh bössepijpan.

Bordskiäraren skall haffua 8 rdr. Torstenius Joh. berättadhe: L. B., Jagh hoppas wij 
ähre studiosi alle tilhopa. Då bar thet i hop medh them despondebatur: Laurentius 
Bergeri V-Gothus skall citeras publice till nästkommandes söndagh att comparera 
till 14 dagar effter helgen i dagh 3 wekor till. Alle hans tingest skole arresteras till 
des han kommer.

9. Johannes Laurentii Schomerus haffuer sålt een kappa till een prästman för 
60 dr. Här i stadhen stodh kappan i pant för 13 dr. Nu har här Peder fått kappan. 
Och een stor oreeda kommer nu der effter, nu weet man inthet huar man skall 
convenire ipsum, despondebatur: Han citeras hijt.

10. Discurreradhes om Olai Erici Lithelii stipendio n[emligen]: 200 dr huit m:tt. 
Skall skrijfwas till Anders Jönsson att han leffuererar igen så mykit penningar till 
Academien som han haffuer giffuit wexel på.

Skall skrijfwas till Johannem Zebrosynthium.

24 Martij 1646.
hemma hoos M. Bringium Rectorem prasentib. M. Stigzelio, D. Sidenio, M. Isth- 

menio och Notario.
1. H. Walborg på Islandet klagadhe på Daniel Danielis Uloensem säyandes, i 

torstags råkade han min shon huilken haffuer läsit för honom och hafft honom till 
tienst i små syslor. Der war en possa i pojkens sängh (een 1/z  span gick uthi, een 
dieknesäck). Uthi eena rummet war gryn uthi, i dhet andra rummet miöl litet. 
Den possan fan Daniel under pojkens sängh, så tänckte han att pojken haffua stulit 
ifrån sigh. Derföre mistänkte han pojken. Derföre togh Daniel pojken och skar aff 
hängslät på ryggen och slogh honom medh rijset emedan något war igen, sädan 
slogh han honom medh skafftet och kallat honom tiuff och hans mor. Daniel swa- 
rade iagh fan possan under sängen, iagh frågadhe wettu aff denna possan. Först 
neekadhe han. Sädan bekiände han att mor hans haffuer bidit honom stiela, i tis- 
dagz affton (för 14 dagar sädhan händhe thet). Derföre slogh iagh honom een 
stuut.

Martinus Johannis bekände sin landzman haffue begiärat gryn aff sigh, då bar 
han een kanna uthi samma possa till honom, när han dijt kom war ingen hemma, då 
ladhe Martinus possan under pojkens sängh, uthi Danielis stughu. Den som grynen 
skulle haffua war i andra stuffuan, men då inthet hemma. H. Margreta Oluff 
Erichssons, Anna Anders dotter een enkia wittnadhe att gossen war illa medhfaren 
och haffue lijka som een stopp i bröstet.

Wachtmästaren sadhe inthet synnes på ryggen något blått, uthom på bröstet litet 
swullen. Pojken bekenner att han slogh sigh medh rijset, och inthet skafftet, inthet 
heller sparka sigh. Jagh troor att han haffuer starka bränsiukan, han stäker så. Han 
klagadhe sigh ohm på länderna och bröstet. Queestio om huadh straff honom bör 
[få] för stuten, skiutz up till gossen kommer up.

2. Anders Eskilsson klagadhe på Israelem Olai att han hadhe slagit sönder sijna
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fänster. I fiol slogh han och Hans Broge mit fänster sönder. Då loffuadhe han migh 
een swensk dr i förlijkningh, doch fick iagh inthet mer ähn 2 dr. Sielff lät iagh 
byggia fänstret. När mönstringen war hadhe Israel 2 såldater medh sigh och då 
fulfölgde han migh i gården medh wreedhes modh men inthet kunnde han få slå 
migh. Sädan hörde iagh huru han förtälgde för them att han haffuer måst betala 
mijna fänster. 2 dagar effter slogos fänstren sönder, kan Israel frij sigh derföre så 
ähr gott, att han ey haffuer skyndat dher till.

Israel swaradhe: Jagh folgde honom inthet medh swärdet men 2 nätter der effter 
om fredagz natten, will iagh wijsa huem hoos migh logh om natten. Inthet swerdh 
hadhe iagh på migh. Israel bekände att kneckten hadhe tiänt hoos sin fadher, och 
han fööste effter honom och inthet iagh. Jagh hadhe swerd när iagh gick dijt till 
pijgan. Anders sadhe: Israel haffuer ståndat för mit fänster och ropat genom 
fänstret: Skinbracka twå dagar för än fänstret slogz sönder.

Beslötz att the skole skaffa sigh witnen på bägge sijdhor.

8 Aprilis 1646
höltz ord. Consist. praesentibus Magistro Bringio p.t. Rectore, D. Lenaeo, M. Sta

ieno, M. Stigzelio, M. Brunnio, D. Loccenio, M. Unonio, M. Ausio, M. Freinshemio, 
M. Stenio.

1. Haquinus Eliae Vermelandus klagadhe ahn Lauren. Bergeri V-Gothum säyan- 
des: Matthias Eliae Vermi, gick uth ifrån oss. Då tänckte wij att the skulle fahra 
illa medh honom Olaus Johannis Verm. Laurentius Bergeri V-Gothus slogz på går
den 2 eller 3 örefijlar. Då gick iagh uth och skulle styra till godho. Då sprang Laur. 
Berg. in i stuffuan effter een byssepijpa och slogh migh i huffudet.

Laurentius Bergeri swaradhe: Så gick till, klocka» emot 7 S. Matthias dagh kom 
iagh dijt och bleff der een stundh. Då gick Jonas Haquini uth, iagh effter. Hå lus- 
tigh sadhe Jonas på gården, ropa inthz sadhe iagh. Då kummo Torbemus Elias 
och Olaus Johannis. Bravere i oss sadhe the. Ney sadhe iagh. Togh i honom och 
badh honom gå in, the goffuo sigh emillan farstudören och honom, och wille först 
slåå honom.

Torstenius kom uth, då stötter Olaus honom för bröstet dixitq#e Du haffuer vex. 
min broor. 3:0. Kummo Haquinus uth och steegh till oss och sadhe huadh ähr nu 
för perlement. Ingen haffuer ropat på eher sadhe iagh. Torbernus slogh då Jonam, 
så han döök kull och inthet orkadhe mehr. Olaus Johannis stoodh då wijdh min 
rygg och hadhe een steen, slogh migh widh ögat, så att dhet gick hohl (Nicolaus 
Domnaeror skall wittna dhet) och blodhet fruusa uth. Då sadhe iagh, du staal digh 
på migh som ingen ährligh karl, då slogh Torbernus migh medh näfwan wijdh örat, 
då sågh iagh mig om på alla sijdhor, Johannes Joh. min discipulus hadhe een 
byssepijpa i handhen, den togh iagh och slogh så Haquinum, men inthet slogh han 
migh tillförendhe. Jagh träffade den migh inthet slagit hadhe. Sädhan iagh hadhe 
slagit honom, då kom Olaus Johannis och reef söndher min kragha, och drogh migh 
i håret, willjandes taga aff migh byssep., min hatt kom uth om dören, den togo the, 
badh iagh, iagh skulle få igen hatten, men iagh fick honom inthet ej heller togh iagh 
honom igen på een månadhagh. Sädan om afftonen maante Olaus Johannis uth migh. 
Allt detta refererade L. Berg.

Johannes Petri wittnadhe: Dagen effter kom iagh dijt till Laurentium Berg., då 
sågh iagh att öffuer ögat war hool och under blodigt.
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Olaus Johannis sadhe. Fateor, iagh slogh honom een örefijl. Då lop han in effter 
een byssepijpa och kom uth och slogh Haquinum. Torberni broor sadhe Haquinus 
föll. Då togh iagh i bysssepijpan medh honom, wij drogos länge der om. Han in 
uthi farstugun, iagh uthan före. Torbernus swaradhe: Jagh slogh honom inthet dhed 
neekar iagh aldeeles. Johannes Johannis sadhe, iagh hadhe byssepijpan, den begje- 
radhe Laurentius Bergeri.

Dn. Nicolaus Domnaerus wittnadhe: Emellan 8. och 9. fick iagh hööra att ther 
skrijas på gårdhen, steegh så i porten, då war perlamentet öffuerståndet, gick så 
der in till V-Gothos der dhe gäste. Jonas sadhe mijne landzmän kommo till migh, 
Vermlandi öffuerföllo oss. Gabriel kom in säjandes mina landzmän Vermlandi be- 
gjera komma till förlijkningh, sädhan sadhe han de begjera balberaren. Laurentius 
Bergeri war blodhigh öffuer ögat, på näsan och på tinningen, ingen kraga hadhe 
han på sigh. Haquinus sadhe bårdhskjäraren haffua uthtaghit 2 been uthur hufuudet 
på sigh.

Sententia. Laurentius Bergeri böter effter 7 cap. Sårm. m. willja 20 mk. huit mynt 
till treeskifftes. Och betala bårdhskjärare lönen 8. rdr.

Olaus Johannis för pust böther 12 mk. effter 12 cap. Sårm. m. w. SJL till tree
skifftes och sättjas in carcere 4 nätter. Item Torbernus Elise Carlstadius.

2. Dn. Zacharias Humerus iuramentum adsessoris deposuit in Senatu.
3. Om wachtmästaren discurerades om han war skyldigh till dhet fransosen uth- 

slapp (till huadh ändha läste han in knechten). Respondebatur: Han war rädd att 
the skulle giöra skalckheet på lämmen. Ehuru wäl han war uthe och löös, slapp han 
inthet då. Inthet fick han aff målsäghanden. Bleff alt wåtta hans klädher (promis
sum ipsi att wara oppe om dagen och haffua ald. torcka sin klädher).

Erich Halfwardsson tilfrågades om han hadhe något annat mot wachtmästaren. 
Han sadhe: aff stadzwachten haffuer iagh 2 huilka wetta wittna, om fransossen. 
Anders Jönsson stadzwachteknichten: wij gingo wacht. Här widh kommo wij up i 
trycket der spelte wij kort medh fången om twå kannor ööl, 2 aff gewalljerens 
dränger och wij bådha, Anders Jönsson och Anders Jonsson. Nyklaraa der han hadhe 
sijna penningar them leeta fången effter, om han hadhe them i fängelset eller i 
trycket weet iagh inthet. Gevalieren sadhe han hadhe eet skrin på trycket och der 
uthi sine penningar.

Wachtmästaren sadhe sigh samma affton haffua skodhat nedher i fängelset innan 
till och fan inthet wara rördt.

Erich Halfwardsson sadhe sigh twijfla om fången war needer satt samma affton 
för än han rymbde.

Wachtmästaren sadhe sigh willja giöra eedh ther uppå och medh wittne öffuer- 
tygha.

Sententia. Tillkommandhe onsdagh skole wittnen komma fram som wetta att han 
den natten läste igen och sädhan skole the fåå dom.

15 Aprilis 1646.
apud Magnificum Rectorem M. Israelem Bringium praesentibus M. Franckenio, 

M. Anthelio och Notario. Ransakades effterfölljande måhl.
Johan Matzon een krögare i Fierdingen bredhe wijdh här Håkons g. der några 

studenter gästa, dhe haffua skuttit på hans tafla i nästförleden torsdagh. Testis 1. Jo
hannes Benedicti Gotheburgensis bekende att een ifrån Kopparbärget, som lärer
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skrijfwa här i staden Anders benämbd haffuer alla daghar skuttit till måhls medh 
een refla bössa hans egen. Item 2. Axel Stakes tienare Gabriel medh sin junkares 
bössa 3. Gustavus Haraldi skiöt een gångh åth taflan middagztijdh medh een bondes 
bössa. 4. Nicolaus Bartholdi haffuer skuttit åth tafflan medh sin egen pistol medh 
löst kruut.

Wachtmästaren sadhe att Johannes Benedicti hadhe och skuttit.
2. Testis Gustavus Haraldi bekende sigh haffua skuttit eet skott åth taflan medh 

een bondes bössa den han kiöpa wille, (dhet war een refla bössa) wittnadhe och att 
Andreas scriba skiuter offta, item Axel Roses drängh. 3. Oluff Oluffsson Jernloos 
tienare wittnadhe: Jagh är inthet offta hemma derföre wet iagh inthet huem der 
skuttit haffuer. Anders ifrån Kopparbärget han skött offta in uthi gården. Johannes 
Benedicti wille skiutha aff, men fick inthet aff bössan.

Sententia. Gustauus mister eller betalar 1. rdr för bössan först, sädhan skall nästa 
Consistorii dagh determineras huadh paen och straff han skall fåå. Vid. inf. d. 22. 
April. 1646.

Ericus Tybelius Helsingus klagadhe ahn Johannem A., Färlakarlen: Jagh löste igen 
een book ifrån bookbindaren Grelz för een rdr then her Johan haffuer bestält til- 
förendhe. Till den ändha att iagh interea skulle fåå bruuka boken. Nu begärar iagh 
min rdr igen effter jag strax lefwererade booken när här Johan på kräffde. Johannes 
swaradhe. Ericus sägher sigh haffua löst boken eo fine att interea bruuka boken 
despondebatur: non est verum. Bokbindaren war misslynt ty han loffuadhe migh. 
Men Ericus hadhe sänt sin gosse till Grelz effter boken och löst henne i här Johans 
nampn. Men 5. dr är Ericus Tyb. och Jonas Petri migh skyldighe.

Ericus sadhe: Johannes hadhe tagit Jonam till sigh och warit nögdh medh honom, 
och i 3 åhr inthet krafft Ericum.

Nicolaus Petri wittnadhe att hans broder hadhe betalt her Johan. Och Jonas togh 
på sigh det, thet hörde iagh att the sigh emillan hadhe så talat.

Her Johan hadhe sändt sin gosse till Tybelium och begeradt boken, men han wille 
inthet bekiänna sigh haffua hafft boken.

Ericus swaradhe: Han talte in[t]het migh till uthan min contubernal. Nu ähr Jonas 
sin koos och nu kommer här Johan och kräffuer, begärar aff migh. Men Jonas war 
migh så myckit skyldigh och honom togh her Johan på sigh.

Sententia. Rdr sättjes i rätten till thes the fåår swar ifrån Jona Petri att han 
alleenast sin portion haffuer betalt och inthet för Erico den han lijkwäl haffuer 
tagit på sigh, och loffua her Johan betalningen.

N  B. Ex 24 Martij supra. Gossen finskans bekende: Daniel slogh sigh medh 
rijset och medh skafftet, men inthet sparkadhe han sigh. Han lågh siuk i 3. weekor 
dagh. För ähn studenten kändes wijd säcken kalladhe Daniel finskan tiuff och 
gossen medh.

Sententia. Han böter 2 rdr. till treskifftes för det han hadhe slagit gossen illa 
oförskylt.

22 Aprilis 1646.

Höltz Consistorium pisen tibus M. Bringio p.t. Rectore, M. Stigzelio, D. Sidenio, 
D. Loccenio, M. Franckenio, M. Gestrinio, M. Chruzelio, Dn. Freinshemio, M. Ausio, 
Dn. Anthelio, M  Humero, M. Laurberg. 12

12 — 691075 Sollender
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1. Uplästes H. K. M:tz breff giffuit Suenoni Broms att han uthi 3 åhr skal äth- 
niutha 200 rdr. ährligen aff vacante professione medica. Skall begynnas effter bref- 
fuet nu för åhr 1646. Men ähr inthet meer än een termin in residuo, Olaus LitzeL 
och Steno Kock haffua fått uth för wår terminen 1646.

Beslötz att det Olaus och Steno haffua uthfått rächnas på 645. Nu för detta åhret 
begynnes af påsketerminen att giffua D. Suenoni Bröms.

Tilstodh och Venerandum G>nsistorium att nu strax lefwereras dhe 200 rdr.
2. Om Broo i Noora sokn huilket ähr förlänt een krigz mans enkia och der å 

giffuen konnunglige confirmation. Den Hennes M:t haffuer reuocerat medh eet 
breff till H. Johan Be[r]endes landzhöffdingen.

3. Anders Eskillsson (vide supra 24 Mar ti j) klagadhe ahn Israelem Olai, ty han 
hadhe honom misstänckt för dhet han hadhe sönderslagit sitt fönster. Israel nee- 
kadhe sigh haffua hafft swerdh och haffuer een student som lågh hoos migh om 
natten, till wittna att iagh inthet war uthe den natten. Inthet neekar iagh der till, 
att iagh ju war medh knichterna om afftonen.

Magnus Nicolai wittnadhe att Israel hadhe swärdh och knichterna medh, de ro* 
padhe på oss, inthet weet iagh huilken ropade. Men alle 3 hadhe the swärdh knich
terna och Israel.

Emillan torsdagen och fredagen sloges fönstren sönder thet sadhe Anders Eskills
son sielff, och Andreas Matthiae Upland. wittnadhe att Israel inthet war uthe den 
natten, det samma haf:r och Jacob Matzon sagt i går huilket Johannes Cursor så 
berättadhe.

Pfiesumtioner. 1. För eet åhr sädhan haffuer han tilförendhe sönderslagit hans 
fänster och måste betala thet. 2. fölgde han knichterna som föste Anders Eskillsson, 
och den eena knechten haffuer tient hoos Israelis faar. 3. ropadhe skinbracka på 
honom genom hans eget fönster, dhet säger Israel sigh haffua giort i dryckesmål.
4. twå dagar effter sädan han föste Anders Eskillsson medh knichterna, slogos 
fönstren sönder. 5. hadhe han lucku för sitt fönster, de skoro carmen aff, och sönder- 
slogho fönstret, men inthet på Hagebygården, der 12 fönster ähro bredhe widh migh. 
Nu skyller Anders Eskillss. icke Israels person så mycket som hans bestälningh genom 
knichterna.

Sententia. Han skaffar bådhe knichterna hijt, kunna the frija honom, wäre gott 
Hwar och icke skall han gå sielff sins edhe.

Israel begieradhe att Anders Eskillsson skall stå honom skadhe ståndet, om han 
bliffuer frij giordh. Respondebatur: Sökie honom på rådhuset.

4. Johannes Laurentii Angermannus klagadhe at för 8 dagar sädhan war skriffuit 
på hans dör: Hora 5 citatur ad Rectorem Johannes Laurentii. När 5. slogh com- 
parerade iagh men Rector war inthet hemma. Sädan kunde iagh aff wisse inditiis 
förstå att Benedictus Petri Vesmannus haffuer skrifwit citationen. Benedictus sadhe: 
Det war inthet skrijfwit medh mitt rådh, Petrus Laurentii rådde migh till att 
skrijfwa. Sedhan haffua the begabbat honom at han lop April. Och bidit Johannem 
Laur. skaffuet sigh halm in carcere.

Sententia. Benedictus skall sittja in carcere 2. daghar och Petrus Laurentii i twå 
daghar, effter han war rådzbene medh och nu inthet wille comparera.

3. Een Vermelandus bleff dödh Andreas Haluardi b:d, nu hadhe Andreas Laurentii 
curam ejus rerum, dem fodra föräldrarna igen. Andreas bytte bort sin kiortill till 
Daniel Theodori, den satte han på kiällaren för 6 1/2 dr.
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Den fulmecfatighe Olaus Johannis kräffuer igen af Andrea Lau. kiortilen ty han 
länte honom kiortelen till marknan. Resolutio: the förlijkes.

6. M. Sepelius begärar V. Consistorii förloff att reesa uth och behålla här sala
rium. Hoc petet a pro-Cancellario et Majestate, nos libenter concedimus ipsi quantum 
ad nos.

7. Novus Rector eligitur M. Ericus Brunnius.
8. Vid. den 15 April. Dem som skiötte åth krögarens taffla, och in i gården till 

måhls. 2 dr. kostar tafflan, den betalar Gustav»; och går in carcerem 4. daghar och 
giffuer een half rdr i förlijkningh.
Andreas Cuprimontanus miste bössan 1 , ,
Nicolaus Bartoldi miste pistolen J ,n CarCere 2 da*hars'
Rosens och Jernloos tienare skole och haffuas före och citeras.

9. Oluff Sigfridsson will inthet comparera och höra att Daniel Laurentii och 
Magnus Nicolai Helsingi gåå edh och frij pronuncieras. Resolutio: Näste Consistorii 
dagh skole the presentera sine wäriesmän. Och sädhan pronuncieras frij scripto.

10. Quaestor Academiae haffuer myckit kostat på Malma, låthit roothugga någre 
tunnelandh, haff:r myckin boskap, inthet beete eller skogh. Edeby begärar han  nu 
att kiöpa för 600 dr kopp*rm:t, så myckit som Academien haffuer giffuit. Academien 
får lijka myckit uthlaghor.

Penningarna will han leffuerera strax. Resolutio: Ingen exciperar der till han må 
wäl få kiöpa för 600 dr. som Academien gaff Anders Gabrielsson.

Ultima Aprilis
kalladhe M. Israel Bringius p.t. Rector till sigh D. Sidenium, M. Unonium, M. 

Laurbergium och Notarium.
Tå anklaghadhe hustru Karin Nills Erichssons i Bängt Håkonssons grändh Abraha- 

mum Molinum Holmensem, för dhet han hadhe slagit sin son någre pustar, så att han 
war blåå om bådhe tinningarne, item farit illa medh honom så att han war blå på 
armen och benet. Abrahamus bekändhe sigh haffua slagit poiken 3 pustar för dhet han 
kastadhe steen i sitt farstuff effter een hundh som wistas på hans na[tt]stugutaak. 
Men inthet sadhe Abraham»; sigh wetta huru han bleff blåå på armen eller beenet.

Beslötz at Abrahamus böter för 3 pustar 18 mk., item för blånat 12. mk., in 
summa 5 rdr alt till treeskifftes.

6. Maij
höltz Consistorium praesentibus M. Bringio, M. Staieno, M. Stigzelio, M. Brunnio, 

D. Sidenio, M. Nycopens., M. Fornelio, M. Boetio, M. Ausio, M  Istmenio, M. Stenio, 
M. Humero.

1. Daniel pftesenteradhe rill sigh, 4 man, att willja gåå edh att Daniel Laurentii 
inthet haffuer sönderslagit Oluff Sigfridhssons fönster, ej heller wiste Daniel hwem 
thet giordhe.

Jacobus Holst, Samuel Laurentii, Magnus Nicolai, Petrus Jonae, huilka alie 4 lof- 
fuadhe sigh willja frija Danielem och eden upgafz. Beslötz att Daniel skall fåå 
testimonium innocentiae af Venerando Consistorio.

2. Arwidh Swensson klagadhe på Bergerum Magni att han hadhe tagit een häst 
aff sigh för 12 rdr. i fiol, hafft hästen till Smålandh och sädan inthet betalt, reester 
ännu 11. rdr.
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Bergerus Magni swaradhe: Jagh bleff swijken medh samme häst, min stalbroor 
reeste från migh i wägen iagh hinthe inthet föllja honom. Jagh moste länge liggia 
stilla och huila i wäghen.

Magnus Benedicti reeste hädhan till Smålandh tree weekor effter och hinthe migh 
i wäghen, iagh war een månadh emelan Smålandh och här. Sin handhskrifft hadhe 
Bergerus giffuit Arwidh Swensson att han wille wäl betala i förleeden höst. Och een 
kappa och åklädhe i underpant.

Samma kappa begärade Arwidh i betalningh och bödh 1. rdr. till, sädhan wille 
han behålla kappan för 11 rdr. Och hadhe bruukat henne och farit illa medh henne, 
iagh wiste inthet rättare ähn att Arwidh war contenterat och tili fridz medh 
kappan.

Hästen hadhe Bergerus sålt till Måns Staffansson, sädhan han heem kom och fick 
9 rdr igen, sädhan han hadhe förrättat sin reesa.

Respondebatur: Bergerus skall betaala Arwidh effter sin handhskrifft thet han 
honom loffwat haffuer i contractet. 20 dr begärar Arwidh strax och dhet öfrigha will 
han bijda medh.

3. M. Staienus talte om Elia Isopedio Uplando huilken begjerar niuta stipendium 
för wåår terminen 1646 effter han nu skall reesa uth och bliffua regementz präst. 
Altsädhan juul haffuer han warit borta. Nu fåår han 50 dr. och inthet meer.

4. Olaus Erici Bongius begerar stipendium a Ven[e]rando Consistorio. Reponatur 
inter expecta«tes.

5. En bondhe will tagha eet Academiae hemman i Berga och Hagha sochn, och 
will att hemmanet räknas för halfft mantal i owissa pertzedler, och åthniutha 2 t:or 
sädh förmedhlingh som dhet haffuer warit förmedlat på några åhr. Skall nu giffua 
uth 7 t:or här effter, och för eet halfft mantal i owissa pertzedler. Hemmanet haffuer 
warit ödhe i några åhr. Erich Hansson will nu tagha thet till häfdh, skall få niuta för 
x/ 2 mantal i owissa pertzedler, och 7 t:r afradh och skall boo ther i 6 åhr och så 
länge giffua åhrligen 7 t:or och 1/ 2 mantal i owissa pertzedler och stoore gården 
halff.

6. M. Emporagrii tienare hafwer belägrat een koona uthi Börje sokn. Han haffuer 
warit till tinget, men effter M. Emporagrius hadhe honom i sin tienst bådhe dhå 
och ännu ähr, altså kommer han nu till Consistorium här, och M. Emporagrius 
begierar nu att saken tagz up här.

7. Ericus Petri Lohaeradensis är sub rectoratu M. Stigzelii 3 gångor citerat men 
haffuer ähn inthet comparerat.

8. Paulus Andreae Giristadius klagadhe ahn Ericum Andreae Roslagium för eet 
skammeligit passqwill på sigh upslagit. Ericus suarade: Jagh lågh hoos Olaum Mar
tini Baggens praeceptorem den natten, han weet att iagh inthet war uthe den natten, 
när wij skulle gå uth och läsa samma skrifft war hon borta. Christophorus Lejman 
sadhe thet för oss.

Ad 1. Respondebat. Negando. Dn. Ericus Gååse skal wittna och Ericus i Loo- 
häradh, att han härmar sin kyrkioherdhe M:r Thomas, honom till spott.

Ad. 2. Respondit: Jagh gäster der breedhe wijd. Breffuet sågh jagh och 
månge andra haffua och sedt thet. Paulus sadhe, pijgan haffue warit hoos migh och 
begjerat att iagh skulle förlijkas medh Erico Andreae.

Ad 3. Respondit. Negando. Georgius stodh fort på och tilladhe honom thet, ty 
han kändhe hans röst wäl.
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Ad 4. Jagh fick weta i byen att han misstänckte migh, derföre skreef iagh honom 
till, att iagh hadhe sport thet aff andhre.

Ad 5. Jagh frågadhe effter intimationen huadh theses anslagna woro. Christopho- 
rus sade för Erico sigh haff [ua] hört att the slogho op passqwillet, när the föllo på knä 
i kyrckian.

Ad 6. Jagh omgås inthet medh fleere än medh 2 eller 3, medh them iagh ähr 
altijd wahan att umgåås medh.

Petrus gossen bekände sigh haffua slagit op passqwillet och togh strax nedher 
breffuet, 2 radar war thet långt. Emellan 1. och 2. slogh iagh op thet pfveceptor fick 
migh thet (han sadhe sigh inthet förståt breffuet) för 14 dagar eller 3 weekor 
sedhan, huar ordh war på latin. Paulus stodh medh latinske bookstäffuer. Lät ingen 
see thet på wägen sadhe han.

Martinus som gäster på Islandet han sogh att iagh slogh up thet. (Carolus Matthias 
i Widbogården och Ericus Petri the plägha conversera medh Martino.)

När iagh kom heem medh sedelen ladhe iagh honom på bordet, då badh han 
migh gå neder och läsa öffuer min läxa.

War månge studenter som läste? Han swaradhe. Thet war rätt thet, att the läste 
thet. Inthet war thet kyrkiodagh den dagen, uthan dhe kummo uthur bönen och 
gingo i Academien. När Ericus kom in bekiände han sigh haffua intimerad nomine 
M. Franckenii och sänt gossen Petrum till att slåå up samma intimation, annat slog 
intet gossen op.

Ericus sättes in arresto till dess saken bliffwer uthfördh.

Sub rectoratu Reverendi viri 
M. Erici Brunnii.

[Utan datum.]
Höltz Consistorium ordinarium pr<^sentib«J M. Brunnio p.t. Rectore, D. Lenaeo, 

M. Staieno, M. Stigzelio, D. Sidenio, D. Loccenio, M. Franckenio, M. Martino Ny., 
M. Fornelio, M. Boetio, M. Unonio, M. Ausio, M. Istmenio, M. Laurberg.

1. Inspectores stipendiatorum M. Stigzelius et M. Istmenius constituebantur.
2. Handlades om stipendiariis. Daniel Olai Lundius Suder, haffuer Reverendissimi 

Domini procancellarii intercession. Dhe 30 dr. hm. som s. Steno Kock skall haffua 
för Michaelis terminen 1643. skall tagas aff dhe 200 dr. huitmynt som ännu igen 
qwar ähro af 1646 åhrs Michaelis termin.

(Steno haffuer fått uth stipendium för Michaelis termin 1645 och ähr uthslagen 
af stipendiatorum registret, nu frågades för den skull huar man skall tagha samma 
penningar.) Får altså för 2 terminer complet och för den 3die 75 dr. koppar
mynt.

4. Om Suenone Traast discurerades att han skall bliffua försorgd ner han hem 
kommer på sätt och wijs som wij bäst finna giörligit wara. Men nu strax kan han 
inthet bliffua förwissat om någon hielp.

3. Johannes Anthelius får för twenne terminer effter konnunglige breff och ey 
för ordinario stipendio på samma termijn.

6. Jacobus Magni Telgensis begiärar stipendium confirmabatur ad stipendium för 
1646 påsktermijn.

7. Laurentius Erici Bronnius skall få stipendium för Michaelis terminen 1646.
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8. M. Nicolaus Salanus will reesa in exoticas regiones studiorum ca#ra, begiärar 
niuta stipendium adiuncturae? Honom bleff bewilliat för Michaelis terminen. Sädan 
måtte han på nytt sollicetera om större ben[e]ficio och längre prorogation på samma 
salario.

Vide confirmatos stipend. paulo infra.
9. En Professoris son M. Olaus Gestrinius begärar ett lijtet viaticum af Academien? 

Pater eius bene meritus est de literis et literatis haffuer ey så stoora medel, och haf- 
fuer elliest många barn.

(Här kom först M. Bringius.)
Beslötz att han af fisco skall få 30. rdr.
Rector proponerade M. Olai Stenii begiäran att få profiteri medicinarn effter han 

uthi dett studii genere är wäl bewistat, som M. Franckenius dett wittnar och M. 
Stigzelius.

(D. Lenaeus exivit.)
despondebatur: Consistorium bewilljade thet så framt han will uthreesa till att see 

sectiones. Elliest begärar han först bliffua certificerat professionen, före ähn han 
uthreesar. Och dhet remitterades till Reverendiss. Dn. procancellarium.

10. Her Hans i Wallentuna begärar tillgifft af Acad. på böterna han för sin son 
böta skall, despondebatur: Dhet blifwer widh hofrättens conclusion, wij mestre thett 
inthet.

11. Dn. Zacharias Humerus begärar stipendium för påskterminen 1646. desponde
batur. proportionaler skall han få ifrån den tijd han introducerades. Halfwa ter
minen till thet ringesta.

Ex dioecesi Upsaliensi confirmerades stipendiater
Olaus Erici Warg Angermannus, Olaus Erid Ang., Johannes Erici Cloverus, Jo

hannes Johannis Roslag., Daniel Laurentii Helsingus, Laurentius Andreas Enecop., 
Olaus Martini Nycopensis, Johannes Petri Vålensis.

Lincopensi.
Simon Nicolai. Johannes Gudmundi.

Scarensi.
Laurentius Odelius, Johannes Jonas.

Stregnensi.
Abrahamus Laurentii Nericius, Daniel Olai Lundius Sudermannus. Jacobus Magni 

Telgensis skall få i höst.
Arosiensi.

Petrus Laurentii Vinterus, Johannes Vidichindi.

Vexionensi.
Petrus Nicolai, Jonas Olai, Stephanus Petri.

Mariasstadiensi.
Gabr[i]el Erici, Elaus Andreae.

Calmarensi.
Andreas Erici.

Aboensi.
Georgius Georgii om rummen så tillsäya.



1646: [?] maj- 2  juni 183

M. Andreas Alander hafwer warit in på påsketerminen, derföre begärar han sti
pendium för den terminen? Blef inthet wist beslutit.

12. Paulus Girstadius klagade ähn ytterligare på Ericum Andres. Vid. ante die 
6 Maij supra.

Johannes E lis Hesserensis wittnade: Då jagh kom i kyrkian stegh iagh i söder- 
dören, der stogh och Christopherus Leyman. Då slogz några slagh på taflan, strax 
gick iagh i dören, och sågh iagh passqwillet wara upslagit, men ingen menniskia sågh 
iagh, tå läste iagh 4 rader, sädan gick iagh åter in till Christopherum och winkade 
åth honom, då gingo wij både dijt och läste uth thet.

Inkallades Olaus Martini Baggens pneceptor och tilfrågades om Ericus Andres 
lågh hoos sigh om natten? Olaus swarade at Ericus lågh hoos sigh om samma natt, 
när Christopherus kom dijt, holt Ericus på och klädde på sigh. Olaus sade att Ericus 
hadhe bidit sigh wittna medh sigh der om huadh han wiste.

Ericus hafwer reest inscio Rectore et Senatu uthur staden och violerat arrestum. 
Opskötz der medh tili een annan Consistorii dagh.

2. Junij 1646.

Hemma hoos p.t. Rectorem M. Ericum Brunnium pisen tibus D. loccenio, M. 
Bringio, M. Humero et Notario.

Olaus Martini Nycopensis filius professoris klagade ahn Olaum Martini Baggens 
p iceptorem  att han een gångh i sommars togh bort och upbröt mit breeff på 
postehuset, och annan gången nu i lögerdagz. Sadhe iagh, dhet är ingen synnerligh 
giärningh taga bort annars breef, han sadhe dhet wolte nampnwillan, i skolen inthet 
heeta Nycopensis uthan iagh. Jagh sade, i haffuen före heetat Olaus Biörck. Han 
neekade, sände så effter swerdet, och wille slåå migh, ruste på migh i gången i Lau- 
relii gårdh, sädan maante han uth migh, och kallade migh alt huadh han wille om 
icke iagh skulle komma uth.

Olaus swarade, iagh talte medh Erico Andres Holmensi, som stodh i fänstret, han 
bodh op migh. Ähr alt rett som Olaus och klagar.

(M. Nycopensis fadren sadhe: i fiol såge i att mitt breef lågh inne uthi dhet 
andra, hui bröt i och up thet, och kleema litet lack på. Hui giorde i thet? Thet war 
inthet rett. Nu giorde i sammalunda.

1 söndagz afftonen i fingo see honom i fänstret så gingo i op af berådt modh, och 
strax begynte taala honom till. Och sagt han skall inthet fåå breefwet igen för ähn 
han aflägger Nycopensis nampn och hålla honom icke wärdigh att heeta Nycopensis. 
Slagit honom, maant uth honom.)

Israel Skultt wittnade, at Olaus Baggens ursächtadhe sigh haffua tagit några breef 
af posthuset owitterligen. Ded hörde iagh att han roopade effter sitt swärdh i stugan. 
2do. Att han inthet skulle få igen brefwet för ähn han aflägger thet nampnet Nyco
pensis.

Olaus Baggens praeceptor swaradhe, iagh kan inthet swärja dher på, att iagh icke 
haffuer sagt samma ordh i öölsmål. Brefwet sände iagh strax ifrån migh om löger
dagz afftonen. När iagh kom uth fick iagh swärdet, och fodradhe uth Olaum Martini 
Nycopense*» och sadhe, ästu een ährligh karl så kom uth, högg i gatan, mitt swärdh 
hadhe iagh och Ericus sitt utur sitt herbärge.

Ericus Gåse badh och Olaum Martini Baggens hugga Olaum Nycop. ropa och i



1 8 4 1646:2 ju n i-16 juni

slå, slå. Jagh har länge åstundac thet. Ericus Gåse neekade wäl, men wittnen hade 
öfwertygat honom, item bekände han sigh hafwa hårdragit Hans, Nycop. dräng.

Hans Nillsson, M. Nycopensis drängh, wittnadhe, iagh war i D. Laurelii gårdh i 
söndagz afftonen. 9 om afftone« kom iagh dijt, widh 10 kom Olaus Baggens prae
ceptor in, inthet weet iagh huru han kom in, och ey heller hörde iagh huadh the 
sadhe. Näffuän knytte the åth huar annan och Olaus B. gick föråth uth, många andra 
fölgde them uth, och mitt för Jörans stugu taltes the wedh, ther slogos the. Olaus B. 
slogh först till (doch hölt Olaus Nycop. honom i håret först i gången). Der höllo 
the huars annars håår. Thet bekiände och parterna. Sädan war iagh inthet uth på 
gården eller gathan förre ähn wij gingo heem. Baggens praeceptor sade sigh inthet 
minnas huem ther war i gången när Olaus Nycopensis togh honom i håret. En pust 
hade Olaus Nycop. fått, och i dhet samma bleff han hårdragen.

Sententia. Olaus Baggens praeceptor skall bötha för pust 6 mk. hm. För dhet han 
maante och giorde oliudh på gathan 12 mk. och mista swärdet.

Olaus Nycopensis filius Professoris för pust 6 mk hm.
Ericus Roslagius miste swärdet.

3. Junij d. $
post concionem vocavit M. Brunnius Rector Dominos Professores och proponerade 

om Johan Bremer som nu i några åhr haffuer warit prouisionaliter antagen till Aca
demiae bookförare och begiärar längre samma embete, item recommendation till 
H. K. M:tt pro confirmatione in officio, tillsäger sigh willja oppehålla een anseenligh 
och fullkommeligh booklåda. Begärar och der brede widh förlof, att införa så bundna 
som obundna böcker, item att bijwistas i allmänna marknader i rijket.

Resolutio. Wij antaga honom till Academiae ordinarie bookförare, och recommen- 
dera honom till H. K. M. om dhe öfrige postulater. Detta skall strax refereras för 
hans högw:t Erchiebispen procancellario.

7. Junij d. O
post missam kalladhe Rector professores och
1. Frågade om Adiuncti skole skrifwas på mantalzlängden, i synnerheet Ajalinus 

som beswärar sigh haffua rijnga lifzmedel. Beslötz att Dnn. Professores kunna indiet 
frijkalla them.

2. Om Rector scholae skall föras på mantalslängde». Respondebatur: Rector sänder 
till honom längden, will han icke anskrifwa sigh, så sändes bodh till borgmästarena 
att the skrijfwa honom på stadzlängden.

3. Beslötz och bejakades att inspectores Bibliothecae skulle behålla Aldrovandi 
Historiam animalium nove»* tomis comprehensam, för 50. rdr. uthaf Johan Bremer 
bookföraren.

Den 16 Junij 1646.
kallade Magnificus p.t. Rector M. Ericus Brunnius till sigh Notarium, och lät 

samma gångh examinera saligh Carl Larssons fordom denne stadz skrijfwares hustro, 
och hennes dotter Lissbeta, på det man kunde förnimma deras wittnesbörd och någon 
widare kunskap om det passqwillet som på Paulum Andreae anslagit bleff.

Uthi Pauli närwaro bekiände då Lisbeta dottren att Ericus And. som för pass
qwillet beskyllat ähr, war inthet hoos sigh när hon fick Pauli sedel som han till
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henne skreef, ey heller wiste hon om Ericus Andres hadhe läsit samma sedel eller 
ey. Thet samma sadhe och modren, att dhet war henne aldeles owitterligit. Andra 
studenter haffua och wäl uthan twifwel sett samma sedel såsom Petrus Petri, och 
flere, ty han lågh dher i fänstret eller på bäncken, men inthet wiste wij att Ericus 
hadhe läsit honom för än han sielf bekände thet. Inthet lägia wij honom till pass- 
qwillet, och intz frija wij honom derföre, kan skee han haffuer giort thet, kan skee 
inthet. Paulus och han må nappas der om som dhe bäst willia. Men thet sadhe 
modren, tycker migh illa waara att han haffuer nämbt migh och min dotters nampn 
dher uthi Capitlet.

Lisbeta neekade och der till, att hon skulle nonsin haffua lagt något emillan 
Ericum och Paulum till bästa eller intercederat som han Paulus föregifwer. Men 
dhet bekiände hon att hon frågade Paulum om passqwillet säyandes: Gudh bättre 
migh, Paule, iagh hörer att i haffuer fört migh till M. Bringium Rectorem. Dhet 
tychte iagh illa wara och badh honom Paulum om han icke wore deste wissare ätt 
han wille läggia neder thet. Paulus sade att Lissbeta badh Petrum Johannis bedja 
sigh. Lissbeta neekadhe.

Modren frågade Paulum huadh han will intentera med detta talet, sadhe att huar- 
ken han eller Ericus skole nonsin få sin dotter. Refererade ytterligare att een gåsse 
Henrich Persson benembd, gick till Michel tegelslagare att kiöpa tobaak, då satt 
Paulus och böffuelzkonan der inne och då frågade Paulus gåssen om Ericus Andreae 
plägar gå till Lissbeta, bodh poiken een rdr att han wille säya sigh dhet. Sade och 
på siste, wiltu icke seya migh det skall iagh läggia digh i prubban. Modren sade ähn 
sigh inthet wetta hwart han will uth medh sådant taal, ty dottren får ingen theera. 
Men hon hadhe hört att Paulus skulle misstänckia dottren Lisbeta för passqwillet 
effter hon kan bådhe läsa och skrijfwa eller och uphissat Erich Andersson der tilL 
Derföre talte wij medh honom der om och dhå sadhe Johannes Jacobi een finne 
student till honom att thet war ingen qwinfolkzstyL Olaus Martini och Siggo woro 
der hoos när wij detta talte medh Paulo.

Ytterligare sade både modren och dottren att the inthet wiste att Ericus hadhe 
läsit sedelen för ähn han kom uthur Consistorio.

Och då bannade modren Ericum derföre seyandes att antingen skall wara så litet 
att han inthet skall kunna see thet, eller så högt att han inthet skall kunna räckia 
thet, om han skall låta blifwat, sade och att ingen godh hadhe lärt honom läsa 
thet.

Bekiände och att the offta hadhe sagt för mångom att flickan bär dijt Pauli sedel 
till Lissbeta.

Den 17 Junij 1646.
höltz Consistorium, praesentibus Magnifico Rectore Brunnio, M. Joh. Staieno, 

M. Laurentio Stigzelio, M. Bringio, M. Martino Gestrinio, D. Henrico Ausio, D. Jo
hanne Franckenio, D. Anthelio, D. Zacharia Humero.

1. Beswarade sigh Magnificus Rector att ingen obedientia bewijstes "Domino Rec
tori, drogh fram exempel om Erico Andreae Roslagio, att han haffuer hemma blif- 
wit dömbd och intet effterkommit, medh swerdetz lefwererande, för ännu på tijman 
det doch längt för detta afdömdt bleff.

Slötz effter constitutiones, att när een fälter icke strax domen effterkommer, att 
han sättjes in carcerem.
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2. Kom fram passqwill saaken emillan Paulum och Ericum Andres, och begiärte 
Ericus Andres först, att han motte få swar uppå dhe beskyllningar i punchte wijs 
som D. Paulus honom tillägger.

Doch haar Paulus bewist sin första articul medh skrifteligh wittnesbördh M atthis 
Olai Roslagii, att [han] hafwer hört honom apa effter präster. Ericus Andres neekar 
der till medh skrijfftlighe testimoniis, Olai Martini Nycop., Olai Graan, Siggonis 
Andres, dhe som sågo att the icke haffua wist eller hört aff honom, att han skulle 
skrijfwa passqwill.

Ericus Andres säger Georgium Lodium icke kunna bewijsa dett han honom tilläg
ger.

Paulus säger Ericum Andres hafwa gådt om nattetiden medh swerd sädan pass- 
qwillen giordes, beropte sigh på een drängz testimonium. Till detta kunde Ericus 
Andres inthet något neeka.

Till den fempte puncten swarar Ericus Andres att han frågade allenast effter 
huadh intimerat war, effter han inthet sågh det, och det tree dagar effter.

Joh. wachtmästare wittnade att Ericus Andres mir han gäste i Wallii bygningh 
härmadhe effter M. Thomoss och her Oluff syslomannen, och dhet för några åhr 
sedan.

En gosse Henrich Persson benämbd, berättar, att hoos Michel tegelslagare satt 
böfwels konan, och Paulus sampt wärdinnan, och the alle tree drucko tobaak af een 
pijpa, wijdare sade gossen, att Paulus frågade honom tå om Ericus Andres gick offta 
till Carl Larssons, gossen sade sigh dhet inthet wetta, tå sade Paulus sägh migh så 
skall iagh giffua tigh een half mk., sädan welle han giffua honom een mk., sädan 
een dr[?]. Frågade och om han wiste om Elisabeth plägade gåå till Erich Andersson. 
Gossen säger sigh först haffua sagt om Paulo och böfwels konan, för Elisabeth, som 
gossen informerar, och för ingen annan, och att Elisabeth skall haffua sagt dett för 
Erich Andersson.

Kom inn h. Brijta Henrich Pederssons, och berättade att hennes gosse Per Hin* 
dersson kom heem ifrån Michel tegelslagare och gret refererandes effter några dagar, 
att Paulus hadhe hotat honom om icke gossen wolle säya, om Ericus Andreae och 
Elijsabeth umginges så skulle han sättia honom i prubban och att han hade budit 
honom penningar.

Gossen sadhe sigh först haffua sagt om Paulo för Elisabeth och sädan för sin 
moder. H. Brijta sadhe sigh kunna swärja att hon inthet weet att Ericus Andreas 
haffuer skrifwit passqwillet. Paulus säger sigh aldrigh haffua budit gossen några 
penningar, icke heller druckit tobaak af pijpa medh böfwels hustrun.

Michell tegelslagares hustru, Pauli wärdinna, säger dett aldrigh wara sant som 
gossen berättar om henne, Paulo, och böfwels konan, säger sigh willja medh eedh 
purgera Paulum. Johannes Olai Molstadius berättar, att gossen lopp fram om Pau
lum och honom, tå sadhe Paulus, see denne ähr Elisabetz gosse, den hon informerar, 
och att Paulus inthet mehr talte medh gossen. Gossen affirmerar honom haffua talt 
till sigh, Paulus och den andre studiosus Joh. Olai neeka der tiU. Paulus säger att h. 
Brijta haffuer uthfört, att een soldat Klint haffuer uthsändt, att Paulus skulle drijcka 
medh böfwels konan, h. Brijta säger sigh dett haffua hört af Elisabeth. Paulus neekar 
ick[e] der till att han iu icke hadhe sedt böfwels konan i sitt herbärge några gångpr, 
doch aldrich hafwa druckit tobaak eller annat medh henne. H. Brijta säger sigh 
haffua legat siuk i pingzdagzhelgen och icke wel wetta om poiken bleff frågader 
för eller effter helgen, doch sädhan sagt, att dhett war näst för pingzdagen.
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Slötz denne gången, att Ericus Andre® bereeder sigh till jurament bätter fram, 
heller om han kände sigh skyldigh, han bekände dett i medhleer tijdh att processen 
motte lindras — och- att han ställer sigh hijt igen till Bertholomaei dagh, sub paena 
violati arresti.

3. M. Andreas Alander begärar 25 dr af stipendio, som resteradhe, bleef neekat, ut 
supra.

4. Rector schola? M. Olaus Christ, förmanas nu een gångh, att han lefwererar bak* 
ningz pening:r ifrån sigh, och att han icke mister sitt lius dhet han under Academien 
haffuer.

5. Edvardus Philippi kunde inthet bekomma stipendii augmentum, eff ter inthet 
war i förrådh.

6. M. Ericus Norasus begärar, honom mothe förgynnas af Consistorio att reessa 
uth, och ath honom motte sitt stipendium effterlåthas, säger sigh willja komma igen 
till först i wååren. Effterlätz af dem som tillstädes woro, medh procancellarii och 
dhe andres som borta woro, samtyckio. Säger sigh wara sinnader, att ställa een i sitt 
stället igen, medh den Consistorium skall wäl wara nögd, in e[i]us absentia.

7. En enckia i Alunda ifrån Golfwesta, begärar att hon motte niuta den sedel till 
godho som M. Ericus Honterus giffuit haffuer den 14 Martij 1632.

Slötz att acta först sökias igenom, fins inthet, att hemmanet thet motte besees, 
och sädan der om sluutas.

8. M. Laurentius Stigzelius begärade af Consistorio, att dhet motte komma till 
een ändskap medh Wallii barns arf, att huar skulle komma till sitt, och att gälden 
som kunde bewijsas rätte wara, kunne blifwa betalte, effter den qvotam som bör, 
och huariom och eenom tilkommer, ath betaala.

9. Frågades, om Johannes Simonis Nauderus war ifrån Academ. iurisdictione, af* 
firmerades af M. Gestrinio att han war i Cansellijt, begiärades att dett skulle tagas i 
betänckiande, om futuro depositore.

Peder Pedersson skreddaren anklagade Bengt Acad. skreddares pijga för dett hon 
hadhe slagit sin shon. Hans son sadhe sigh haffua slagitz medh een annan gosse. Då 
kom Bengtz pijga och slogh hans shon på gatan. Gossen sadhe pijgan haffue slängtz 
sigh på gathan och slagit sigh medh högra handen. Kirsdn Bengtz pijga swaradhe: 
Jagh kom gående så hölt Pelle, Peder Pederssons gosse på mota een gosse (Johan 
guldzsmedz). Då sadhe iagh kan tu låtha gå denne lilla gossen han eller du skolen 
see iagh skall skillja edher åth. Ja, kom sadhe gossen, då slogh gossen pijgan på 
armen medh een kiäpp. Då togh iagh gossen i axlen och skiöt på honom så att han 
kom sittiandes och inthet stötte sigh.

Margareta, Ausii pijga, witnadhe: Jagh mötte Kirstin, Bengtz pijga, på gathan, då 
stodh gossen Pelle i porten och war huarken lortigh eller wååt. När fadren kom 
effter sadhe iagh till gossen: Du sij din fadher kommer effter, nu klaghar Kirstin 
på digh. Gossen swarade, far tör fullo slåå pijgan wedh örat medh. Gossen jakadhe 
der till.

Margreta i Bengt Nilsson krogen witnade: Först hadhe fadren gossen i brunnen 
och sädan gick han till Bengt Nilsson och lät ransaka huru blodigh gossen war, kan 
skee fadren haffuer siälf giort thet. Fadren sadhe till gossen gaak och twätta tigh i 
brunnen, när gossen icke wille, fattade fadren sonen i armen och doppade honom i 
brunnen. Fadren Per Pedersson bekiände sigh haffua warit drucken och förtörnat på 
gossen, att han inthet strax wille twetta blodet aff sigh. Och då sadhe han, skall tu 
skälla folck på gathan. Då doppade iagh honom i brunnen.
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Pijgorna witnade att gossen greet och skrijadhe i brunnen medhan fadren sölade 
honom ther.
. (Per Persson sadhe: Hadhe the lydt til stackens jurisdiction hadhe inthet drögdz 
så länge ther medh, uthan pijgan hadhe blifwit insatt, 2. wittnen anstår iagh inthet,
3. unsäjer pijgorna för rätten).

Bengtz pijga Kirstin sadhe att Per Pedersson kom hem i sin mat moders huus 
och kallade sigh hoora, och sadhe sigh skulle snöpa migh och den andra medh och 
ingen war inne uthan min matmoder.

Beslötz. Upskiötz till annan gångh.

29 Julij
höltz ordinarie Consistorium praesentibus M. Erico Brunnio p.t. R., D. Lenaeo, 

M. Staieno, M. Stigzelio, D. Sidenio, D. Loccenio, M. Nycopense, M. Bringio, M. 
Fornelio, M. Humero.

1. Beslötz att Consistorium skulle skrijfwa borg:sk:p och rådh till i staden om 
den platzen widh Communetetz muren.

2. Borgmästare och rådh i staden willja nu inthet försegla baakungzlängden och 
underskrijfwa henne. (Staden för tertialen.) Resolutio, dhe Professores som woro til- 
städes nu denna gången samtyckte till att huar och een gifwe 10 mk. hm. Primario 
professore undantagandes. Han gifwer som tilförende 3. dr. baakungzpenningar. 
Adiuncti och Notarius giffua een rigzdr.

3. Alexander de Que begiärar bliffua prsceptor gallicae linguae. TLespondebatur: 
tilförende ähr beslutit att wij tagha ingen uthan han är perfect. Freinshemius han 
pröfwar hans profection (kan skee woro gott till att tagha honom till extraordina
rium) och upwijse sin grammatijk. Freinshemius giffuer oss swar der uppå.

4. Saligh Rijkzdrotzens fru [Margareta Oxenstierna, född Bielke] (then förra,* Erich 
Bielkes syster) haffuer för een tijd sädan giort eet testemente till een studen[t]s under- 
hold. D. Lenaeus sadhe sigh haffua brefwet men han fruchtadhe att slächten skulle 
haffua tagit bort gotzen. Hon [haffuer] begiärat af D. Lenaeo, att Academien skrifwer 
sigh till. Beslötz att Consistorium skrifwer fru Chatarina Flemmingh till der om.

Effter the haffua förnummit att studenter haffua hafft sitt underhold der af odi 
begiärar wetta om några studenter nu haffua the gotzen. 2. att frun welle låtha 
lefwerera gossen till Academiae Räntmästaren effter S. R. M:tz förordningh, brefwet 
skrijfwes till fru Catharina Flemmingh, grefwinne wälb. Elena Bielke s. h. Clas 
Flemmingz fru.

3. Om medicinae Professore eligendo. Non omnes adsunt.
6. Om futuro depositore taltes: Competitores Johannes Kempe, Olaus Bolius, 

Marcus Simmingh, Petrus Nenzelius, Nicolaus Isaei.
Skiötz up till een annan gångh.
Anhölt Notarius om ammanuensis löhn för 644, 645, 646 och 1647. åhr. A ffir

mative]. Effter som tilförende honom thet bewilljat ähr.
Resolutio. Consistorium sågo giäraa att han fingo dhe penningar, hälst emedan 

han dem till sin reesa wäl behöffuer, och skall aff sitt eget löna sin vicarium ähr, 
medan han in exoticis regionibus förbliffuer. Doch skiutes detta tili Reverendissi
mum Dominum procancellarium att determinera.

* Felskrivning för senare.
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Magnificus Rector refererade den 30 Julij för hans Högwyrdigheet Procancellario 
detta Consistorii betänckiandhe. Tå samtyckte Dn. Pro-cancellarius till Consistorii 
resolution och förunte Noraeo gärna samma penningar, fast ähn thet woro än mehra 
til sinn reesas fortsättiande.

Anno 1646 12 Augusti

finita concione holt Rector Magnificus M. Ericus Brunnius samtaal medh Pro
fessoribus närwarande: M. Joh. Staieno, D. Sidenio, D. Loccenio, M. Olao Unonio, 
D. Zacharia Humero.

Om een dansk fördrifwen prästman, som i Herverstadh i Skååne hafwer warit 
comminister, och nu tänckt sökia H. K. M:t i Stockholm om någon lägenheet uppå 
Hallandh, begiärandes ödmiukeligen medh een supplici libello någon hielp aff Ve
nerando Consistorio, att uppehålla sigh medh i Stockholm. Resol. Han skall be
komma 4 rdr. Rector loffuadhe sigh willja honom lefwereera.

19 Augusti

höltz ordinarium Consistorium, praesentibus M. Erico Brunnio p.t. Rectore, M. 
Stigzelio, D. Sidenio, M. Bringio, M. Gestrin., M. Nycopense, M. Boetio, M. Unonio, 
M. Isthmenio, D. Freinshemio, M. Laurbergio, D. Zacharia Humero.

1. Borgmästares och rådz breef uthi staden uplästes tili swar giffuit literis Senatus 
academici om platzen widh Communitetz muren. Beslötz att breef skulle sendas tili 
öfwerståthållaren herr Knut Posse, att Academien måå platzen bekomma. Och huar 
icke dett i medier tijdh så snart kan beslutas, att doch een inhibition motte skee 
uppå bygningarna i medler tijdh.

2. Proponerade Rector Acad. om han skulle effter borgmästarens och rådhz be
gäran försegla längden uppå bakungzpenningarna af Academiae personer uthgifne. 
Resol. Effter inthet för ähr af Rectoribus Acad. underskrifwet och nu länge sädan 
penningarna lefwererade, hwarföre, om dett kan skee, skiuter Rector ifrån sigh 
underskrifningen, att tagha uthi betänckiande till eet annat åhr.

3. Om herr Lars Cruuses breef, att byta godz medh Academien. ResoL Senatus 
academicus ähr inthet tillfredz det uthi brefwet blifwer infört, som Professores woro 
benögde medh något så godt wederlagh.

4. Uplästes Gyllenkloos breef om Lyian eet hemman i Alunda. Differerades medh 
resolution till nästkommande Consistorii dagh.

5. Förehölt Rector att Academien intet lengie kunde wara uthan Cancellario, och 
huilken syntes bäst wara att begiära. Resol. Breef ställes till H. K. M. om Cancel
lario Regni [o: Academiae] uppå latin.

6. Om Alexandro de Clue blef besluttit, att effter han aff D. Freinshemio befinnes 
wara färdigh, haar uthwist sin grammatijk, och loffuar sigh heela dagen infotmera 
sijna discipulos, ty antages han provisionaliter för een praeceptore gallicae linguae.

7. Beslötz att skulle förfärdigas breef till Stockholm till fru Helena etc. och hen
nes syster om saligh Rigzdrotzens förra fruus donations breef etc.

8. Om Professore medicinae eligendo blef inthet wist besluttit.
9. Petrus Nicolai Smolandus bekommer uth för höst och wåår termin sitt stipen

dium, aldenstundh han ähr ähn siukligh.
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2. Septemb. 1646.
Höltz ordinarium Consistorium praesentibus M. Erico Brunnio p.t. Rectore, M. 

Stigzelio, M. Gestrinio, M. Boetio, D. Andrea Anthelio, D. Zacharia Humero.
1. Uplästes Dn. Henrici Ausii confirmations breef aff S. R. M:te giffuit till pro

fessionem juris extra ordinem. Och oansedt constitutiones academicse kräfwia proof 
giöras, aff den som sådant skulle tillåthas, lickwäl bleef Dn. Ausio tillstadt bådhe 
för dhet han haffuer warit wår trogne collega, så wäl som för andra hans merita. 
Doch medh welkor, sådant motte icke aff androm trahi in exemplum.

Primum accessere M. Martinus Nycopensis item M. Johannes Laurbergius.
2. Ankom Paulus Johannis medh sin adversario Erico Andreas, och angaff någre 

nyie documenter, nembligen att i förledne sommar har Daniel Danielis warit tillijka 
medh een annan studioso uthi h. Ingiels gårdh i Fierdingen och berättat för h. 
Elisabeth Lars Sigfridssons effter hennes mors frågan: Om han kunde gå eedh medh 
Erico Andreas? Nej, swarade han, dett giör iagh inthet, ty om söndagz morgonen war 
hon upslagen, och om lögdagz afftonen hörde iagh henne läsas aff Erico. Resol. 
Upskiötz till dess wittnen framkomma. Men medan reus begärade loff till näst
kommande Consistorii dagh, bleff honom effterlåtit, medh den caution att han huar- 
ken till Danielem eller någor annan skulle reesa att conspirera medh.

3. Proponerades huilken skulle succedera M. Bringio uthi kyrckiones beställningar. 
Resol. Att medhan M. Gestrinium attingerar ordo, antager han eensammen på eet 
åhr tillgiörandes, så och effter numerus Professorum finnes större.

16. Septemb. A:o 1646.
Höltz Consistorium, praesentibus, Magnifico Rectore Brunnio, D. Lenaeo, M. Sta

ieno, M. Stigzelio, D. Sidenio, M. Gestrinio, M. Nycopense, M. Bringio, D. Ausio, 
M. Isthmenio, D. Anthelio, D. Freinshemio, M. Laurbergio, D. Humero.

1. Proponerades på h. Gulis s. herr Erichs i Swartbeckens begiäran, att kunna fåå 
uthtagha sin betalningh nembligh 10 dr. kopparmynt aff Johannis Lindelii Ostro
gothi böcker och andra saker, the ther uthi 3 åhr sädan giälden giordes, haffua ther 
warit needhsatte. 'Respondebatur, ther effter moste ähn widare ransakas, om ther till 
ähre witnen eller breef uppå.

2. Om borgmästares och rådz wänlighe begiäran, att Dn. Professores welle för 
sijna åkrar, liggjandes widh Almunwägen hålla dijken. Resol. Huadh widh kommer 
rättigheeter eller servitutes agrorum, ähr huar och een sielf benägen ther till. Men 
huadh stoora Allmunwägen widhkommer, kunne Professores inthet omsorg af- 
tagha.

3. Om studentemes otidigheeter eil. grassationer. Nämbligen: Johannis Klint, Jo
hannis Sparman, Johannis Jodoci, Elise Haraldi. Thet the haffua suttit på kiällaren 
2 dagar, sädan på gatun ollat och otijdeligen sigh förehållitt uthi Gintens giästehär- 
berge, ther till the inthet kunde neeka medan lijflige witnen finnas. Resol. Att the 
måste på eet dygn gåå alle tilhopa i prubban. Än i synnerheet att Johan Klinth haar 
wridit huffudet hoos Rectorem, skall honom blifwa stipendium suspenderat till een 
tijdh.

4. Wachtmästarens beswär, att han inthet kan uthstå medh wachten medan staden 
håller ingen wacht, ey heller dämpa the ostyrige mästerswännerna och smdra aff 
stadzens, som så roopa och skrija om nättema. Resol. Staden moste hålla wacht, huar 
och icke moste man ther om solli citera ståthållaren.
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5. Casparus Ditmarsus begärar hielp, omkringh reesandes medh sin hustro och 
barn. Så och een annan ifrån Podolien, som haar sijna fågna uti Turkii. "Responde
batur: Man kan inthet bewijsa någon hielp, uthan han går effter H. K. M:tz order, 
haffuandes först bewijs aff öfwerståthållaren etc. Och medan the gå uthi gårdarna 
kan man ey giffua them något aff serario, helst medan inthet finnes något i för- 
rådh.

6. Joh. Dantiscanus kän ey bekomma loff hijt reesa medh sijna böcker ifrån 
Stockholm, här att sällja, medan bådhe marknan nu ther tilstundar, och elliest wår 
bookförare ther igenom kan lijda stoor meen.

7. Om Cancellario Academiae bleff beslutit, att breff skrijffuin till H. K. M:tt, och 
att Reverendus Dominus Doctor, närwarandes insinuerar dett H. K. M:tt men icke 
om conjunctione.

8. Delibererades än om secundo medico eller Kirstenii succesore, vota och om- 
röstande skedde effter som föllier.

Först refererade Magnificus Rector huru långh tijdh thenna profession haar va- 
cerat, huru Archiebispen beder oss låtha een gångh komma till ändskap, thet wij nu 
een långh tijdh haffue arbetat uppå. Och medan man wäl kan see, så freqventes ey 
nyligen haffua warit "Dominos Collegas, wille wij saken singulorum votis haffua con- 
duderat.

Dn. Zacharias Humerus. Medan Frankenius gifwer honom* eet gott witnesbördh, 
är och ey migh okunnigh hans stoora flijt, han för många åhr sädan uthi studio me
dico hadhe anlagt, huilket och hans dexteritas in curando noghsampt uthwijsar, kan 
iagh icke än effter samwettet giffua honom mitt votum.

M. Martinus Gestrinius addidit et hoc: Jagh kan inthz giffua honom mitt votum, 
medan hans praxis ähr migh okunnugh, ey heller hastar så mycket, eller skulle thet 
omsijder skee att han elegeras, motte någon till thet minsta sättias medh honom i 
walet.

Doct Sidenius. Wij haffua inthet meera än een person. Hans theoria är Franche- 
nio wäl kunnugh, hoos huilken han medh största beröm haar studia medica tracterat 
så wäl som hoos andra. Praxin optimam uthwijsar wäl mehra än 100 personer, som 
hans hielp haffua till godha åthniutit. Huarföre iagh aff posteriori judicerar honom 
wara godh ther till.

M. Laurentius Stigzelius. Medh thenna profession ähr fast annorlunda beskaffat än 
medh the andra, ty wij kunne inthet finna någon från fremmande landh som är 
benögd medh thetta stipendio, thet och Kirstenius swaradhe Cancellario, när han 
wartt tilfrågat: Om han och medh detta stipendio academico hadhe sigh tilfridz gif- 
fuit, hwar han icke hadhe tillijka hadhe bliffuit H. K. M:ttz lijfmedicus? Ingalunda 
swarade han. Sädan att iagh om hans theoria inthet dömer, then han lijkwäl medh 
största flijt på många åhr haffuer sökt, ähr hans praxis så lyckeligen nu på tre åhr 
tillgiörandes affluppin, att alle som patienter haffua warit storligen honom beröma.

Hwadh will man nu tala om hans perfecdon uthi botanica arte? Frankenius witnar 
honom så färdigh uthi detta studio, att icke någon i Swärje skall giöra honom för-

* Protokollföraren har glömt att ange namnet på den person, som diskussionen rörde sig om. 
Det är fråga om Olaus Martini Stenius, professorn i astronomi. Protokollet är dessutom ofullstän
digt beträffande voteringen. Endast sex professorers vota ha inskrivits. För de övriga åtta när
varande professorernas yttranden har plats lämnats men icke ifyllts.



192 1646: i6  september-1 8  september

lciöp. Om Bromselio att sättia honom i walet medh honom, weet iagh icke. Huarföre 
tyckes migh att giffua honom recommendation till Majestäten.

M. Johannes Staienus. Länghe haar profession vacerat, icke heller giffues någon 
annan som kan sättias i walet, perfectus synnes han wara. Han haar warit een Pro
fessoris son, ähr een godh cymicus och verserat wäl in Paracelso, dy tyckes migh 
honom allena wara aff dhe kunnogha tiänligh.

Doa. Lenasus, iagh hadhe wäl sedt dett iagh inthet hadhe warit tillstädes, när 
sådant hadhe företagets, medhan han medh migh ähr inlåten uthi skylskap. Men 
som iagh hörer Collegium haffua fallet på honom, tyckes migh underligit wara huar
före sombligha, allenast för den experientia som medh section kan föllja skulle hålla 
honom odugse. Ty iagh hadhe sedt 3 sectiones i mijna dagar och kunde wel enom 
androm ther uthi något wijsa, som likwel mycket förfamare kan wara ähn iagh. Ten 
kan han snart förfara.

9. Bleff framdraget af D. Lenaeo om Cursoribus, att the angifwas af borgerskapet 
för dryckzbultar, i dhet dhe wäl på andra tijder, men synnerligen om helgeda[g]z- 
nätter slå sigh fulla medh ööl och brännewijn, besynnerligh när annat folck gå i 
kyrckian, kommandes ey för dijt än mot thet andra gå tädan. Om sådant finnes nu 
uthi sanniwgh, begiärar att bot motte finnas ther uppå. Och att i welle förmana them.
2. Om Haq#mi dotter talte D. Lenaeus, thet hon säges föra eet elackt lefwerne, medh 
ordh och giärningar, medh horerij och bolerij etc. 3. Om borgmästaren Mörk, att han 
inställe sigh een gångh uthi sacrestyian när iagh medh kyrckiowärdarne tillijka medh 
andra hadhe förhänder något medh kyrckiones saker beställa, och frågatt huarföre 
han icke fåår budh, när något för händer haffuers på kyrckiones wägna? Jagh swarade 
när wij Eder behöffue, kunne i wäl få wetta aff, men elliest tyckes migh dhet i föga 
har här beställa, ty här ähr män aff staden satte till upseeningh. Ney sadhe han thet 
måtte inthet så wara, iagh ähr ju eller borde wara interesserad. Jaa sadhe iagh dhet ähr 
gott, skiuter uth een aff dhe andra, och blifwer sädan stadigt i hans ställe eller giörer 
wäl och bijspringer oss, när wij olydighe och upstussighe boffuar haffue för händher, 
och wij sielfue inthet kunne råå medh them, huilket kommer till justitiae administra- 
tionem och exdusionen. Will han nu inthet thet giöra, tå måste wij sökia annat 
medel och uthi sådant gåå honom förbij.

10. Lästes up H. K. M:ttz befallningz och recommendations breeff för een studioso 
Hieronymo etc daterat den [datum ej utsatt] Stockholm att bekomma stipendium. 
Resol. Effter constitutiones gåå wij och examinera honom först om han ähr dugeligh 
dher till.

18. Septemb.

kallade Magnificus Rector till sigh: M. Martinum Nycopensem, M. Israelem 
Bringium, Dn. Ausium, Dn. Humerum och proponerades

Mörkens begäran, att M  Mårten Nycopensis dränger swara till skadan skedd ähr 
aff giärdzgårdens upbrytningh widh Luthehagan. Måns Månsson på Mörkens wägna 
refererade, att för 5 1/2 weeka sedan haar borgmästaren Mörk hafft 3 stycken koor 
gående i beet bådhe natt och dagh uthi Luthaghan. Then eena haar warit i kalff 
tagen ifrån hemmanet. Och igenom Nycopensis drängers wållande uthkommen om 
nattetijdh, och sädan i diurs wåld kommen i thet the haffue seent om natten slept 
in Nycopensis hästar, uth medh åån rijfwandes up giärdzgården och inthet igen sängt 
effter sigh. Doch så effter contraaet uprättat emellan M. Mårthen Nycopensem och



1646: i8  september -  23 september 193

Mörken, haffua the huar sin nyckel åth grinden och icke giordes behof upbryta nå- 
gorstädes giärdzgården.

Erich Oluffsson drängen swarade: Att natten wij ridde uth, slepte wij in widh 
åån hästarna, yppandes så mycket att hästarna kunde öffuerflyia, doch stängde wij 
strax igen, så mycket wij uptogo, och icke rifwe up uthi grundh. Dagen ther effter 
när wij tijt kommo effter hästarna, kom och doctorinnan, och hadhe koor för sigh 
frågandes effter huru många hästar wij ther hadhe? Men effter inga koor. Oansedt 
tå natten nästförleden sägz koon wara bortkommen.

Witnade Per Hansson att drängiarna altidh haffua stängt igen effter sigh. Men 2 
gråå hästar weet man, effter hooanden wara inslepte, aff Johan bagares uthskickade 
e som offtast, the samme kunde icke medh stångh eller annat införas, medh mindre 
giärdzgården i grund skulle nidhrijfwas. Thet samma witnade och Academiae wacht- 
knickt Matz Michelsson att giärdzgården ähr offta i grundh nedherrijfwen aff baga
rens drängh, men icke aff M. Mårthens.

Mörkens pojke haar och offta ther uthridit, som Nycopensis dränger haffua 
sedt.

Item att uthur porten haffuer warit 2 bräden och M. Mårthens dräng lett ther 
igenom hästen, ther och een koo kunde offta igenom komma lättelighen. Vid. 
7 octob. infra § 6.

A:o 1646. 22. Septemb.
praesentibus Magnifico Rectore Brunnio, D. Lenaeo, M. Franckenio, M. Boetio, 

M. Olao Unonio, Dn. Ausio, in aerario.
1. Ankommo twå borgare ifrån Stockholm, nämbligh: Giert Speckt, Christopher 

Geloos enkias shon, och M. Hans Herman bältare att ingå contract medh Academien 
om des spanmåhl. Men effter the icke wille för 9 mk. hm. effter kam m ar wärderingh, 
upbära spanmålen, wart dem icke tilstadt något contract uprätta.

2. Strax effter inträder sign. Hans Bremer accorderandes medh närwarande pro
fessoribus om spanmålen nämbligh 2000 tönnor korn, 9 mk hw. mynt tunnan, 
uppå 3 termijner att betala, nämbligh den första om nästtilkommande distingh, andra 
termijn den 1. Maij, tridie termijn nästkommande mårmässa A:o 1647. Doch under 
then betingan, att han nu i höst medan yppet waten ähr bekommer till sigh till 
Stockholm 1500 tunnor. Den andra rästen när första åkföret bliffuer.

Den 23 Septemb.
praesentibus p.t. Magnifico Rectore, D. Loccenio, M. Franckenio, M. Boetio, M. 

Olao Unonio, Dn. Ausio.
Inträder in aerarium Måns Persson Academiens rättare i Wäsmannelandh, ankla

gandes Anders Persson i Wallrum att han hade intenterat uppå honom hugg så
lunda: När iagh kom kiörandes, stadder uppå mitt kall och embetes wägna, seent 
om een affton till Wallrum, hafwandes medh migh Räntmästarens tienare Christiern, 
tå ingåår tiänaren och begärade huus, dhet oss inthet bleff neekat. Men sädan wij 
hade ther warit een stundh och iagh wille stijga up af stoolen och watna min häst, 
och sädan reesa ther ifrå stöter han migh twå eller 3 gångor i bröstet att iagh bleff 
åter sittiandes. Om sijder beder iagh honom, han wille så wäl giöra, låtha oss så wäl 
komma thädan som dijt, slippa wij in uppå gården och gåå åth portlijdret, tå kom
mer han effter och tu stegh uthan för porthen, ruusar uppå migh, rijfwandes något 
på kinbeenet, ther wij thå medh mödha undsluppo. 13

1 3  — 691075 Sallander
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Witnade Oluff Andersson i Erlenboo i Kumbla sochn att Måns Persson war något 
lijtet rijfwen.

Christier witnade att han stötte honom, men inthet weet iagh om thet war uthaf 
wredz modh. Sädan löper han uth igenom een lijten baakport att wara i wägen för 
honom.

Resolut. Medan rättaren stadder uppå sitt kall och ährende, ähr blifwen rijfwen 
på kinbenet, uthan giffuen orsaak, ty dömes Anders Persson i Wallrum att bööta 
4 rdr huilka Mårthen skall uthläggia för honom, men kommer han än igen och 
inthet aff ståår medh sitt oskickelighe lefwerne, skall han sättias ifrån hemmanet.

2. Effterskrefne hemman ähre medh spanmål förhögde uthi Wasbyy län, Tunne- 
boo herredt Kumbla sochn:

Pro A:o 1646. förhögde

Tonnor 
Wallrum . . . .  4
H eesw ij........... 1*/2
Rotebo ........... x.

Beekby . . . .  2 1/ 2 t:r 
Erlanboo . .  1 t:a 
Huesta . .  3. t:r

A:o 1646. den 30 Septemb.
När Consistorium ordinarium höltz praes. Reverendo Brunnio p.t. Rectore, M. 

Martino Gestrinio, M. Martino Nycopense, M. Israele Bringio, M. Fornelio, Dn. 
Ausio, D. Loccenio, Dn. Freinshemio, M. Olao Stenio, Dn. Zacharia Humero.

1. Framträdde huscro Kirstin Staffansdotter witna[n]des att när Daniel Danielis 
satt uthi mitt huus medh Michaele Martini ifrå Lagga sochn, bleff han aff migh 
tillfrågat om han och tröste gåå eedh medh Erico Andreas, att han inthet skulle 
haffua skrifwet passqwillen om Paulo Girstadio? Ther till sadhe han. Ja tröster iagh 
så. Uthan twifwel hålla i medh honom att han wille slåå edher broor. Jagh weet 
han wille thet, sade han, men inthet håller iagh the[r]före medh honom. Ty iagh 
hörde henne, tillijka medh någre andra upläsas dagen näst för hon upslogz uthi 
Biskopzgården. Kunne i thå tryggeligen witna, att han inthet hade giort henne? 
Ney sade han, så kan iagh inthet witna medh honom. Witnade hon ähn ytterlighare, 
att han thet samma hade berättat för een annan, Benjamin widh nampn att hon war 
tilförende dagen upläsin. Ther till swarade Daniel Danielsson, att iagh aldrigh hade 
thet sagt, migh haffua hört henne dagen förr upläsas, ty iagh kom hijt i staden 
dagen tå hon upslagen war emillan otto sången och högmässan. Och tå kom Ericus 
Andreas och sadhe för migh att een mechta fuul passqwilla war upslagen om Paulo i 
Girestadh.

Resolut. Thenna gången bleff och Ericus åter tilsagt, att han skulle haffua 6 män 
medh sigh till näste Consistorii dagh att giöra eedh, antingen the samme som här 
haffua inlagt sin witnesskrifft om Erico, eller och andra.

Tå faller han in uppå thetta talet: Mijne praeceptores ähre migh ogunstighe och 
gramse. Derföre åstundar iagh inthet här uthi blifwa något längre, uthan begiärar 
een sententiam decisivam.

2. Rector scholae Ups. begiärar någon hielp aff Academien, att kiöpa een basun 
som ähr bes tält i Stockholm. Respondebatur: Han skall bekomma aff aerario tijo rdr 
in specie.

3. Bleff beslutit att Eskell Matzsson booktryckiare fåår Professorum underskrifft 
till H. K. M:tt om sitt underhåld uppå spanmål som haar een tijd aff fougdame för-
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hållen. Doch medh thenne condition, att han ingifwer sin skriffteligh obligation om 
tryckerijs förbättringh, förmantes och att han booförer uthur Communitetz huusen.

4. Uplästes M. Wilhelmi Lyseri commendations skrifft, giffuit i Stockholm aff 
M. Erico Emporagrio den 18 Julij A:o 1646. Om stipendio att bekomma.

A:o 1646. 7. Octob.
höltz ordinarium Consistorium prass. Magnif. R. p.t. Reverendo Brunnio, D. Lenaeo, 

M. Staieno, M. Stigzelio, M. Franchenio, M. Martino Nycop., Dn. Ausio, Dn. Freins- 
hemio, D. Anthelio, Dn. Zacharia Humero.

1. Uplästes Gustavi Caroli Baners breef sendt ifrå Ytre[c]ht ifrån Hållandh, att 
han sin mors testementet huarken will eller kan fördöllia, huilket ähr gifwet till 
eens studentz underhåld widh Ubsala Academia.

Thet skulle honom tilbaaka skrijfwas.
2. Proponerades een quaestion om depositura: Om icke Professores skulle förfråga 

hoos H. K. M:tt om depositoris ämbete, icke måtte afskafat bliffua? medan wij nu 
under händer haffua, att revidera Academiae privilegia, så och begära aff H. K. M:tt 
uppå dem ratification. Hälst derföre, att sådana barbari bådhe habitus och mores 
föllia thet ämbetet effter, att man näpeligen uthan wämielse kan sådana acter åskåda. 
Ty vexatio novitiorum har jämwäl och igenom thetta tagit uppå 20 åhrs tijd så 
öfwerhanden, att hon ey står på annor sätt till bota.

Och att man andra incommoda förbijgingo, ähr icke thetta thet ringesta enwormi- 
tet, att colluvies magna ociosorum hominum slåår sigh in i dhet huus, huarest depo
sitio skall för händer hafwas så att omögeligit kan wara, än een onyttigh bekostna 
effter föllier uppå dryckenskap och andra odygder.

Sententia: Om H. K. M:tt täcktes låtha henne afläggia, när thet blifwer för 
H. K. M:tt framdraget, och något taal infaller om deposition, sågo Professores giärna, 
hälst medan hon synnes sin första ursprungh hafwa aff ethnicis opificibus och sädan 
prorogerat aff pontificiis. W ij welle wijnläggia oss att remedera the incommodis 
som aff depositurae bortlägningh synes willia upkomma, sättiandes uthi dhet ställe 
een rigorosum morum et doctrinae examen huilken af decano facultatis handhafwas 
skulle.

3. Taltes om depositore i medier tijd huilken skulle antagas i Johannis Simonis 
ställe. Bleff besluttit att Dn. Petrus Nenzelius bliffuer antagen, att nu strax tilträda. 
Doch medh then betingan och wälkor att han aff Decano bliffuer admonerat om 
dhet som icke wäl anståår, att han der medh håller fördragh.

4. Framstälte Magnif. Rector M. Erici Lerbechii begiäran, att succedera Abrahamo 
Schrodero uthi adiunctura philosophica, medan Abrahamus haar allareda confirmation 
uppå rectoratet här widh scholan. Sententia. M. Ericus ähr aff facultate philosophica 
godh kändh der till, nu bliffuer han aff oss allom approberat, allenast han tager 
latinae linguae exerdtia förhänder.

3. Ankom Ericus Andreas medh sijne wärjesmän som han meente. Men som the 
blifwo underrättade huadh aff them fodrades, och hurudanna eedh them bordhe giöra, 
gingo the till ryggia, och uth på dören. Huarföre moste än Ericus ståå in arresto 
till nästkommande Consistorii dagh, och tå medh några godha karlar wärja sigh 
medh eedh, eller och sielff bliffua fälter. Så och att man examinerar Gristophrum 
Andreas som säjes hafua berättat om passqwillen för Erico.

6. Kom Måns Månsson medh sin wederpart. Tå uplästes acta huru widt saken
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haffuer warit för händer upå rådstuffan, så och huadh hemma hoos R. Magnificum 
affluppit war. Och medan inther klart witne finnes på någon thera sijdan, syntes 
wara lijkmätigt, att alle the som bewislighe finnes haffua uprifuit giärdzgården, när 
koon bortkom, the gåå och uthi betalningh till halftenna etc. Doch upskiutes till 
M. Mårtens hustro heem kommer, och man kan förfråga om Mörkens pijga haar 
warit till hustro Sara dagen effter koon kom bort, och talt om koon, eller om hon 
allenast hade bidit drängiarna inthet tillathas att göm sådant skalkstycken medh 
giärdzgårdens uprijfningh, som här till dagz skedt ähr?

Den 14 Octob.
hölts ordinarium Consistorium praesentibus R:do M. Brunnio, D. Lenaeo, Doct. 

Loccenio, M. Franch., M. Martino Gestrinio, M. Bringio, Dn. Ausio, Dn. Freinshe- 
mio, D. Andrea Anthelio.

1. Refererades om revisione privilegiorum huilken som skulle sigh företaga att 
öfwersee, så och uptagha the andras betänkiande. Respondebatur. D. Joh. Lenaeus, 
M. Stigzelius, D. Loccenius, M. Martinus Gestrinius, M. Israel Bringius blifwa ther 
till satte att wara tilstädes huar dagh bortåth 1 tijma eller 2. M. Boetius måste och 
när sådana saker framkomma som honom angåår wara tilstädes.

2. Propon. Om icke M. Boetius måtte ännu 2 eller 3 åhrs frijheet uppå Malma 
bekomma medan han sin största flijt om Academiens godz wälståndh altijd haar an
lagt, och i synnerheet uppå Malma mycket kostat och uprättat haar? despondebatur. 
Han bekommer än frijheet upå 3. åhr tillgiörande.

3. Deciderades den twist som emillan D. Mörkz och M. Mårthens Nycop. dränger 
upkommen waar och esomofftast tracterat in Consistorio.

Att nämbligen Consistorium icke kan fälla M:r Mårthens Nycopensis dränger, 
eller döma them wara orsaken till D. Mörks skada förorsakat aff koons willfarande 
eller uthsläpningh, medan tijdzens omständigheet än förblindar heela saken, in till 
des D. Mörk, tijden aff andra documentis klarare uthwijsar. Huilket honom alltijdh 
skall wara effterlåthit. Men huadh giärdzgården widh kommer, kunna the icke frij- 
kalla M. Mårthens dränger haffua giort emot lagh och contract. Huarföre the effter 
thet 9 cap. uthi Bygningeb. dömes till 3 mk hm.

4. Om M. Vilhelmi Lyseri Germani intimatione impressa, valvisq#* affixa, de 
philosophiae cursu breviter absoluendo proponerade Rector, att procancellarius Aca
demiae, Archiepiscopus aldeles will haffua honom förbudit, läsa effter sitt nyia sätt 
och disputera, för än han publice disputerar och någon tijdh här wistas, och någon 
wiss Cancellarius Academiae honom thet tilstädier.

3. Johannes Haurelius Ostrogothus candidatus, täncker här ifrån förreesa att blijfwa 
krijgzpräst, begiärandes tiänstligen honom kunde tillåthas then deel aff stipendio 
anamma, som tilstundar för påsketermijn. Ty för hösteterminen att bekomma twiflar 
han inthet. Respondebatur: Thet upskiutes till des Professores fleere tillstädes komma 
och synnerligen inspectores stipendiariorum.

21. Octobr. A:o 1646.
höltz Consistorium ordinarium praes. Reverend. Brunnio p.t. Rectore, M. Staieno, 

M. Stigzelio, D. Sidenio, M. Bringio, M. Unonio, Dn. Ausio, M. Isthm., Dn. Freins- 
hemio, M. Laurbergio, Dn. Humero.
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1. Propon. Om futuro Rectore. Och medan ordo tangerar M. Laurentium Forne* 
lium nu abs. måste honom tillsäias.

2. Taltes om fisco Acad. och libro mulctarum, att en examen och conferentz giörs 
medh credit och debet, om och rätt finnes wara inleffrerat, item taltes om ratiocinario 
at den öffwersees om den är richtig och at twenne böcker på thenna saken göras, 
then ena behålles uthi archivo den andra lefreras til aerarium eller fiscum.

3. Frågades effter een nyckel åth ett Academiens skrijn (uthi huilket Academiae 
bref liggia förwarade) medh twenne ax oppå, at hoo som Rector hadhe warit och 
förgätit effter sin rectorat nyckelen igen lefrera, han wille nu honom opsökia och 
igen skaffa.

4. Framträdde rector scholae och begärar 1. at Professores wille göra wäl och 
honom bijfalla, det han och så wäl som Professores måtte få roghan niuta, i det 
the effterlåta honom skriffwa af den 18 puncht uthi Academiens priuilegier, som 
tillåter det Erkiebiskopen med rectore scholae skola åthniuta alla privilegia som Pro
fessores angå. Thetta bleff honom bewiliat. 2. talar han om processione och sessione 
uthi Academien och andra conventer, begärar det honom måtte tillåtas så wäl som 
Professorerna sittia på den öffwersta benckien? Bewiliades at han uthi processer och 
sessioner må haffwa sitt rum näst hoos Professorerna. 3. Begärade han få stå uthi 
Professorum benck i kyrkian, emädan 13 personer förmeena sig wara rättiga at stå i 
Adiunctorum benck. Resolutio. Alle 4 benckiarna effter adelsmansbenckian äro 
destinerade til Professorerna och främmande hedersamma gäster. Men the tree benc- 
kierna som Professores nu innehafua fylla the så at ingen mehr ther uthi rymmas 
kan. Uthi den fierde står först rector scholae, så Adiuncti theologiae, twå Notarii, 
vice pastor, conrector, (Economus templi, men Adiuncti philosophiae haffua ther 
intet til beställa.

5. Admonerades futurus rector scholae at han alldrig tillåter basunerna antingen 
uthom staden eller in i staden brukas uthi gästabod eller lustiga samquäm med 
mindre han ther til wil och kan swara.

6. Fältes thenna sententia om Erico Andreae Roslagio at emädan han ey kunde sig 
medh witnen wäria och frijgöra för libello famoso dichtat om Paulo Andreae Gire- 
stadio ty blef han, af starka praesumtioner uthi många och åthskilliga ransakningar 
fattade, fälter til saken och bunden til samma passqwill, såsom dess rätte autor och 
ophof, och blef honom af Venerando Consistorio poenae loco pålagt at skilies ifrån 
Academien på itt åhr tilgörandes ifrån detta dato. Och der han i medier tijd låter 
bättring påskijna så kommer sädan igen til societatem Academ. och deprecere sitt 
hoot emot Paulum och oförstånd emot Senatum academicum hoos Magnificum Rec
torem.

7. Föredrogz åter Dn. Johannis Haurelii candidati petitum at kunna bekomma sti
pendium för påske terminen. Respondebatur. Bliffuer han här wid Acad. quar til 
distingen så skal han bekomma stipendium, men förreeser han så får han intet mehr 
ähn för denna terminen.

4 Novemb.

höltz ordinär. Consistorium ptvesentib. M. Erico Brunnio p.t. Rectore, M. Johanne 
Staieno, M. Laurentio Stigzelio, D. Daniele Sidenio, D. Johanne Loccenio, M. Mar- 
tino Nycop., M. Laurentio Fornelio, M. Israele Bringio, M. Olavo Unonio, M. Hen-
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rico Ausio, M. Isaeo Istmenio, M:r Joh. Freinshemio, M. Johanne Laurbergio, D. 
Andrea Anthelio, M:r Zacharia Humero.

1. Proponerades borgemestare och råd2 begäran at the måtte niuta sina stoolar i 
kyrkian och ey af studenterna uthträngias. Skaffas icke ther böter oppå så wilia the 
klaga sig in för H. K. M:t wår allernådigste Drottningh. Resol. En intimadon måtte 
tryckias och opslåes af innehåld at ingen dristar sig antingen af sin egen förmäten- 
heet eller igenom een annars borgares tillåtelsse instiga uthi borgarebenckiarna. Huil- 
ken ther emot handlar straffes första gången medh carcere på några dagar och nätter. 
Andra gången han giör emot thetta förbodh straffes dobbelt. Tridie gången förwijses 
och relegeras.

The benckiar som studenterna stå uthi skola hållas af Academien. Ingelbrecht 
Swensson skal tilsäyas at han låter reparera benckiarna på södresijdan, them han 
haffuer uthtaga låtit.

2. Beslötz at Isacus Magni Pelecanus som Adolph Menschefuers een rådhmans 
här i staden dotter förnedrat haffuer, skal för then intemperantia böta penningar 
5 dr huit mynt, och tilsäyas at han henne til ächta tager. Skola och alla andra som 
sig sålunda förseedt hafua och ähn äro under Academiens jurisdiction lijka straff 
undergå.

3. Anklagades Cursores derföre at dhe 1. Äro så snååle at ingen förnämlig frem- 
mande man blifuer för theras tyggerij förskoont, besynnerlig när adels begrafningar 
hållas. 2. Sällan låta sig finna hemma, uthan seent på afftonen och då medh fullt 
ruus. Och mäst heela dagen obequämma at förrätta sitt kall för ruus skul 3. Alldrig 
fruchta Gudh, gå i kyrkian till Herrans nattward, eller något gudheligit werk på
skina låta. Resolutio. The må nu lijka som på nytt antagas til prooff på een tijd 
tilgörandes. Finnas the medh samma beskylningar sig besmitta här effter, warde af- 
satte, och andra sättias i theras ställen igen.

Finis hujus rectoratus.
Soli Deo gloria!

Adnotavit Ericus Noraeus m:pria.

Den 18 Novembris

höltz ordinarium Consistorium, närwarande: M. Laurentio Fomelio p.t. Rectore, 
M. Johanne Staieno, M. Laur. Stigzelio, M. Erico Brunnio, D. Daniele Sidenio, M. 
Martino Gestrinio, D. Ausio, M. Isaeo Istmenio, D. Zach. Humero.

Först affkunnade och refererade Rector sig hafua ahnslagit praelectiones publicas, 
och samman kallat juventute#? academicam til morgons, på thet huar och een må 
låta sitt nampn anskrifua til then lexa han best lust hafuer. Begärade och så at Dnn. 
Professores wille i morgon til den ända comparera uthi Academien.

2. Frågade Magnif. Rector: Huru man skulle bära sig åth medh them som inga 
examina stått hafua, och huru man best kunna få förnimma huilka the äro? Beslötz 
at Rector medh facultatum Decanis confererar och collationerar matriculam och 
librum examinum, så skulle man snart få weta huilka som hafua låtit examinera 
sigh, och huilka intet.

3. Constituerades inspectores Bibliothecae M. Johannes Franck och M. Henricus 
Ausius,
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4. Beslötz at benckierna på lecten i kyrkian skola ophöyas så at alla få see prästen, 
item the kullrefna benckiarna skole medh Academiae bekostnad opbyggias.

5. Framträdde wäl:d borgemestarens Thomes Låhrmans dräng Matz Erikson be- 
nemd, och framwiste sin husbondes skriffuelse så lydandes: Hög- och wällärde Her
rar Magnifice Rector, och sampteligen Professores besynnerlige gode wenner och 
gynnare, emedan som mig, iempte andra stadzens inwånare her i staden något 
öffuerwåld skeedt är i förleden söndagznatt emillan 12 och 1. på min port och 
fönster, i det try fönster uthslagne äro, och twenne fönster några ruutor uthbrechte, 
stormat tree reesor min port medh påkar och steenar, ropat försmedeliga ord, som 
diefwul, skinbracka, huilka personer den reesan aff Gudz anda intet regerades, uthan 
af honom som the nämde, ty så ochristeligen ropade the. Och som dhe een deel 
äro tagne på färska gärningar (ändock iag fuller twifflar deras rätta principaler äro 
ähnnu angiffne), sender fördenskul mina dränger til dhe godha Herrar som weta 
bäst berätta huru saken sig hafuer. Och een af desse dränger Matz Eriksson be:d 
som på den tijden ähn tå war oppe skal allt weta omstendeligen berätta. Medh 
tienstlig begäran at sådana wåldzwärkare androm til warnagel mågo tilbörligen blif- 
fua straffadhe. När thetta borgemestarens bref opläsit war, berättade Matz Erikson 
Låhrmans dräng at dhe som den natten så grasserade sönderslogo först Gaes Edens 
fönster, sedan slogo the omkull eett skiuul för Daniel Bring, som dagen före war 
opbygdt, til det tridie kommo the til min husbondes Thomes Lårmans huus, och slogo 
ther sammalunda fönster sönder och kastade några steenar in uthi stugun, ropandes 
i skinbracka. Så gick iag (sade drängen) uth effter them genom porten på thet iag 
skulle see huilka the woro, men wende strax hem åth igen, då hade borgemestaren 
stängd igen porten intet wetandes at iag war uthgången. Dereffter togo wij påkar i 
händer och gingo på torget och mötte så dessa: Samuel Benedicti, Samuel Samuelis, 
Achatius Samuelis och Samuel Olai, een fingo wij fatt, honom ledsagade wij til 
Magnificum Rectorem. När dhe kastade på fönstren hoos oss då hade the twå poikar 
medh sig huilket wij af talet och deras späda liudh märkia kunne.

The som anklagade woro Samuel Benedicti, Samuel Samuelis, Samuel Olai och 
Achatius Samuelis swaradhe, at wid klockan war emillan 8 och 9 om afftonen tå the 
achtade fölia Samuelem Olai hem, kommo the tilhopa medh fyra andra karlar på 
torget, huilka hade swärd och påkar, män wij kände them intet, the frågade om wij 
wille göra them sälskap? Tå fruchtade wij för them, och gingo så medh them, först 
op åth galret och då slogo the sönder Gaes Edens fönster med dragna swerdh. Sedan 
gingo the kring om M. Martini Nycopensis gård och kommo så åth Lårmans steen- 
huus, der slogo the sammaledes sönder fönstren. Och emädan wij sågo them wara 
för myckit öffuerdådige giorde wij afträde och skildes ifrån them, gåendes inn uthi 
Biuggens gård. Sädan gingo wij hem åth och tilbaka öfuer torget, ther mötte oss tå 
borgemestarens Lårmans dränger, wij gingo ginast emot them, alldenstund wij wiste 
oss intet ondt haffwa giort. Och när the slogo then eena af oss öffuer armen, weeko 
wij til ryggia. Om morgonen mädan wij ähn lågo kommo samma dränger medh 
gevagliern och togo oss medh sigh til prubban.

6. Framkom Oloff Simonsson och klagade at några studenter hade giordt sig öf
fuerwåld på gatan, sadhe sig och haffua misstänckt dessa: Gustavum Barchkw», 
Ericum Olai, Gaudium Döpken. Ty the hafua på samma tijdh emillan fredagen och 
lögerdagen suusat och druckit på källaren in dl klockan 9. Samma tijd kom iag 
med Erik Jöransson gåendes ifrån Toffwan dier iag hadhe opburit contributionen
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och baar då under armen widh pass 10 dr kopparmynt. Wij gingo S. Peders gatu 
bortåth öffuer torget, när wij komne woro på torget hörde wij at thet gruffueliga 
ropades på Långgatun, då fruchtade wij oss och hade ärnat gå tilbaka. Men effter 
Erik Jöransson wille gå fram, gick iag och medh, när wij då kommo till Matz Staf- 
fesons port mötte the oss, tå tänckte iag the skulle taga af mig penningarna huarföre 
lopp iag til och stoppade them under M. Erik Gabrielssons port, när iag thet giorde 
slogo the migh medh rönnepåkar och undanstucko sigh sedan uthi Oloff Sigfridssons 
nyia gårdh.

Gustavus Barchius swarade: När thet lycktades at ringia i wård så gick iag på 
stadzkällaren at igenlösa een min ringh som iag der pantsatt hade, men effter thet 
desse kommo effter, så drucko wij een kanna ööl tilsamman, strax der effter gick iag 
hem som Andreas Nicolai wäl witna weet, och alla the andra witnade thet samma. 
Wachtemestaren sadhe at Vermelandi som samma gång på källaren drucko (huilka 
woro tiugo personer) fingo intet kiöpa ööl effter klockan war 9.

Sententia. Gustavus giörs frij för detta, kan starkare bewijs komma skal han och 
comparera. Men alla the andra som druckit haffua skola stå in arresto til widare 
ransakningh.

Den 20 Novembris
finitis precibus matutinis in templo frågade Magnificus Rector Dnn. Professores 

om the incarcererade studiosi som borgmestaren Thomes Lårman anklagat haffuer, 
icke kunde effter långlig fängelsse uthsüppa och tagas borgen och caution för them. 
Resolutio, them må wäl thetta effterlåtas, emedan och andre medels rättegångar thet 
tilstädia, dock sättias the in arresto re Sc corpore til widare ransakning. Löfftesman 
för Samuele Sam., Achatio Samuelis och Samuele Benedicti är ingenieuren. För Sa
muele Olai gick Jacob Matzon i löffte.

Den 25 Novembris
höltz ordinär. Consistorium. Närwarandes M. Laurentio Fornelio p.t. Rectore, M. 

Johanne Staieno, M. Erico Brunnio, M. Martino Gestrinio, M. Mart. Nycopensi, 
M. Israele Bringio, M. Olao Unonio, M. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, M. Jo
hanne Freinshemio, M. Johanne Laurbergio, M. Zacharia Humero. Och då

1. Proponerade Rector enkians i Nybele ödmiuka begäran om skonsmåhl och för
medling oppå dhe 15 dr huit mynt hon är saakfält tili för huseröta. Resolutio. Hon 
måste förbijdha til dess Räntemestaren och Peder Benchtsson fougdenn hemkomma.

2. Inkallades Olaus Martini Nycopensis, Baggens praecept., huilken aff Johanne 
wachtemestaren anklagades för det han natten effter mutatio rectoratus war hafuer 
tagit een walmansjacka på sig och alltså gångit för klädd, hafft swärd, dragit uth 
thet på gatan, och ropat på Dombroen. Derföre blef han strax tagin af wachten, på 
färska gärning och förder i prubban, och dagen effter om morgonen uthsläpt.

Olaus Martini swaranden, bekände så sant wara, sadhe sig man för lust skul hafua 
dragit oppå sig samma iacka, och gick medh henne klockan 8, då mötte mig 
wachten på Dombroon, ther war och Israel Skult och Ericus Andreae stadde, den 
ena hade een träyxa.

Resolutio. Olaus skal wara in  aresto til widare ransakningh .
3. Anklagade Johan Andersson Academiae wachtemestare Petrum Matthias Tu- 

nensem Uplandum, Olaum Jonae, Ericum Petri, Michaelem Martini i Lagga, derföre 
at natten effter mutatio rectoratus skeedt war, emillan 11 och 12 hafua gådt och
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ropat på gatan. Allraförst på Oxetorget, men när wij dijt kommo sågo wij ingen, 
uthan fölgde effter i hampn och hehl in på Långgatan, och frågade them til huarföre 
the ropade. Tå befunno wij at the alla woro så wäl bewäpnade som wij, den ena 
hade een långan dart, den andra een stoor pååk, hadhe och Petrus Matthias itt stort 
rödt skiägg på sigh. Then ena fingo wij fatt och togo darten af honom, och som wij 
togo tilhopa medh the andra, uthkommo twenne uthur Olof Sigfridsons port och 
ropade åth dhem som wij drogos medh, ären i studenter säger, så wilia wij komma 
eder til hielp, men thesse swarade: ja. Sedan begynte the som i Olof Sigfridsons port 
stodho nämpna oss widh allahanda fuula nampn, och maante oss komma til sig. Tå 
måste wij öfuergiffua the förra och sökia effter thesse. Claudius Döpke sadhe at 
Ericus Olai Vesmannus stod neder i porten och hadhe swärdh. Skomakaren ther boor, 
lägger och det til at han frågade huars landzmän the andra woro, tå wille han hielpa 
them, men Erici stalbroder ropade: Erice kom inn.

Resolutio. The måste alla stå in aresto til dess saken warder uthfördh.
4. Kom för rätten bardskiärarens mesterswen och på sin husbondes wegner be- 

swärade sig öfuer een pijga then han uthi Stockholm stadd och stadgapenning gifuit, 
men när hon hijt til Upsala kom haffuer hon tagit tienst hoos Dn. Doct. Danielem 
Sidenium, och sändt barberaren dhe 5 mk kopparmynt tilbaka som hon lät sig 
städia medh. Wiste och wachtemestarens dräng berätta at pijgan ingalunda wil 
tiena hoos barberaren, får hon icke bliffua hoos D. Daniel så wil hon antingen reesa 
til Stockholm tilbaka igen eller taga sig tienst hoos någon annan.

Sententia. Wil pijgan komma til m:r Jahan balberaren så bliffuer hon frij, wil 
hon blifua quar hoos Doa. Daniel betala tå til barberaren tijo dr koppar mynt för 
halffua åhret, emädan man effter lag twenne terminer om åhret må stadga sig 
leegofolck.

Den 9. Decembris
höltz ordinarium Consistorium. Närwarandes M. Laurentio Fornelio p.t. Reaore, 

M. Johanne Staieno, M. Laurentio Stigzelio, M. Erico Brunnio, D. Daniele Sidenio, 
D. Johanne Loccenio, M. Johanne Franck, M. Martino Nycop., M. Israele Bringio, 
D. Henrico Ausio, D. Freinshemio, D. Zacharia Humero. Samma gång

1. Uplästes först Romani Amazonis breff daterat i Stockholm den 26 Oaobris 
A:o 1646 uthi huilket han confirmerades til italiensk språkmestare här wid Acade- 
mien.

2. Inkallades Olaus Martini Nycopensis, Baggens praeceptor, och åter tilfrågades: 
huarföre han hadhe dragit oppå sig den walmans iackan och gångit på gatan? Vid. 
supra die 25 Novem. § 2. Olaus swarade sig hafua giordt thet för lust skull, och 
eendeels therföre at thet war myckit kalt.

3. Inkallades the som hafua sönderslagit Thomes Lårmans och Gaes Edens fönster, 
de quibus supra die 18 Novemb. § 5, och tillijka medh them Israel Olai och Bene
dictus Paludius. Och Claes Edens dräng Erik Larsson begynte referera huru skam
ligen the hade förhållit sig wid Gases porten medh fuul mundh och brytande på por
ten, kastat een stoor steen genom nattstugufönstret der gatebogossen uthi war, och 
huar han icke så snart hade igenryckt locket, hade wäl fleere fölgd effter, och effter 
han war allena oppe kunne han icke göra them motstånd. Sedan gingo the uth för 
torget, men kommo strax på samma stunden tilbaka igen och då gingo the til kök- 
fönstre» och slogo sammalunda them sönder, gingo åter tilbaka uth för torget och
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til borgmestarens Lårmans port, huadh the ther uthrätta weet iag intet til berätta. 
Jag gick likwäl uth och lät så makligen op porten, men thet töffwade intet länge 
förr ähn the kommo werre tilbaka. Tå gaf iag mig tillijka medh een annan dräng 
emot them på torget. När the thet förnummo satte the sig i ordningh och gingo alla 
i bredd dragandes uth tu swärd säyandes: stryker. När iagh tå then ena slog medh 
rönnepåken så at han blef liggiandes, och fleere dränger kommo oss til hielp, drogo 
the alla til ryggia, men then ena togo wij, huilken tå intet wille bekänna huar han 
war hemma förr ähn han kom til Rectorem, om morgonen bitida när wij kommo 
op i stugorna ther the andra lågo woro ther tu swerdh sönderhugna och uthdragna.

Benedictus Paludius swarade sig intet weta utaf sådanna handlingar. [Plats har 
lämnats för fortsättningen, som icke insknvits.]

Den 16 December
hölt[s] åter ordinär. Consistorium, närwarandes M. Laur. Fornelio p.t. Rectore, 

M. Johanne Staieno, M. Laurentio Stigzelio, M. Erico Brunnio, M. Johanne Loccenio, 
M. Israele Bringio, D. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, D. Freinshemio, M. Johanne 
Laurberg., D. Zacharia Humero.

1. Framträdde för rätten borgmestaren Thomes Larma« och rådmannen Claes 
Eden. Lårmannen refererade at emillan 1 och 2 samma natt Gaes Edens fönster slo
gos sönder kommo the til min gård, tå kastade een af the små och hinde intz wäl, men 
som drängen uthspringer, kommo strax twå stora steenar genom fönstret. Sedan 
stormade the på porten mz steenar och påkar och ropade skamlige ord, som före 
är tilkänna giffuit, Vid. supra 18 Novemb. § 5. Tå waknade iagh och gick uth til 
porten. Dereffter lupo the alla uthi Biuggens gårdh, men strax efter uth igen, och 
oppå min port äwe« som tilförende, thet som Jacob Simsons gäster wäl weeta at 
berätta, ia och alla desse nampngifua, föruthan det at Zacharias min förra gatebo- 
dräng wäl weet witna som och desse igen kände ståendes op uthi fönstret i sal. Jon 
Olofsons natstubygning. I medier tijd har min dräng lupit uth effter them åth 
torget. Då kommo the tridie reesan tilbaka. Drängen lopp före åth ropandes lätt op 
porten eliest slå the ihiäl migh. Då förhöllo the sig äwen som tilförendhe, iag hade 
wäl innan til det iag hade kunnat söffua them medh, men gudh wari lof som sådant 
afrådde. Dereffter drogo the in på torget och då mötte them Claes Edens dränger 
och slogo dhen ena, the andra kommo ähn tilbaka, men intet ropa uthan slogo på 
min port.

Gaes Eden sadhe och at M. Andreas Aialinus intet kan frija desse, ty han har 
lupit op af sin säng och hördt liud af them, och ey funnit them hemma när han 
effter them sökte.

2. Framkom stadzwachten och anklagade Academiae wachtemestaren sålunda: 
Emillan 10 och 11 om natten när wij på torget stodo, kommo thesse Petrus Iuari 
och Ericus Johannis och ropade tu roop braa, braa, ther effter kom Academiae wacht 
och hörde them ropa, men talte them intet til. Och emädan mörkt waur kunde wij 
them ey see heller kiänna, frågade för den skul hoo the woro och huarföre the 
ropade, the swarade intz. Men effter wij märkte at thet woro studenter, leedsagade 
wij them medh oss och tänekte til geuagliern, men när wij kommo geent emot
S. Erikz källa, rusar then ena til, fastnar i partisanen och wille skilia mig wid honom 
sadhe Lars Jordansson. Och uthi thet ryckiande undkommo the oss, och woro för åth 
hoos geuagliern förr ähn wij kommo. När wij dijt kommo och funno them för oss,
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så och gofuo tilkänna huru tilgångit war, begynte geuagliern föra een skamlig mund 
på oss säyandes: går för tusend dieflar i röffuare eller meenen i icke at thet äro så 
många studenter at the kunna lyffta op huar knuut i staden.

Petrus Iuari swarade sålunda: Fiorton dagar i lögerdagz sedan när min broder 
examinerades in philosophiam bödh han mig hem til sig til bastuga och een lijten 
aftondryck, therifrån iag mig begifuer emillan 10 och 11 wid pass medh Erico Jo
hannis, när wij kommo till nyia broen slocknade faklan, tå frågade wij på några 
ställe huar wij skulle få optändan igen, och uthan twifuel af denna wår fråga hördes 
något såsom roop. Tå wij nu kommo in på torget öffuerföll oss wachten frågandes 
huarföre wij ropa, wij swarade: oss intet hafua ropat. Tå skulle the fölia oss til geuag
liern. Jag hade och itt swärd thet iag skulle föra uth min broder tilhanda, huilket 
iag då tog af den broderen iag war hoos om quällen nider på Islandet. Det swärdet 
drogo the lönliga uthur bälian så at iag intet wiste ther af förr ähn wij hade warit 
hoos geuagliern och iag kiände bälian slank löös. Huadh skälzord the omtala hörde 
iagh intet geuagliern säya, uthan the and[r]e, Larss Jordanson medh the andra af 
wachten, woro så druckna at the icke wiste huad the sadhe.

Johan geuagliern swarade: sig intet ondt hafua talt til stadzwachten, uthan sade at 
the röfua af them the intet skulle taga, the andra släppa the onäfsta, såsom een 
skomakare the hade medh sig huilken drog uth swärdet, sprang om kring och ropade 
på torget. Detta talte iag medh them icke uthi mit huus som the föregifua, uthan 
mötte them på wägen wid porten förr ähn the kommo til mig effter iagh fick höra 
at the hade tagit swärdet och höllo them fast som intz ondt giordt hade, derföre är 
intet huad the klaga på mig at iagh hemma hoos mig skulle hafua skamliga ord 
fördt på dhem, heller hotat och undsagdt medh så många studenter.

Matz Michelsson Acad. wachteknechten sade thet Academiae wacht fölgde studen
terna effter, men hinde them intet förr ähn på torget, der ropade the braa, bra, men 
intet harm skrickte the, sädan fölgde wij them, och sist lupo föruth hem at beboda 
huru stadzwachten bar sig åth medh them.

Markus Olofson, Erik Root, Per Olsons snickarens dräng hörde thet.
3. Lata est sententia de Vesmannis Erico Olai och Claudio Döpke at the bliffwa 

in arresto til nästkommandhe Consistorii dagh, tå skola the purgera sig juramento, 
wilia the ändeligen reesa her ifrån öffuer helgen, så skaffa sigh först boofaste männ, 
som gå i löffte för sigh, thet samma skola the andra tre, (han som hadhe förmummat 
sig medh skägget, Petrus Matthias, Olaus Nycopensis som hade förkläd sig i walmans- 
iackan, Ericus Andre« som hade träyxan) göra, nämliga, förskaffa sig löfftesmän 
om the öfuer helgen bortreesa wilia, eller blifua quar in arresto.

4. Saakfaltes twenne finske studenter för det the hade ropat och skrijat på gatan 
emillan 11 och 12 om fredagznatten, der til dhe sielffua intet neeka kunde, til at 
böta effter placatet, huarthera 12 mk huit mynt.

5. Handlades om stipendiaterna. Confirmerades effterskrefne:
Vilhelmus Safflon Geualiens., Gotschalcus Gotschalci Suderm., Gustavus Johannis 

Dalecarlus, Haquinus Elai Vermelandus, Hieronomus Johannis O-Gothus, Haquinus 
Theodori Smoland., Ericus Suenonis V-Gothus (vid. inf. 20 Jan.), Johannes Magni 
Uplandus, Olaus Johannis Uplandus, Andreas Nicolai Uplandus, Canutus Matthi«.

Finnes flere rum skal Petrus Petri Rasboensis insättias, finnes icke nu skal han få 
then nästa termin.
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Anno 1647.
Den 20 Januarij

höltz ordinarium Consistorium. Närwarandes M. Laurentio Fornelio p.t. Rectore, 
Doct. Lenaeo, M. Laur. Stigzelio, D. Daniele Sidenio, D. Johanne Loccenio, M. Mar- 
tino Gestrinio, M. Mart. Nycop., M. Israele Bringio, M. Boetio Chruzelio, M. Olao 
Unonio, D. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, D. Freinshemio, M. Olao Stenio, D. 
Andrea Anthelio, D. Zacharia Humero. Och då

Begynte först Reverendiss. Dn. Doct. Joh. Lenaeus at berätta huruledes hoos 
H. K. M:t det Academiae ährendet hans Ehrew:t tillijka medh M. Boetio wart om- 
betrodt at förrätta, war aflupit, säyandes: Tree eller 4 dagar effter det wij dijt 
kommo begärte och fingo wij audientz hoos Hans Grefl. Nåde Rijkz Cantzleren, der 
sollicitera wij, at Hans Excellens wille wäl göra och oppå sig taga cancellariatum 
Academiae. Der til swarade hans grefl. Nåde sigh wara högdt belastat medh många 
Rijksens wichtiga ährender, och wille her effter heller begära någon försköning ähn 
på embetes bördan någon mehra påökningh. Ähn sadhe D. Lenaeus, stodho wij oppå 
wår begäran, emedan dess föruthan hans Excellens måste medh alla Academiens höga 
wärf wara inneweffuat, at hans Excell. och täcktes det nampnet oppå sig taga. Swa- 
radhe hans grefl. Nådhe thet är wäl sant om Academiae saker äro af något högt im
portans måste iag ther medh haffua til beskaffa, therföre må i sökia H. K. M:t der 
om. D. Lenaeus sadhe: Jag hafuer tilförendhe frågat H. K. M:t der om, H. K. M:t 
swaradhe, om Rijkz Cantzleren wille det oppå sig taga woro gott, huadh skola wij 
för then skul in för H. K. M:t referera. Cancellarius swaradhe: I må säya: om 
H. K. M:t wil thet imponera mig så förwägrar iag intet När wij tå öfuerlefrerade 
H. K. M:t brefwen, och H:s May:t sadhe: W ij see huadh eder wärf och ärende är, 
om confirmatione priuilegiorum och några postulatis. Wij swaradhe oss intet kunna 
något företaga förr ähn wij fingo een Acad. Cancellarium, och nämbde så Hans Ex
cellens Cancellarium Regni der tilL H. K. May:t swaradhe: Må Rijkz Cantzleren 
will, wij wele tala medh honom der om. Om måndagen sändhe strax H. K. M:t Nilss 
Nilsson Tungel til Cancellarium. Tå haf:r hans Excellens swarat: Är thet så at H. K. 
M:t behagar thetta, så begärar iag een skrifftelig commission. När wij nu hade gådt 
der i fyra wekor, af orsak at H. M:t war siuk och krank, item för bröllopet och 
annat mehra som kunde infalla, och wij tå kommo igen til Illustrissimum Dominum 
Cancellarium bad han oss sielffua concipera öffuer priuilegia och the postulata in
föra som wij åstundade. När hans Excell. tå tog sig före at öffersee wåra saker, föll 
han emot det priuilegium om dagzreesan, dock omsidor blef insatt 6 mijl. När tå 
allt färdigt war och feheltes intet mehr ähn H. K. M:tz handh och seeretet skulle 
under komma, wij och så wore oppå slotet at låta underskriffua bleff H. M:t för
hindrat. Huarföre begärte iag förloff, emedan så när war in på helgen. Och M. 
Boetius förtöffwade quar några dagar effter.

Refererade och M. Boetius Chruzelius huadh Cancellarii taal war, när han bödh 
fara wäl:

1. Om constitutionibus effter the intet woro underskrefna af hans sahl. K. M:t 
Konung Gustaff kunne the wäl förandras, och at D. Lensus medh några andra them 
sig företogo at öffuersee, på thet mindre bestälning fälla när iagh dijt kommer.

2. Huru man skulle bruka sitt bästa at Academiae räntor kunne upstijga, och om 
capitalet at thet synes lijtet wara så frampt een Professor icke mehra haffuer ähn 
400 dr silf:r mynt. Ingen kan ringare hafua ähn 500 rdr men kan skee 600 eller
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700. Och medlet at komma der til hade han tilförende sagdt för Doct. Lenaeo, nämlig 
at han sielf wille gifua til 1000 rdr och sedan winna sina collegas til det samma, 
til dess summan kunde stijga til tolf tusende rdr. Sedan finge man råd antingen 
therföre kiöptes godz eller och uthsattes på interesse.

Beslötz och medh det samma at D. Johannes Lenaeus, M. Laurentius Stigzelius, 
D. Loccenius och Decanus facultatis philosophicae M. Israel Bringius, skola in til 
Illustrissimi Dn. Cancellarii ankomst reuidera constitutiones academicas.

2. Uplästes H. K. M:tz confirmation på donationen och priuilegierna daterat i 
Stockholm den 22 Decemb. 1646.

3. Frågade Academiae Räntemestaren, huru spannemålen skal försälias uthi Hel- 
singelandh, Wesmanlandh och Upland och huru man skulle laga medh dhe 100 t:r 
rogh som i nästförledne åhr äro faldne och ähn äro quar widh Ulfwa quarn, om 
icke Professores wille them låta mala uthan tull, och sedan taga miölet til hussbehoff 
på sina salaria? Resolutio. Bäst synes wara at sälia then säden i Helsingelandh som 
ther faller. Uthi Wesmannelandh skulle man låta byggia itt kornhuus der uthinnan 
sädan må förwahras, så frampt man icke widh Kopparberget kunde få yttra henne. 
Rogen widh Ulffua quarn ligger, kan man låta mahla så länge man får see huadh 
wij til huusbehoff behöffua.

4. Ähn frågade Räntemestaren, huru man skal bära sig åth medh Mårten Augus- 
tinssons quarn som Academien är myckit til meen. Resolutio. W ij kungöra thet för 
hans Excellens Cantzeleren. Dock först skriffua wij landzhöfdingen til der om.

3. Förfrågar Rector om han må anslå och intimera för den italienska språkmesta- 
ren effter hans begäran. Beslötz at thet må wäl skee, dock intet tryckies, uthan medh 
Academiae secret undertryckias och förseglas.

6. Framkom Anders Matzon i Gran uthi Rasbo sokn klagandes öffuer sin fattig
dom, begärandes någon förmedlingh på sitt afrad, och tilgifft på den rest han förr 
skyldig är, förmedelst åkrens ofruchtsamheet af thet han så länge hafuer öde leegat. 
Bleff honom swarat och beslutit at han til hemmanetz förbättringh skal få 2 t:r 
tilgifft på det han förr skyldig är, och slippa medh 6 t:r afradh.

7. Emedan ähn funnes 3 rum ledige ibland stipendiaterna, ty sufficerades desse 
närskrefne der til: Qaudius Olai, Andreas Olai Vest., Ericus Suenonis Vest.

Den 19 Februarij

kallade M. Laurentius Fornelius p.t. Rector tilsammans Dnn. Professores i kyrkian 
effter predikanen, och kommo: D. Johannes Lenaeus, M. Laurent. Stigzelius, D. Da
niel Sidenius, D. Johannes Loccenius, M. Israel Bringius, M. Boetius Chruzelius, M. 
Olaus Unonis, M. Henricus Ausius, M. Freinshemius, M. Laurbergius och M. Olaus 
Stenius.

1. Proponerade Rector om een Academias bonde boendes i Tuna i Bälinge sokn, 
huruledes honom bleff hufuudet sönderslagit hemma widh byen, när han kom ifrå 
Upsala reesandes af några bönder ifrån Gestrickelandh, boendes i een by Bagghytte 
benembd, af huilka een är tagen och sitter inne på slottet, the andra äro slupne, 
huru man skulle få them fast och hijt [till] rätta frågades. Syntes rådeligast wara at 
skriffua fougden Oloff Jonsson til at han låter fasttaga them.

2. Frågadhe Quaestor M. Boétius om spannemålen uthi Skefftuna kyrkioherberge, 
så och om then ähn nu hoos bönderna innestår, huart han skal föras? despondebatur.
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Rogen må behållas i kyrkioherberget til des han framdeles kan något mehr gälla. 
Men diet andra opkräfies och hijt sendes.

3. Siggo Andreas som hafuer belägrat Matz Jonsons dotter skal hijt citeras.
4. En bonde uthi Brunna i östuna sokn (hafuer belägrat een frilla som uthi hans 

tienst warit har, och är nu ifrån honom kommen och är fremmande mz barn) skal 
stå i borgenmäns händer til dess saken warder widare uthfördt.

5. Proponerade Rector om depositore at han hade illa förhållit sig uthi een depo
sition i marknan, slåendes een deponendum myckit illa, framdragandes een trolofuad 
pijgas nampn medh sin otidige mun uthi depositionen. Skiötz op til een annan 
gång. Vid. infra die 3 Martij.

27. Februarij
höltz Consistorium närwarandes M. Laurentio Fornelio p.t. Rectore, D. Johanne 

Lenaeo, M. Laur. Stigzelio, D. Daniele Sidenio, M. Israéle Bringio, M. Boetio Chruze- 
lio, M  Olao Unonio, D. Henrico Ausio, D. Freinshemio, M. Johanne Laurbergio.

1. Först proponerade Rector saL h. Lars Sparres frues anbiudande [om?] afbetal- 
ning för the tusende rdr hennes sahl. herre af Academien läntagit hafuer, nämlig 
tre hemman uthi Dannemarkz sokn. Resolutio. W ij wänta effter uthräkning på alla 
uthlagorna af hemm ane» åhrligen uthgå bör. Och tilbiuda oss wilia gifua [beloppet 
ej inskrivet] för tunnelandet. Wij wänte hennes swar.

2. Kom in Consistorium her Hans i Jerelsåsa och klagade ahn een Academiae 
bondhe för det han skulle hafua tagit itt styckie äng ifrån prestebordet. Resolutio. 
Thet skiötz til heradzting at ransakas och dömas. Sedan klagade han på Peder Bencht- 
son Acad. fougde för det han skulle hafua beskyllat sig, som skulle han hafua rört 
rå. När Peder Benchtsson hade förklarat sin mening, förlijktes the.

3. M. Lauren. Stigzelius begärade at Ven. Consistorium wille sättia någon tillijka 
medh sig öf:r sahl. Doctoris Vallii barns räkningar, och besynnerlig på filii wegner. 
Beslötz at the som förr hadhe lofwat, nu wille hålla sin loffwen.

4. Petrus Iuari sakfältes för det han hade ropat på gatan til penningar 6 mk huit- 
mynt.

Den 3 Martij
höltz Consistorium praesentibus: M. Laurent. Fornelio p.t. Rectore, M. Laur. Stig

zelio, M. Israele Bringio, M. Henrico Ausio, M. Olavo Stenio, M. Joh. Laurbergio, 
D. Andrea Anthelio. Och då

1. Framträdde Nilss Pedersson een borgare her i staden och anklagade Ericum 
Andreas i Bälinge, at han hafuer låtit förkomma een skeedh som war honom pantsatt 
för 2 dr kop. Nilss Pederson kiöpte malt 4 t:r af Dn. Erici broder och betalte strax 
så när som på 2 dr, för dem pantsatte han skeden. Dn. Ericus swarade: At sin broder 
som han kiöpte maltet af, kom 14 dagar för disting til sig medh skeden, då gick 
Dn. Ericus til Nilss Pedersson och bödh honom lössa igen skeden. Nilss förwägrade 
thet, huarföre sadhe Dn. Ericus sig wilia bortsättia skeden hoos någon annan så 
frampt han icke wille lösa igen henne strax, sätte alltså bort skeden hoos Jahan 
guldsmedh för 2 dr.

Beslötz effter det 10 cap. kiöp B. S.L. at emädan han icke lagligen opböd panten 
för rätten skulle Dn. Ericus förskaffa honom skeden igen.

2. Framkom enkian i Nybele och nu som tilförende den 25 Novembris i förledne 
åhr på dhe 15 dr hon är sakfält til för huusröta?
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Resolutio. Thet är lagligen dömd af tolfften och them som huushyra hållit haffua, 
ty kunna wij thet intz förandra.

3. Jahan Matzon slotzskriffuaren begärar stipendium» åth sin son? Swar: Framdeles 
wele wij see til han skal få thet. Thet samma loffuades Israele Johannis Nerido at 
han skulle insättias ibland expectantes.

4. Inkallades Depositor Petrus Nentzelius at swara til the beskylningar hans weder- 
parter honom påförde. Först af den som deponerat bleff, at han hadhe farit illa medh 
honom, tagit honom hans hörsel bort, fördärfuat hans arm &c. allt sådant för ingen 
annan orsak skul ähn at han ifrån den tijdh the gingo i scholan tilhopa hafuer burit 
agg och haat til honom. Sedan af Erik Half:rson som war fulmechtig giord af h. 
Roland i Nora at han hadhe uthi depositionen förolämpat eens pijgas (huilkes 
målsman h. Roland war) godha nampn och ryckte, för huar skul hennes fästeman 
wil opskiuta medh echtenskapet.

Depositor swarade til det första, bekände han sig hafua stött honom på munnen, 
för det han hade slagit sig full för acten, stälte sig otilbörligen uthi acten medh 
owetigt swarande, och stötte mig igen när iagh honom examinerade. Til det andra, 
bekändhe han sig hafua nämpt pijgans nampn, men intet förkleenat, effter hon är 
mig när skyld, och iag hafuer kiänt henne för ähra och dygd allt ifrån barndomen. 
Hafuer iag syndat der medh at iag mämde henne til at nafsa och straffa thens andras 
odygder, så beder iagh om förlåtelsse.

Sententia. Depositor skal giffwa Erik Halfuardsson een skrifft, deruthinnan han 
skal retractera sin ord, och betyga at han intet annat weet medh pijgan ähn det ähr- 
ligit och gott är. Ehest hafuer han nogh plichtat, i det han så länge hafuer warit 
remouerad ifrån sitt embete mit i winteren.

3. Frågade Rector om M. Samuels söner i Wåhla och dhe andra, kunde frija 
Israelem Olai och Benedictum Paludium at the intet woro medh på gatan när 
Lårmannens och Claes Edens fönster sönderslogos? Ja swarade the huar för sigh. 
Huarföre gaf Consistorium honom Israelem och Benedictum löös uthur arresto til 
dess någon annan kan dem medh skäl der til binda.

6. Uplästes libellus supplex Erici Andre« Roslagii at han måtte få lof komma til 
Academien igen? Resolut. Han må igen komma in Aprili, så frampt han uthloffuar 
sig wilia föra itt wackert studente lefuerne.

Den 6 Martij
hemma uthi Rectoris huus. Närwarandes M. Isaco Istmenio och M. Joh. Laur- 

bergio, och
Tilfrågades Michel Erikssonn i Baggehytta uthi Gestrikelandh huilken thera af 

hans söner, eller om han sielf hadhe ihiälslagit Academi« bondhe i Bälinge sokn? 
Han swarade sig intet weta ther aff. Men Olof Andersson, hans son som ihiälslagen 
blef, sadhe at fadren Michel intet slogh sin fader något slag, myckit mindre til 
dödz.

Den 7 Martii

effter högmässan talte Magnificus Rector til Dnn. Professores i kyrkian, om the 
Gestrike bönderna som äro misstänckte för dråpet uthi Bälinge skeedt är.
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Den 24 Martij
höltz ordinarium Consistorium. Närwarandes M. Laurentio Fornelio p.t. Rectore, 

M. Johanne Staieno, M. Laurentio Stigzelio, M. Martino Nycop., M. Israele Bringio, 
M. Boetio Chruzelio, M. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, M:r Freinshemio, M. 
Olao Stenio. Och då

1. Uplästes consistorialium Lincopensium intercessio för Nicolao Elai O-Gotho, at 
han måtte bekomma stipendium. Respondebatur. W ij wilia när ther om handlat 
warder, gärna see til huru wij kunna hielpa honom.

2. Berättade Rector at Siggo Andreas som citerat war är nu bortreest uthur landet, 
dock effter sig lemnat een bekännelsse at han hade leegat medh Matz Jonsons dotter 
i Fierdinge«, item är hans faders h. majorens Anders Siggesons Falkengreens skrif- 
fuelsse hijt ankommen, at han wil stå för alla dhe penningar honom kunna pådömde 
warda, een fulkomlig cautions man. Skiötz för den skul op medh hans domb, til dess 
konan först på rådstugan dömbd bliffuer.

3. Wälborne her Lars Kruuses öffuerste leutenampte«s fougde, Hans Pederson, 
begärade på sin herres wegner at få byta godz medh Academien besynnerlig dem 
som äro sammangräntzade medh hans sätegårdh Sätuna, nämlig Kiälbo i Norunda 
heradh och Tänstad sokn 2 heela hemman, item Fassma i samma herad och sokn 
belägit 1 heelt och ett halfft hemman. Då kunde Professores i detta fallet intet und
falla H. K. M:t wilia, uthan tilläto den wälborne herren, effter H. K. M:tz bref ingå 
samma gårde och hemmansskiffte medh Academien. Begärade för then skul igen 
Kunnesta i Leena sokn ett hemman, Sälia i Nora sokn och Wäsby lähn 2 hemman, 
Tuna i Bälinge heradh och sokn ett halft h em m an. Och bodko fougden det han 
wille desse wederlagzgodzen sin herre föredraga. Huilket han uthloffuadhe och tillijka 
badh at Dnn. Professores wille tillåta sin herre medh samma bönder och bondehem
man til träd- och diuregård dispensera. Då tilläto Dnn. Professores den wälb:ne 
herran, så frampt han wederlagz godzen som nämda äro Academien medh samma 
wilkor oplåta wille, een behagelig dispensation med be: te hemman och dess åtsit- 
tiande landboer, dock så at ingen af bönderna nu i denna uthskrifningen tages til 
knecht.

4. Uplästes och wälb:ne fru Karin Skieringzdotters Arphz bytesbref, deruthinnan 
hennes frudöme updrager Academien Uglestad i Bälinge sokn, för Berg uthi Jerelsås 
sokn, huilket bref uthi sina clausulis approberades af Venerando Consistorio.

5. Framträdde Måns Månsson een borgare i staden fulmechtig giordt af salig Doct. 
Mörkz effterlefuerska at praetendera på den domb, som den 14 Octobris uthi Con
sistorio gifuin war 1646. Deruthinnan höglärde M. Martini Nycopensis dränger saak- 
fältes för gärdzgårdzbrot. Deraf förmeente han sig consequenter hafua praetension 
emot drängerna til den skada som der igenom timadhe. Nemlig at saligh D. Mörkz 
koo igenom samma gärdzgårdz hohl uthslapp, och wardt af wildiuren ihiälrifuin.

Swarades af Consistorio at emädan Måns Månson nu praetenderar wissare documen- 
ter, ty må han sökia drängerna på rådstugun, effter the nu intet mehra äro under 
Academiens jurisdiction, uthan stadzens.

6. Framkom wäl:d Göstaf Larsson i Upsala och anklagade Samuelem Zacharias 
O-Gothum sijn gäst, som fölier. Åhr 1646 Michaelis tijd tilfogade mig Samuel eller 
hans budna gäster detta öffwerwåld. 1. Bröt Samuel sönder twå snickare benkier, 
den ena kastade han neder på gården, den andra hafuer han upbrändt. 2. Bruto the 
sönder een slijpesteenstool, steenen kastade the i golffuet så at itt styckie gick uthur
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bredden, fotterna af stolen hafua the sönderbrutit och burit op uthi sin cammar, then 
hoen som under slijpesteenen stodh hafua the kastat uthi priuetet. 3. Söndersloge 
the een glaaskista, och buro samma wärkie i nattstugufarstugen, der iag likwäl thet i 
förwaring tog, och skrijade öffuermåttan. 4. Den 16 Martij gick min hustru i een 
bodh, tå stodh Jöns Benchtson min granne på gården, min hustro sadhe, uthan twif- 
fuel i wilia hafua penningar af Samuel, i få så många, kan skee, af honom som wij 
få, i thet samma gick hon i boden, och Jöns B. sin koos, då kom Samuel uth för 
trapporna rännandes i boden och skiufwade min hustro på een kista, hon frågade 
honom huart han wille taga wägen, då gick han tädan uth och på gården brukade 
han skamligh mundh på henne, skälte henne för fyllebyttan och andra fuula ordh, 
huilket så wäl f r ä m m a n d e  som gårdzfolcket hörde på. 3 .  Loffuade han mig strax 
husehyran, men hafuer intz ähnnu betalat.

Samuel swarade: til det första, at thet hende sig uthi en deposition at een foot 
brötz uthur den ena snickare benckien, den andra står ähnnu heel och behållin uthi 
een nattstuga förwarat. Den söndriga wil iag byggia eller betala. Til det 2 swarade 
Samuel: sig intet weeta af slijpesteensstolen eller benckien, kan skee andra hafua 
slagit sönder honom. Men Göstaf sadhe: Jag kräfwer eder, ty the andra woro edra 
kallade gäster. Samuel enskyllade sin person. Til det 3. sade han sig ey heller weta 
af någon glaaskista, eller huem then sönderslog. Til det fierde: Neekade och Samuel 
sig hafua skutit eller skiuffwat hans hustro sin werdinna, ey heller kallat henne fylle- 
bytta, uthan sagdt til henne: gå och lägge eder til morgons, i stå så druckin som 
een brännewijns pijpa. Til det 5. om huusehyran: wil Samuel betala halfparten nu, 
och den andra halfparten när åhret är om. Men Göstaf wille han skulle betala för 
alla tree stufuorna effter han hafuer them tingat åth dhe andra.

Beslötz at Samuel skal betala benckierna eller låter byggia them, item slijpesteenen 
och glaaskistan. Hushyran skal han betala, halfparten nu strax, och den andra half
parten när åhret är uthe, och det för alla 3 stugorna, item för det han kallade sin 
werdinna oquädins otidiga ordh skal han sittia i prubban ett dyngn.

7. Uplästes wälborne fruers Helenas och Catharina Bielkes bref, om deras sahL 
kära systers wälb. fru Margareta Bielkes testamente, donerat til een studentz oppe- 
hälle widh Upsala Academia. Der till offererade sig 3 studiosi som alla tree begära 
ödmiukeligen at blifua deelachtig af samma stipendio. Nemliga Johannes Sparrman, 
Isbrandus Nicolai, Jacob. Nicolai Upsaliensis. Beslötz at alla tree sättias uthi re- 
commendationen til wälb:ne fruen at hennes frudomme må der till taga, huem Nist 
och behageligast synes.

8. Refererade Rector huru något för detta M. Vilhelmus Lyserus hafuer anklagat 
några studiosos, lijka som dhe skulle hafua öfuerfallit sig uthi sin stuga, men när 
studiosi hafua fått tala medh honom, föregifua the at the wille giffua honom til 
bästa. Och nu beder han för them, och klagar intet widare öfuer them. Detta wille 
Rector likwäl intet uthan in Consistorio deponera, effter det angifuit och klagat 
war. Beslötz at samma personer skulle stå in aresto ähn een stund til des actor an
norlunda kan betänckia sig.

9. önskade Rector at nu den saken medh studenterna som Lårmans och Clas 
Edens fönster sönderslagit hafua. Men opskiötz til een annan gång effter så få woro 
tilstädes.

10. Mester Samuels söner i Wåhla Samuel och Achati«r anklagade Benedictum 
Paludium som för itt åhr sädan war theras praeceptor, at han hade tagit några böcker
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uthaf them uthi pantewijs. Benedictus swarade at deras fader hade länat sig böckerna 
n[emligen] Calepinum & ling. Biblia Heb. Clenard. Och när han flotte ifrån them 
behölt han bökerna, och ähnnu hafuer them. Ty han wil gärna hafua något för 
omaket at han hafuer läsit för barnen (4 stycken gossar). Uthan kosten lofuade M:r 
Samuel mig 4 rdr för huarthera thet är 16 rdr om åhret, iag war ther uthi 3 åhr och 
några månader, alltså stå mig ähn 26 rdr tilryggia, och derföre behåller iag bökerna. 
Beslötz at Samuel och Achatius skrifua sin fader til at han contenterar Benedicto 
för sitt omak, och gifuer tilkänna huru Benedictus hafuer fått bökerna.

11. Jacobus Georgii Ostrobothniensis hafuer några weekor för juul belägrat een 
bagares pijga her i staden Margreta Christians dotter benemd, huilket han in Con
sistorio bekände, dock intet loffuat henne echtenskap. Hennes maatfader och maat- 
moder meena at hon war så rådd tilförende, förr ähn hon war kommin til them. 
Konan sade at Jacobus låg medh henne 6 weekor för juul. Beslötz at han Jacobus 
böter 10 dr h. mynt nu strax, heller går i prubban til dess han får caution. När hon 
haf:r född barnet skal han förlijka henne.

12. En Ostrogothus Johannes Magni benemd, Måns Gunnarsons son, hafuer ränt 
effter m:r Johan barberaren uthi sin bodh medh swerdh, och är nu frånwarandes och 
wil förlijkas medh balberaren. Rector frågar om han må förlijkas medh honom, eller 
han måste citeras. Resolut. Om dhe kunne förlijkas så är Consistorium der medh til- 
fredz. Vid. acta 14 April.

13. Uplästes ett witnesbördh af 4 personer underskrifuit at een borgare Anders 
Erikson benemd skal hafua sönderslagit många fönster i staden, och öffuerfallit 
folck på gatan, derföre studenterna äro beskylte. Beslötz at een copia af denne 
witnesskriften skal öfuerlefreras til borgmestaren at han der om ransaka låter, huru 
thet sig i sanningh hafuer. Vid. den 14 April, infra, die 14 April § 5.

Den 4 Aprilis,
som war på een söndagh, effter aftonsången, kallade Magnificus Rector M. Lauren

ti«! Forneli«! M. Staienum, M. Bringium, Doct. Anthelium, D. Zachariam Hume
rum, och Norseum Notarium.

Et tunc accersitus est M. Lyserus, atque Rector in hunc modum exorsus est loqui. 
Superioribus diebus Domine M  Lysere, apud me conquestus es, super injuria, tibi a 
quibusdam studiosis illata, & nominatim quod irruissent in domum tuam siue hos
pitium. Causa cur iam Dnn. Collegas convocaverim haec est, ut deliberaremus super 
hac re. Sädan wände Magnificus Rector sig til Dnn. Professores och berättade huru 
samma saak föreweeter, och huru M. Lyserus först klagade. Nemliga, för några wee
kor sedan kommo några studenter på hans nattstugu dör, huilka han meente wilia 
göra sig någon skadha och öfuerfalla sigh, ey wiste han huem thet war, och kunde 
ey heller annorlunda få uthi saaken, uthan bad at iag wille kalla til mig Johawnem 
Olai Holmensem som gäster i den andra stugan bredhe wid sin, at han skulle röija 
them. Jag, sade Rector, giorde så, kallade Johannem til mig, men han swor at han 
intet wiste huem thet war, effter han hade dragit mössan neder i ögonen på sig. 
Några dagar kommo dessa 3 studiosi Johannes Reinhorn, Petrus Iuari, Petrus Fonte- 
lius, Johannes Zebastiani och Johannes Erici til M. Lyserum och godhwilleligen be
kände at the hade warit på hans dör, men ursächtade sigh säyandes: at the intet ondt 
hade i sinnet emot honom, uthan wille giffua honom tilbästa, effter och somlige af 
them woro hans colleganter, sungo och 2 diskantestycke för dören, och woro intet på
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något fiendteligit wijs dit komna. Sedan desse hade bekändt sigh för M. Lysero, 
kom åter Lyserus til migh och badh för them at the intet skulle komma in Con
sistorium?, uthan han hade uphäfwit samma klagomåhl emot them. Men iag swarade: 
Migh allena huarken kunna eller wilia samma saak nederläggia uthan in Consistorio, 
effter han them så högdt i förstonne anklagat hade och dhe derföre bleffwo ar
resterade til nästa Consistorii dagh. Twå dagar ther effter igen som war den 12 Mar- 
tij, om iagh rätt minnes, kom M. Lyserus tridie gången til migh och badh för 
them han tilförende beklagat hadhe, at iagh intet skulle hafua them in Consistorium, 
uthan see genom fingret medh them effter han som injurierat blef, sielf intercederar 
för them. Detta hörde 2 candidati som då hoos mig tilstädes woro, Dn. Olaus Mag- 
nelius och Dn. Magnus Magni. Men iag swaradhe honom som tilförende, at iagh 
allena intet kunde nederläggia den saken uthan in Consistorio, det iagh och senast 
giorde, här uplästes acta då passerade, vid. sup. 24 Martij $ 8. Tum Rector conversus 
ad Lyserum inquit: Dn. M. Lysere intelligis haec quae nos nostra lingva loquimur? 
affirmauit. Ego dixi: Me solum neque velle neque posse inscio Consistorio, vel 
causam deponere, vel reis condonare, quamquam tu saepe, idq«e multis verbis pro 
ipsis intercesseris. M. Lyserus ultro confitebatur se litem deferuisse & apud Magni
ficum Rectorem, conceptis verbis, pluribus interessesse. Dn. Olaus Magnelius inkal
lades, och witnade: at han war hoos Magnificum Rectorem och holt på räkna några 
penningar, då kom M. Lyserus ock der inn, och talte om dhe studiosis som sigh 
injurierat hadhe, bad för them at Rector wille intet hafua them in Consistorium. 
Dn. Magnus Magni witnade: sig hafua hördt M. Lyserum bedia för samma studen
ter at Rector intet wille lagsökia them in Consistorio.

Tum Rector: Sed qui fit Dn. M. Lysere quod nomen Rectoris apud urbicos tra
duxeris, adeoque conquestus fueris de denegata tibi, a me, iustitia? (Et addidisti 
velle te deferre hanc causam ad illustriss. Dn. Cancellarium) cum tamen id a me nun
quam factum esse scias. Volebam ego litem suspendere et causam ad consistorium 
deferre, atque hos non est justitiam alicui denegare.

Sent. Quare vos quinque qui accusati estis eritis in aresto, et m Dn. M. Lysere 
similiter, quo ad usque decisivam sententiam a Senatu academico audiueritis.

Den 14 Aprilis
höltz ordinär. Consistorium praesentibus: M. Laurentio Fornelio p.t. Rectore, M. 

Erico Brunnio, D. Johanne Loccenio, M. Martino Nycop., M. Boetio Chruzelio, M. 
Olao Unonio, D. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, D. Freinshemio, M. Laurbergio, 
M  Olao Stenio, D. Zacharia Humero.

1. Först kommo för Consistorii rätten twenne borgare och fiskiare här i staden, 
Oloff Pederssonn och Erich Larssonn och beswärade sig der öffwer studenterna hadhe 
8 dagar tilförendhe slagit sig på gatan om nattetijdh. Dhe studenter som gärningena 
giorde kände the intet, men een poike som war i deras sälskap och fölie kände the, 
begärade at Ven. Consistorium wille af honom sanningen uthleeta. Så gick thet dl: 
W ij kommo gåendes uthur åen så wåta som wij nys stego uthur warnet der wij 
hade dragit waadh. När wij kommo til apothekare hörnet stodo samma studenter 
ther, wij hälsade på them. The swarade: Huadh äro i för skälmar. Widh accijs- 
bodhen fick Erik Larsson een släng af een klubba, widh borgmästarens Thomes Lår
mans port slogo the Olof Person några slänger, fölgde effter oss längre ropade skäl
mar. Widh Erik Olofsons rådmans porten sadhe the: poike löp hem effter swärdet.
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Gossen som medh war den dhe kände war Durelii, hans nampn Per Michelsson. 
Magnificus Rector sadhe sig hafua incarcererat poiken men ingen sanning af honom 
kunna uthleetat. Gossen framkallades och tilfrågades huem thet war som slog fiskia- 
rena, han swarade sig intet känna them, uthan af een slump wara kommen i hoop 
medh samma studenter när han gick til Måns Staffason effter sin huusbondes kappa. 
Då såg iag (sade poiken) när fiskiarena kommo ihoop medh studenterna på torget. 
Oloff Person hade een skoo på sig och badh studenterna leeta op den andra, der- 
före fick han hugg. Resolutio. Upskiötz til een annan gång och poiken wijstes åth 
prubban.

2. Proponerade Rector om baakungns längden, om hon skulle undertryckias och 
förseglas medh Academiae sigillo? Beslötz at Rector talar medh inspectoren Johan 
Andersson at han icke allt förmyckit hastar ther medh, til dess wij kunna få tala 
medh hans Excell. Rijkz och Acad. Cantzleren.

3. Senast gafz tilkänne huru några studiosi hade medh otidig ord öffwerfallit 
M. lyserum wid sin dör och huru han hade bijdit för them. Men sädan är itt ryckte 
honom påfört, at han i staden skulle hafua klagat sig, de denegata sibi justitia. Huar- 
före inkallades han til at förklara sig om han klagar them ahn eller beder för them 
som tilförende.

När M. Lyserus inkom sadhe til honom Rector: Domine M. Lysere, ante aliquot 
septimanas coram me conquestus es super importunitate quorundam studiosorum, 
quod nocte intempesta te visitaverint hospitiiqwe tui ianuam pulsaverint, & forte ver
bali aliqua injuria affecerint, propterea iam te vocavi ut aut eos amplius accusares, 
aut publice litem istam desereres.

M. Lyserus respondit: Nescire se quis Magnifico Rectori retulerit istam querelam 
de denegata iustitia, nunquam memini me super ea re conquestum fuisse. Quod litem 
attinet, ipsos non amplius accuso, sed publice ipsis condono.

Consistorium gaf them och till effter actor wänder åter at klaga, men komma the 
igen flere gångor skola the hårdeligas straffadhe bliffwa.

4. Klagade M. Lyserus på M. Georgium Preusium at han hade giordt honom een 
stoor afront i det at han hafuer på trycket (der hans oration opsat war) borttagit 
literam M. siue Magisterii, adeoque titulo indignum reputaverit.

Swarade M. Preusius se etiam sub prselo orationem habuisse et ec ea occasione 
quassiuisse cur litera M. expuncta esset, dixit insuper 5 se testes habere quod quae- 
siuerit quo evasisset litera M. et addidit se illam non examisse sed ecpunctam vi
disse, in uno exemplari expuncta erat, non quidem penitus tota sed eiusdem parti
cula. Typographus m:r Eskil berättade at M. war intet uthtagit uthan af klistring 
förtäckt på det första arket, och ursäktade alltså M. Preusium.

Sententia. Estote boni amici, exspiret istac suspicio!
3. Begärade Rector at Venerand. Consistorium wille nu optaga och afhielpa den 

saken medh M:r Samuels söner i Wåhla som äro skylta för borgmästarens fönster 
och Claes Edens item at dhe andra studenterna, han som lop medh skiägget och han 
som förklädde sigh, skulle nu få sin dom? Uplästes först een ransakningh hållin på 
cemner cammaren om det wittnesbyrdet som lefrerades borgmästaren den 24 Martij 
af Acad. Notario. Vid. supra. Af innehåld at Anders Erikson smeden hade hört andra 
säya huru studenterna hadhe sönderslagit Gases fönster, spijkat hans poike på wäg- 
gen, han bekände sigh tillijka medh een student hafua rijdit på een häst, och i det 
the reedo förbij Daniel Bringz fönster slog han med een hammar den han hade i
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handen på Bringens fönsterlucka men ingen ruuta sönder, huilket och Bringen be
känner. Men medh Claes Edens fönster eller poike hafuer han intet hafft til be
skaffa, ey heller medh borgaren Olof Simonsson.

Sententia. Skiutz op til her näst, då skal det ändeligen optagas och afhielpas. Thet 
begärade och Rector at thet måtte winna een ändskap uthi hans rectorat, at hans 
successor icke skulle der medh beswärat bliffwa.

6. Underiagamestaren Peder Dideriksson klagar öffuer studenterna at dhe skiuta 
uthi H. K. M:tz parkom, begärar att wij läggia böter der på. Beslötz at een skriffwin 
intimation skal af Magnifico Rectore anslåes nomine Senatus academici, och deruthi 
införas af H. K. M:tz bref Peder Dirikson gifuit verba prohibitiua.

7. Beslötz at een dör med låås och nyckol skal göras för lectaren i kyrkian. Och 
wachtemestaren eller hans knecht skal arcera båtzmän och handwärkzgeseller der ifrån 
at dhe intet gåå ther opp.

8. M. Boetius Chruzelius begärar Venerandi Consistorii råd om Academiae spanne- 
måls föryttrande, refererade at Hans Bremer fick i höstas 2000 t:r. Nu begärar han 
åter 1000 t:r om han kan få. Penningar loffuar han til missomer. När Doctor 
Lenaeus och M. Boétius woro i Stockholm badh hans Excell. Rijkz Cantzleren oss 
fritt låta honom bekomma Acad. spannemåhl til kiöps. Beslötz at han Bremer ähnnu 
får til kiöpz 4 eller 500 t:r.

9. M:r Johan balberaren hafuer een saak emot Johannem Magni Ostrogothum nu 
frånwarandes at han hafuer giordt sig hemgång uthi sin gatebodh, nu wil balberaren 
förlijkas medh sin wederpart, och frågar om Consistorium är der medh rilfridz, 
effter synes wara dess interesse der uthi, emädan saken praesumeras wara hemgång? 
Sententia. The må wäl förlijkas, Consistorium seer thet gärna, dock wil Consistorium 
haffwa sin rätt förbehållin när han igen kommer. Johannes är medh itt bref til hans 
fader citerat men ey comparerat. Vid. act 24 Martij.

10. En mölnare Erik Pederssons i Fiskesås i Närtuna sokn, klagar at quarnen haf- 
fuer stått stilla i heela tu åhr (hans granne hafuer fått tilgifft af ståthållaren på 
Cronans uthlagor) och haffwer intet fått mahla, huarken til sitt eller annars behoff, 
hafuandes der på sin kyrkioheerdes witneskrifft. Han är blifuen skyldig 12 t:r för 
huart åhr. Resolutio. Mölnaren får tilgifft på halfparten eller tolff tunnor til widare 
beskeedh, medh dhe andra tolf tunnorna gifz honom och dilation til höstenn effter 
hans begärann. Dock medh sådan förord at han ey alla åhr hijt kommer at begära 
tilgifft, uthan gör sin möyeliga flijt åhrligen at betala den uthskyld af quamenn til 
Academien gå bör.

11. M. Johannes Franck begärar medh gratia och Venerandi Consistorii godha loff 
och minne få reesa uth til helsebrunnen i Tyskland. Resolutio. W ärt ia och rilstånd 
haffuer han så frampt han får superiorum loff.

12. M. Georgius Preusius haffuer hafft uth stipendii heela quotam, nu wil han 
reesa uth til Tyskland och begärar ähn få niuta een termin til sin reesas fortsättningh? 
Resolutio. W ij wele betänckia oss til een annan gångh, kunna wij finna någon uth- 
wäg til penningar at wij kunna gratificera honom der medh finnas wij der til 
willige.

13. Proponerade Rector Acad. wachtemästarens begäran at få Philip smedz tompt 
at byggia på? Respondebatur: Wij kunna intet dispensera der om för ähn hans 
Excelktz Rijkz och Acad. Cantzleren hijtkommer, at uthsee itt rum till biblio- 
theek.
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14. Thomes tulknechten skal tilsäyas, at han intz bygger her widh Communicetet 
förr ähn Rijkz Cantzieren hijtkommer. M  Noraeus skal gå til borgmästaren der om 
och til landzhöffdingen.

15. Beslötz at h. Lars Kruse skal få tilträda the godzen som den wälb:ne herren 
ifrån Academien sig tilbytt hafuer och Academien träder sammalunda nu strax til 
wederlagzgodzen och gifua huar andra sina reverser der på til dess bytesbreffuen 
bliffua förfärdigade på både sijdor.

16. Uplästes wälb. fru Karin Scheringzdotter Arpz bytesbref på Ugglestad i Bä- 
linge sokn emot Berg i Jerelås sokn. Beslötz at hon nu strax får träda til Berg, såsom 
Academien til Uglesta. Skal och Academiens faste bytesbref medh det första henne 
tilhanda skickas.

Den 28 Aprilis
höltz Consistorium närwarandes M. Laur. Fornelio p.t. Rectore, M. Joh. Staieno, 

M. Laur. Stigzelio, M. Erico Brunnio, D. Daniele Sidenio, M. Joh. Franck, M. Chru- 
zelio, D. Freinshemio, M. Laurbergio, M. Stenio, D. Humero.

1. Framträdde twenne fiskiare borgare här i staden, den ena heet Olof Pederssonn, 
den andra Krook, klagade at studenter hade slagit sig på gatan om nattetijdh, studen
terna kände the intet, men närwarande gosse Per Michelsson widh nampn, war medh 
samma gång och uthan twiffuel wäl känner dhem, een wuxen klubba fingo the hugg 
uthaff. Gossen tilfrågades huars klubban war? Han swarade, at Johan Mårtensson 
Stenius hafuer hafft samma klubba, men intet wiste han huru länge hon hade warit 
der i gårdenn. Ytterligare bekände han at den som slog borgaren war til gäst uthi 
M. Laurbergii gård, är een lång karl och hafuer swarta kläder på sigh, den andra 
war Durelius som gäster uthi her Erikz gård i Swartebecken. Beslötz at denna saken 
skulle optagas, ransakas och afdömas hemma uthi Rectoris huus. Vid. infra die 
5 Maij.

2. Uplästes ett concept af bytesbrefuet til h. Lars Krus det M. Noraeus hade conci- 
perat, huilket approberades at det på pergament så omskriffuas skulle. Samma gångh 
oplästes Säliaböndernas witneskrifft at the gofuo sig wäl til fridz at theras förrige 
husbonde hade nu bytt dem under Academien och uthlofuade sig wilia gifua uthi 
wiss ränta åhrligen 4 t:r span:ll, penningar uthi wisse och owisse pertzeler 10 dr huit 
mynt, item för gärden 4 t:r spannemåhL Böndernas bref anammade M. Boetius 
Quaestor.

3. Begärar den wälb. herren h. landzhöffdingen, att Professorerna wille afstå den 
rätt H. K. M:t dhem förundt hafuer oppå pijlhagen, så uthlofuer hans Herlighet sig 
så stoort och gott styckie igen til dem wilia uthaf H. K  M:t förskaffa. Resolutio. 
Emädan Dnn. Professores den hagen så nyligen fått hafua och ingen annan så tienlig 
platz til humblegårdar kunna uthsee, ty äro dhe förorsakade sigh in för den wälbrne 
herren för denna gången at excusera.

4. Proponerades om Siggone Andreae Sudermanno som hafuer besufwit Matz Jons
sons dotter och blef beslutit at han skal böta först effter det 3 cap. i Gifftm. B. S L. 
penningar tijo dr huit mynt, item propter redimendam relegationem publicam tiugu 
daler huit mynt, och det medh sådan förord, at han så länge den tijden bortlöper för 
förargelsse och ond exempel skul, skal intet wijstas här i staden.

5. Frågade Rector om Dnn. Professores wille så gifua uth baakungns penningarna 
som förr beslutit war. M. Johannes Franck sadhe sig intet willia mehr ähn 6 mk huit
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mynt effter han intet skrädd bröd bakar uthan kiöper hoos bagaren. Men the andra 
giffua alla 10 mk huarthera, som något skrädd brödh wil låta baka.

8 [6-7 överhoppade]. Andreas Helgonis Vestrogothus begärade stipendium? Ho
nom swarades at den tijd wij handla om stipendiatis wele och Dnn. Professores 
komma ihog honom.

9. Proponerades om apothekarens obilliga taxa som han sätter på sina kryddor och 
medicamenter och gifuer icke så gott kiöp som andra apothekare uthi Stockholm 
göra. Beslötz 1. at han skal tilhållas at hålla och hafua uthi sitt apotheek friska och 
dugliga medicamenter och waror. 2. Honom skal revoceras sitt juramentum och loff- 
wen han giorde in Consistorio för någon tijd sädan. 3. At wij anmoda af D. Sparrman 
een wahnlig taxa oppå Stockholms apotheek och låta läggia ett par ducater uthi bre- 
fuet til hans handskriffuare.

10. Eligerades novus Rector M. Olaus Unonis.
11. Proponerade Rector om studenterna som hafua tumultuerat på gatan medh 

begäran at den saken nu kunde afhielpas och komma til ända. Skiötz op til een annan 
gångh.

Denn 5 Maij
in domo magnifici Rectoris M. Laur. Fornelii pnesentib. D. Loccenio, M. Istmenio 

och Notario.
Förhördes dhe studenter (Petrus Bergman och Petrus Durelius) som haffua slagit 

fiskiarena på gatan Kroken och Olof Person, vide supra die 28 Aprilis. Kroken kla
gade och sadhe: När wij kommo til apothekare hörnet hälsade wij på studenterna, 
the swarade: huad äro i för karlar, löper idre skälmar, och strax slog han migh i 
ryggen medh een klubba itt slag, men intet blef iag blå eller blodig uthan det war 
myckit ömt, derifrå fölgde dhe oss til m:r Thomes port der slogo dhe Olof Persson 
2 slag medh klubban, itt på axlan, itt på almbogen, det ena war blåt effter och det 
andra ömt. När wij kommo om m:r Thomes porten slog iagh honom i backen, då 
ropte han åth sin stalbrodher: tag klubban, men han tog henne intet (thet war emil- 
lan 12 och 1). Så kom Oloff Person och wille hielpa mig, men effter intet skedde, 
gingo wij wår väg. Och alldenstund wij ingen thera kände reef Olof Persson kappan 
ifrån munnen på poiken, ty han hadhe innsweept sig. Då ropa den ena studenten: 
poike, hem effter mitt swärdh. W ij gingo fort wår wäg. När wij kommo til Salesta- 
bygningen, kastade dhe flux steenar effter oss, men skadde oss likwäl intet.

Petrus Bergmann swarade: Jag och mons. Durelius wij woro tillijka med några 
andra hoos Måns Staffassonn, emillan 11 och 12 gingo wij tädan, när wij då kommo 
ståendes på torget, då kommo dessa borgare gåendes, Olof Pedersson hade een skoo 
på sig och sade til Durelium: Du leeta op min skoo. Durelius swarade: är iag poiken 
dijn. Wid det samma slogo the mig under sig. Då slog iag Kroken emillan axlarna 
medh klubban, dhe stötte mig blodsår under ögat medh wadet. Sädan gingo wij 
effter them til Salstabygningen at wij måtte få klubban igen, men fingo henne 
intet.

Sententia. Bergmannen och Durelius skola böta huar sina tolff mk huit mynt, för 
det dhe drucko och lupo seent på gatan och giorde oliud, item för blånad 12 mk., 
för twå pustar 12 mk, huem af them pust eller blåd gaf måge the sielffua sig emillan 
slijta. Haffua the något emot borgarena igen, så sökia them på rådhuset.

Finis rectoratus 
M. Laurentii Fornelii.
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Den 15 Maij.

När Dnn. Professores gingo uthur disputationen (huarest H. K. Maij:t och när- 
warande war) bewiliade the att giffwas skulle til Lien kyrkiobygning i Ångermanne- 
landh ex fisco Consistorii penningar fämton dal:r kopparmynt, huilka 15 dr M. For- 
nelius uthlade af sin rectoratz inkomst.

Den 26 Maij

höltz ordinarium Consistorium praesentibus M. Olao Unonio p.t. Rectore, M. Jo
hanne Staieno, M. Laurentio Stigzelio, M. Johanne Franck, M. Israéle Bringio, M. 
Boetio Chruzelio, M. Ausio, M. Istmenio, M. J. Freinshemio, M. Olao Stenio. Då

1. Först constituerades M. Ericus Brunnius och M. Freinshemius inspectores sti
pendiatorum.

2. Uplästes Sigtuna stadz bref til Reverend. Dn. Pro-Cancellarium at dhe måtte få 
til sig byta Wijby, Humparebode och Guntarebacka under staden Sigtuna för weder- 
lag aff Cronan. Ty H. K. M:t wil i det fallet wilfara och främia den staden til uth- 
ryme. Sententia. Wij wilia betenckia oss der om, uthsee några godz der medh Aca- 
demien kan betient wara, och berådfråga oss medh hans Grefl. Nåde Rijkz och Acad. 
Cantzleren.

3. Greffwinnan Helena Bielke, sahl. h. Claes Flemmingz, begärar på sin k. sons 
wälb:ne Jöran Flemmingz wegner at få byta Kräby i Rasbo sokn, den gård hennes 
sahl. syster haffwer testamenterat til een studentz oppehälle här wid Upsala Acade
mia. För een her Jörans gård uthi Bälinge sokn Rörby be:dh som räntar lijka myckit. 
Resolutio. Thet skeer intet testatoribus in praejudicium, ey heller alumno til kon eller 
skada, therföre kunna wij thet intet förwägra, skal förthenskul Notarius opleeta 
breefuen och collationera räntorna;

4. Gallicae lingvae praeceptor Alexander de Cloue begärar confirmationem in offi
cio, effter han är allenast til proff antagin, och befruchtar sigh at någon annan skal 
gå undan sig samma embete.

Resolutio. W ij wilia behålla honom, effter han är nostrae Lutheranae religionis, 
officiosus & diligens som hans discipuli weeta honom derföre berömma och kan 
swänska språket. Notarius skrifuer honom een recommendation til illustrissimum Dn. 
Cancellarium pro consequenda desuper confirmatione.

5. Taltes om Pijlhagen. Syntes gott wara at deela honom emillan Professores, om 
nästkommande lögerdagh skal det skee. Innan hösten kan der ingen humblegård 
oprättas.

6. Bibliothecarius berättar at på een book uthi Bibliotheket är defect. Men een 
student hafuer samma authorem fahl. Frågas om han kiöpas skal? Resolutio. Inspec
tores Bibliothecas skola der om ransaka låta om samma author är nödig och nyttigh.

7. Handlades om stipendiarijs. M. Laurentius Stigzelius framwijste H. K. M:tz bref 
af innehåld at twå lappar skola här inter stipendiarios regios oppehållas, begärte at 
Venerandum Consistorium wille resoluera «ig der på, huru dhe medh sin praeceptore 
kunna få hielp nu strax? Resolutio. Både lapparna och deras praeceptor skola få sti
pendium nu strax. M. Ericus Fluur kräfuer ähnnu 37 1 /2 dr kopp. eller 15 dr huit m. 
Resolutio. Han skal få them uth. Dn. Ericus Storm får så myckit honom resterar för 
höstterminen 1647 så haffuer han sin heela quotam uth.
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Confirmerades:
Abrahamus Erici Balingstadius.
Ericus Andreas Vendalius skal få i höst ändelig så frampt nu icke skee kan. 
Olaus Erici Bång Heising, skal få i höst om han nu icke får.
Olaus Laurentii Welt Sudermannus.
Israel Johannis Nericius skal få i höst.
Ericus Erici Lohaerensis är myckit fattig.
Laurentius Folkernius Vesmannus 
Laurentius Erici i Ääs Acad. bonde son 
Isacus Enander O-Gothus.
Bero Andre« Vermelandus.
Benedictus Andre« Smol.
2 Lappones cum praeceptore.

een af dessa skal få nu.

Den 28 Maij
anklagade Acad. wachtemästaren Johannem Hylting och Johannem Bysing, at dhe 

när 12 slog förleden måndagznatten kommo och mötte wachten widh Doct. Len«i 
portt haffwandes dragna wärior både. Tå frågade wachten huarföre the gingo medh 
dragna wärior? The swarade wij hafua skääl der til at wij så gå, tå wille wachten 
taga swärden aff dhem, the swarade: Görer oss ingen orätt. Wachten sadhe: Så kom
mer til Rectorem medh oss. Då fölgdes wij åth, effter som the lofwade wilia gå medh 
til Rectorem. Mit för Brunnii nyia huus wille Bysingen gå hem, wachtemästaren 
wille haffua honom til Rectorem. Tå satte Bysingen wärian emot wachtemästaren 
och badh honom intet komma widh sigh. Wachtemestaren slog medh spanska röret 
på hans hatt, och i det samma togo wachtedrängierna swärdet af Bysingen, sädan 
sprang han på wachtemästaren, tog uthi honom, men wachteknechterna kommo ho
nom til hielp. Sprang så på wachteknechten satte footen för honom och slog honom 
i backen, då kom partisanen under them och gick aff. Bysingen ropadhe: Redskafens 
studenter stå mig bij. Johannes Olai war och med men intenterade intet perlament, 
uthan sände bort sitt swärd. Johannes Olai Hylting bekände allt så wara tilgångit.

Sententia Rectoris. Johannes Olai Hylting skal böta 6 mk för det han gick medh 
bart swärd på gatan, och miste swärdet. Men Johannes Bysing som nu intet wille 
comparera skal stå in aresto til thess saken bliffuer uthfördt.

Samma gång anklagade wachtemestaren Liliehökarnas tienare Jacob Ericksson, och 
Strömfältz tienare Folcker, at the liusa dagen gingo på gatan medh dragna swärd 
ifrån Nilss Olofssons gård i Swartebecken och skulle gå på stadzkällaren, och ropadhe 
långrumpor. The både bekände sig hafua hafft dragin swärd och ropat på gatan 
icke annars the minnes, ty the woro drukna. Resolutio. The skola böta twå rdr huar- 
thera och mista swärden.

Den 30 Maij
hemma uthi Rectoris huus närwarandes M. Erico Brunnio, D. Johanne Loccenio, 

M. Israéle Bringio och M. Nor«o Notario.
Mons:r Johannes [Wedigk] fächtemestaren anklagade M. Lyserum för skuldfordran 

at han uthi förledne åhr bleff sig skyldig 73 rdr huilka han effter sin loffwen och 
gifna handskriffter intet ähnnu fulkomligen haffuer betalat, uthan stå ähnnu 22 rdr 
tilryggia. M. Lyserus swarade. At han wart honom samma penningar skyldig worden
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på sin discipels wegner then han uthi dansande och fächtande öffua skulle. Nu hafuer 
Lyserus sielf inga penningar bekommit, när iag får, sade han, skal och fächtemästaren 
bekomma. Men aldenstund discipeln uthi 10 weekor borto war, då han intet öffuades 
uthi dansandhe, ty syntes billigt wara at m:r Johan fächtemestaren något af heela 
summan remitteradhe, ty han hade ey heller på den tijden något omak medh honom. 
Tå slog fächtemestaren godwilleligen aff 8 rdr på heela summan så at han ey mehr 
skyldig war ähn 65 rdr allt tilhopa. Så emädan fechtaren bekände sig haffua opburit 
51 rdr, ty befans honom ähnnu restera 14 rdr. Bleff och beslutit at m:r Lyserus skulle 
tilställa honom samma 14 rdr uthan någon geensäyelsse alldeles effter sin obligations 
lydelsse. M. Lyserar loffuade sig nästkommande fredagh wilia betala honom 5 men the 
öffrige wille han effter twå månar betala. Der medh fächtaren war tilfridz.

2. Inkallades Johannes Bysing och för honom uplästes det käromåhl som på ho
nom stältes af wachtemestaren den 28 Maij. Bysingen bekände så wara passerat som 
klagat war, men sadhe sig intet ondt någrom hafwa intenterat. Sententia. Johan 
Bysing skal böta för grasserande effter placatz lydelsse 12 mk hm, item för det han 
drog swerdet och wille kijffwa med wachtenn 6 mk til treskifftes, och betala partisa
nen & prop/er contumaciam går så myckit längre in carcerem, nämlig uthi 4 dagar.

3. Jacobus Jacobi Torsiliensis anklagade Johannem Marci Uplandum Roslagium för 
det han hade hugget tummelfingret aff sigh. Wederparten comparerade intet. Uthan 
effter åth kom han til Rectorem. Så gick detta såramåhl til. När comaedien speeltes på 
slotet, war Johannes Marci bonde medh och gick af det tilfället kläd i bondehabijt, 
män Jacobus wijste intet rättare ähn at han skulle haffua warit een annan gemeen 
bonde, huarföre kunde han intet lijda hans narrerij, ty drog han sitt swärd och högg 
sönder hans hatt, såsom och skadde honom något i fingren. Men Johannes tog swärdet 
aff Jacobo och slog honom några slengor med flaata swärdet emädan han lågh omkul. 
Sädan Jacobus opkom högg Johannes honom i handen så at tummen hängd in uthi 
näffwan. Thetta bekände the både. Sententia. Johannes Marci skal böta fullsåra effter 
det 7 capit i Sårm. m. w. SL. 20 mk huit mynt til treskifftes sårtohlin, Rectori och 
fisco, 6 mk 5 1 /3  ör huarthera. Jacobus som först drog swärdet åth den andra skal 
böta 6 mk til treskifftes effter det 12 cap. eiusdem tituli.

Den i. Maij städslad Jon Olofson Tumboquarn på 6 åhrs tijdh och skal åhrligen 
gifua 20 t:r, wille och byggia nytt quar[n]huus mz 3 eller 4 par stenar. Och så framt 
han och hans arfwingar längre fingo behålla quarnen, hemmanet och sågquarnen, 
wille han effter 6 åhr förlöp åhrligen gifua 50 t:r afrad eller tulmiöl. Vide missiverna.

Den 28 Junij
kommo in Consistorium Then Högwälborne Herre, Greffwe Axel Oxenstierna 

Sweriges Rijkes och Upsala Academiae Cantzler, Reverendissimus Dn. Archiepiscopus 
D. Johannes C. Lenaeus, Magnificus Rector och Dnn. Professores.

Först begynte hans Grefl. Nådhe tala sålunda. Godha Herrar, besynnerlige godha 
wenner, jag tackar eder sampt- och wänligenn som haffua giort mig denn ähran, at I 
haffua skickat til Hennes K. Maij:t och ödmiukeligast begärat det H. K. M:t wille 
migh til Academiae Cantzler förordna och tilbetro. Och ändock iag offra tilförende 
hafuer eder försäkrat om den affection och åhoga om Academiae wälstånd som min 
skyldigheet fodrar, och eliest mitt kall och embete tilförende kräffuer, så at I goda 
Herrar intet behöfde twifla om min bewågenheet, lijkwäl emädan I godha H. til 
widare wissheet och försäkringh haffua täcktz aff H. K. M:t underdånigst begära,
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det H. K. M:t wille nådigst mig til Academiae Cantzler förordna, så skattar iag det 
för een ny obligation derigenom iag ähn mehr förorsakas Academiens fleur och 
wälståndh at sökia. Alltifrån den tijden haffuer iag åstundat at komma een eller twå 
dagar hijt til Upsala at taga i wetenskap om Academiae tilståndh, styrkia det wäl är, 
bota och bättra det som fehelar, och det af nöden är hielpa at befodra. Enkannerlige# 
att iagh widh hoffuet, när om Academien talat warder, må weeta göra een wissare 
rapport och relation, at befodra dess bästa. Til den ända haffuer iag nu welat migh 
här inställa, förhpppas at I godha Herrar låte eder sådant behaga, och så myckit tro
ligare med mig deröffuer communicera. Jag weet at privilegia äro gifna denne Aca
demien och aff H. K. M:t confirmerade. Constitutiones äro och fattade, them I uthan 
twifuel een tijd rund practicerat hafuen, men kan skee dhe behöffua någon för
ändring, den tijderna af sigh födha, något uthi dem kan wara som behöffues muteras 
eller adderas, certis et iustis de causis, det måste man icke negligera, ne nobis vel 
Acad. noceamus dum earundem rigorem nitimur servare, och iag weet at dhe äro 
provisionaliter giorda, ty sahl. K. M:t min Herre hinte them intet nagelfahra, och 
fördenskul wille H. M:t och them intet confirmera. Så emädan H. K. M:t trädandes 
i sin Her faders footspor är heel wäl affectionerat Academien och hafuer befalt mig 
at reesa hijt och göra wissare rapport. Ty synas dessa tempora arridere Acad. böra 
förthenskul ingalunda försummas. Sedan är mit ärende at recognoscera om Acade
miens inkomster, Professorum underhåld, item huru Bibliotheca warder instruerat 
och beprydd at wår respublica må finnas andra i wärldenne lijk, och den stoora bar
baries profligerat och uthestängd. Jag för min person wil och upleeta några nyttige 
och skiöna authores och her till förskicka.

Reverendissimus Dn. Pro-Cancellarius swarade: Wij haffwa stoor orsak at tacka 
Gudh som haffuer undt oss, een godh och nådig öffuerheet som wäl meenar om 
gudz ord, bonis literis & literatis. Der näst haffua wij i synnerheet orsak at tacka 
Eders Nådhe för stora och förnämliga tienster emot fäderneslandet, offta tilförende 
hoos åthskillige potentater, och nu sist uthi fridz handelen medh konungen i Danne- 
mark. Men enkannerliga at E. N. altijd haffuer warit oförtrutin at fortsättia Acade
miens nödtorffter. W ij bediom Gudh at han Eders Grefl. Nåde mildeligen wille 
styrkia, wälsigna, och gifua een långwarig önskelig godh hälssa, at bonae literae måtte 
komma i floor, och den barbaries bortdrifuin som wij haffua förr swäfuat uthi här i 
fäderneslandet. Constitutiones academicas haffwa wij igenom seedt och något der- 
uthinnan förandrat, det wij äro sinnade för Eders Grefl. Nåde at läsa låta. Räntorna 
haffua wij wäl uthfått, och wåra salaria så at wij intet haffua til at klaga öffuer, så 
myckit som staten huariom och enom deputerar. Dnn. Professores sågo gärna, och 
bedia E. N. wille wår underhåld förbättre, effter allting som oss behoff giörs äro nu 
dyrare ähn tilförende.

Hans Grefl. Excellens Cancellarius befalte at constitutiones in praesentia omnium 
Profess, igenom läsas skulle, effter the röra staten och tilståndet widh Academien. Tå 
begynte Notarius ab initio at igenomläsa constitutiones.

Cap. i. § 4. Discurrerade hans Excell. om jurisdictionen, meenandes at Academien 
icke skulle haffua någon jurisdiction in criminalib. Ty the förnemste in Consistorio 
äro theologi huilka intet döma några lijfzsaker incestus, adulteria, stupra, homicidia. 
Och iag weet icke huadan det kommer, af judaismo kan skee. Ehest så äro the mise
ricordes och wilia intet befatta sig medh blodhsaker. Men godha herrar, det måtte 
intet wara något skiämt medh sådana syndare, uthan Academien måtte wara itt
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exemplar för andra rättegångar. Tå uplästes the nyia priuilegier som Hennes K. M:t 
Academien giffuit haffuer, huilka uthtryckeligen förmäla om jurisdictione in crimi- 
nalib. så wäl som ciuilibus. Hans Excell. badh för then skul wij skulle hålla oss widh 
priuilegierna.

§ 5. Står adhibito arcis praefecto, duobus consulibus et urbis iudice. Hans Excell. 
sadhe at ciuitatis judices hafua intet in Consistorio at göra, men praefectus arcis h.e. 
provinciae han måste propter delicti magnitudinem comparera. Och beslötz at för dhe 
förrige orden skal insättias: Cancellarius aut quem substituet et Senatus Academiae 
cognoscat, iudicabit et ad M:tem referet.

Her moverades denna quaestionen: När Consistorium skulle lefrera ifrån sig eller 
uthu Acad. häffte, den som til lijfwet dömd woro, antingen strax domen in Con
sistorio fält woro, eller när Hoffrättens resolution kommer? Hans Excellens meente 
man skulle strax domen fälder woro, lefrera denn bråtzlige uthi Cronones fängelsse. 
Men Dnn. Professores inwände denna casum, huilket dhe lijkwäl önskade att Gudh 
nådeligen wille affwända. Om någon af Academiae medels personer kunde försee sig, 
woro då gott at han förwarades uthi Academiae häffte at han der något bättre måtte 
tracterat warda. Dn. Archiepiscopus tyckte wara olägligit at försända den bråtzliga til 
Stockholm uthi Smedegården, måtte hända han fingo nåder, då faller hans boot til 
Academien. Men hans Excell. sadhe at her oppå slottet är och Chronones fängelsse, 
och den som wil giffua fången een rätt maat eller tala medh honom han haf:r dijt 
ingen lång wägh. Ty det kunne wäl hända at dhee fingo een sådan fånge, den dhe 
gärna skulle önska wara aff medh. Dock blef effter denna discurs intet ändtligit 
slutit.

Cap. 11. §. de constitutione Acad. Cancellarii. Befalte hans GrefL Nåde at in elec
tione skulle sättias twå i wählet, och der til nämpnas in för H. K. M:t. Och Dnn. 
Professores hålle sig hardt widh priuilegierna och fölia them ord ifrån ord, dock så 
at jus confirmandi Cancellarium iu residerer hoos Majestatem.

§ 4. Befalte Hans Excellens slå uth heela den paragraph. Ty Cancellarius kan intet 
rescindera och ogilla det Consistorium hafuer collegialiter och communibus votis 
conduderat. Skulle han det kunna göra, så woro elusorium allt i hoopa huad Con
sistorium gör. Men är Cancellarius widh handen tunc fungitur officio, ehest skrifuer 
Consistorium til Cancellarium när han frånwarandes är, förr ähn sententia decisiva 
pronuncieras in difficilioribus causis.

Cap. III. § 2. In minori Consistorio skola sittia: Rector, een theologus, een juris
consultus, eller medicus, och twå philosophi, alldenstund dhe äro fleere til talet uthi 
sin facultet, huart halfue åhr.

Cap. IV. De Rectore. Dnn. Professores meente at ingen skulle eligeras in Rectorem, 
förr ähn han hade 5 åhr warit Professor, aut in alio consimili munere. Der på swa- 
rade hans Grefl. Nåde: Huad meena i goda Herrar, om een theologiae och superiorum 
facultatum novitio? Och åthwardnade at man skulle handla caute här uthinnan ne 
dum ordinem sectentur in chaos incidant. Ty in collegiis sitter offta denn bequäm- 
meste effterst och obequämeste främst. Der behöffues in Rectore een vigor animi, 
den finnes hoos dhe unga offta så wäl som hoos dhe gambla. Füller gifuer thet enom 
respect om hans medel någorlunda så tilsäya at han rectoratum antaga kann. Offi
cium ostendit virum sädan kan man om honom judicera. Dock kan allt wara gott, 
gode H., huru I her om beställa. M. Ericus Brunnius meente at authoritas Academiae 
skulle der medh intet wäl tagas i acht, om een novitius Professor skulle bliffwa
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Rector som ähnnu til äwentyrs intet hadhe gott och noga förstånd om alla Acade- 
miens saker. Den kunde man justis rationibus gå förbij för ähn han hafuer i några 
åhr warit wid Academien Professor. Cancellarius swarade: Herre, 5 åhr är för långdt, 
tu åhr skal han först hafua warit Professor för ähn Han kommer i consideration. 
M. Ericus Brunnius gaf detta förslaget: At alla Professores deelas uthi twå lijka stoora 
deelar, och så tages een af huarthera deelen eller dassen til rectoratum hwart halfua 
åhr så bliffua tå een äldre, och een yngre huart åhr, eliest kan så tilbäras at rectoraten 
bliffuer allt för ett uthi facultate philosophica, ty här sker som tijdast mutationes 
widh Academien och emädan den ena är Rector, kan een annan ny Professor til- 
komma, huilken och bliffuer Rector effter den förre och allt så fort. Huarföre synes 
wara ex authoritate Academiae at rectoratus bliffuer hoos dhe äldre, och de ny
komna kunna justissimis de causis gåes förbij. Cancellarius swarade: Så eligerer in 
Rectorem först een theologum, sädan een jurisconsultum, tridie reesan een medicum, 
fierde een philosop[h]um och fämpte reesan een philosophum, så at emot 4 theologos, 
tages 8 philosophi, och så consequenter. Men tu åhr är nogh at han haffuer warit 
Professor, förr ähn han kommer i wählet til rectoratum. Eliest praesumerer man om 
alla som komma til professionen, at the och skola kunna förestå Rectoris embete, 
när diet warder them ombetrodd.

$ 4. NB. Excusationes iustae & aequae excusera een wäl, och då exduderas han 
intet ifrån den honore.

De Rectoris introduct. $. 4. Novus Rector brevi oratione magistratum susdpiet.
§. 13. Behagade hans Excelktz Cantzleren at Rector skulle haffua votum, tanquam 

judex in aliis iudiciis, vel saltem decisivum ubi vota consiliariorum sunt paria. När 
vota intet äro paria tå får Quaestor eller Notarius itt votum. Quaestor haffuer intet 
votum in causis reditus concernentibus, men när han warder af Consistorio kallat 
uthi dhe saker som han intet är intjrjesserat medh, då kan han sin meeningh uthsäya, 
och votera.

Cap. V. Honoris ergo offereras rectoratus illustri personae, men granneliga, wille 
illustriss. Dn. Cancellarius, at Professores skola tilsee huilkom dhe betro thet.

§. 2. Rector & pro-Rector simul urbe non egredientur, nisi id prius Pro-Cancellario 
significaverint.

§ 4. Reditur autem & ea quae solvi solent Rectori (adde illustri) cedant Prorectori.
Cap. VI. Consiliarii in Consistorium vocati si non venerint semuncia argenti puri 

mulctabuntur, intellige v. Consistorium majus.
§ 2. Totum expunge qui& id non admittunt aliae nationes.
In $ 3 vero, pro consiliariis repone assessores.
§ 5. Rector skal haffua votum in Consistorio, effter illustriss. Dn. Cancellarii me

ning, dock der han woro någon der medh emot, will hans Grefl. Nåde ey så högdt 
läggia sig uth derföre.

Cap. VII. Proposita est quaestio: An relegandus postit ad Cancellarium provocare? 
Responsio Cancellarii: Dnn. Professores böra wäl och rådfråga sig medh Cancellario 
praesente, men är hans absens så skriffua the honom til, och sända tillijka statum 
causae öffuer. Men är Cancellarius uthrijkes eller myckit långt borto då hålla the sig 
stricte widh leges.

Cap. VIII. De Professorum offic. §. 1. pro loco in facultate disputabit. Meente 
hans Excellens intet nödigt wara uthi alla professioner ty eloquentiae Professor op- 
bygger lijka myckit genom läsandhe och andra exercitier, men logicus och physicus
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etc dhe måste ändteligen disputera. Sedan Professor är confirmatus skal han innan 
een månad der effter disputera, sädan han introductor är.

Cap. IX. § 2. n:o 1. et 2. Tyckte Dnn. Professores intet nödigt eller nyttigdt wara 
at så noga der medh obseruerades, syntes them nogh wara at huar och een Professor, 
effter sin aflagda lijfliga eed och embetes plicht sitt kal förrättade som the och 
thet wille oppå sitt samweet taga. Cancellarius sade: sådana leges äro ad incitandos 
Professores til deste större diligentiam, och synes intet af sigh föda det skadeligit 
eller ondt är, låter desse paragraph. stå som the fattade äro tilförende. Man måste så 
göra leges tanquam omnes essent mali. Dnn. Prof. sadhe ey brukeligit wara uthi andre 
universiteter. Dn. Cancellarius respondit: Wij hafua uthi detta fallet intet behoff at 
fölia fremmande academiers lagh, och sedwana.

Cap. X. De processionibus. Badh Illustriss. Dn. Cancellarius at Dnn. Professores 
wille låta stå om nobilium rum och platzer uthi processerna. H. K. M:t må der om 
effter sin nådige wilia determinera, ty thet faller eder för swårt der om at dispen
sera, lag weet thet, som under tijden måste nappas medh föräldrarna huilka och 
undertijden äro oense om platzerna och rummen.

Cap. XI. De Quaestore. § 2. n. 2. ad ea verba in numum convertat etc. in casu 
necessitatis måste man offta accomodera leges tempori antingen för något ringare 
sälia Academiens spann:ll eller och medh Consistorio der om någorlunda dispensera 
som dhe finna gott wara. Leges kan Quaestor ey alltijd i detta måhl fylla, men gott är 
thet at leges så äro stälte.

Cap. XII. Lades till om Adjunctis theologiae eorumq«e officio.
Cap. XIII. $ 2. n. 2. Synes billigt wara sadhe hans Excellens at Notarius får een 

penningh aff dem som domar eller ransakningar wilia haffua afskrefne, det har och 
sin skäl at Notarius cum consensu Rectoris afskriffterna uthleffrerar.

Her frågade Dnn. Professores om icke ähnnu några capita skulle her insättias? 
Nemlig om Bibliothecario och Acad. wacht. Hans Excell. swarade: at Bibliotecharii 
embete skal een annan gångh beskriffuit warda. Intet är af nöden at han alla dagar 
några wissa timmar skal ändtelig gå dijt. Ey skola alla promiscue tillåtas at gå ther 
inn. En Professor må til itt wärk, eller sin profession taga een authorem hem uthi 
sitt huus det synes rättmätigdt wara, sed si velit manibus terere aut tanquam pro
prio uti, redimat sibi eundem authorem aliunde. Såsom D. Loccenius här han wille 
weta om någon ting til sitt wärk, och Ablabius woro i Bibliotheket då woro gott at 
han fingo ther see den, eller och een slijk authorem. Bibliotheca non est propter usum 
communem pauperum studiosorum, sed propter asservationem bonorum authorum. 
Sädan om Acad. wacht står uthi privilegiis.

Die Petri & Pauli [29 juni] 
post meridiem kom hans Excell. tridie reesan medh Professoribus in Consistorium. 

Och samma gång hade illustriss. Dn. Cancellarius uthi handen Adjunctorum libellum 
supplicem, quo petiverunt ab eius Excellentia, loci assignationem in templo, Acade
mia & processionibus, item salarii augmentum. Cancellarius berättade och at Adiuncti 
hade dagen näst tilförende warit hoos sig och beswärat sig hafua ringa löhn och 
stora labores. Men iag wiste intet, sade hans Excell. af sådant deras arbete, uthan 
iagh tänckte at the skulle man haffua warit stipendiarii och hafua något lautius 
stipendium fram för the andra stipendiaterna, atque eo ad diligentiam incitarentur, 
non vero uxorem & familiam alerent. Mehr taltes intet denna gången om Adiunctis.
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Cap. XVI. § 1. n. 2. Hans Excel!, sade ad verba: 6 annos philos[ophiae], at thet 
är [0: gör] intet åth, huar een hafuer studerat och intet achtas om han icke mehr 
ähnn 2 åhr hade warit widh Academien, först han är wärdig och godh känd af Pro
fessoribus til at bekomma gradum och inga anni nämnas der.

Ad eund. §. M. Stigzelius dixit, juventutem nullum incitamentum habere, cur se 
studiis theologicis consecret, quia, nulli honorum tituli ei prostituti sunt, sicut reli
quarum facultatum sectatoribus. Respondit Cancellarius hoc ideo factum esse ne 
vilescat ille gradus, qui t[ame]n alias opinione hominum maximi aestimatur.

Adhuc amplius rem eandem ursit M. Stigzelius: In gymnasiis regni patrii, lectores 
mathematum, physices &c. in locum mortuorum aut decedentium theologorum suf
ficiuntur, sic cito evadit theologus, qui isti studio vix dum aliquo tempore vacaverit. 
Id fortassis non eveniret si promotos theologiae doctores haberemus, qui longe iustius 
talibus muniis praeficerentur. Dn. Cancellarius swarade: At thet är een error longe 
maximus i wårt fädernes landh at ingen wil continuerlig behålla sin undfångna 
profession antingen i scholor eller widh Academien.

§ 4. n. 3. Quaestio mota: Quis mulctam transgressoribus a legibus definitam, exi
get? Respondit illust. Dn. Cancellarius Rector accusabit eos.

Cap. XVII. §. De Disputationibus privatis n. 4. wille Dnn. Professores läggia 
detta til: Disputationes et exercitia privata ordinariarum praelectionum horis non 
habebuntur, qui secus fecerit pro singulis vicibus 4 unciales thaleros fisco Acad. pen
det. Men illustriss. Dn. Cancellarius wille intet at detta skulle sättias in legibus aca- 
demicis, uthan bad Dnn. Professores göra ordningar och leges der om sig emillan 
cum subscriptione pro-Cancellarii, quas figere & refigere ipsi possent, ac tempori 
atque utilitati studiosae juventutis accommodare. Det må insättias uthi constitutioni
bus at exercitia priuata intet skola hindra publica exercitia, men seer til godha herrar 
at i icke afskära tijden för ungdomen. Den som går in collegium privatum han går 
intet då uthi exercitia publica som då förhänder hafuas. Men ungdomen går per 
gradus, och skal man intet privatim få läsa logicalia, den tima Professor publice 
läser mathesin? Hälst effter alla discipuli skola så gradatim leedas, och kunna icke 
lära allt i sönder.

Cap. XVIII. Loffuade Rijkz Cantzleren sig willia der han i Stockholm warder på
mint, förskaffa til archivum Academiae alla herredagzbeslut, ordningar och recesser. 
Sedan sadhe hans Excell. at H. K. M:t hade talt om medicinae Professore och sågo 
gärna at Academien bleffuo försörgd medh någon idoneo et alicuius nominis viro 
in Germania. Quaesivit Quaestor, cuinam eius professonis salarium persoluturus esset? 
Suenoni Broms? an alii? Cantzleren swaradhe: Emedan H. K. M:tz bref är der på 
giffuit så säger hans Excellentz intet emot, men lijkwäl så är thet intet rätt för 
H. K. M:t berättat, ey heller rätt at taga uthaf denne Academiens stipendio och giffua 
den som studerar uthe, uthan det bör gifuas them som här studera.

Cancellarius frågade Dnn. Professores, huad the tyckte om Stocade? Pro-Cancella- 
rius swarade at han är een chirurgus men intet tror man han kan der uthi stå een 
Professor.

Cap. XIX. Befalte hans Excellens at studiosi alla skola höra lectiones publicas 
och wara der til förobligerade. Examina priuata skola hållas in publico loco, men när 
auditores inkomma må dören igenslåes, och huar och een Professor optecknar alltijd 
sina auditorum nampn.

Cap. XX. Klagade illustrissimus Dn. Cancellarius öffwer at feriae äro för många.
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ty the blifua och intet praecise widh rötemånan, caniculares dies komma ähnnu icke i 
14 dagar och reeda 14 dagar förr uth äro mästa och största deelen aff studenterna 
sin koos, så at den som wil räkna denna tijden för uth, sielfua rötemånan och een 
månad se när effter åth blif:r då feriae caniculares icke 30 dierum uthan 3 mensium. 
Och Gudh gifue skullan icke redundera in Professores. Studiosi måste sijn koos ty 
deras hospites wilia intet hålla them kost öffuer heela sommoren. Sädan feriera i 
uthi marknatz tijder huilket intet heller practiceras på andra universiteter ty iag 
minnes at Casselius uthi Rostock, han laas och uthi sielfua marknasdagarna och 
många gingo at höra på honom. Bad fördenskul det Professores wille resoluera sig 
på sin sijda til at afskaffa så långa och många ferias. Professores swarade at dhe på 
sin sijda gärna wille läsa heela åhret, och stricte obseruera ferias allenast dhe kunna 
hafua auditores quar. Cancellarius sade: Jag förstår, kommer Professor tilstädes och 
finner ingen af sin discipler, så sätter han sin hatt oppå och går sin koos. Professores 
sade ähn ytterligare sig inga medel kunna uthsee til at hålla studenterna quar heela 
åhret. Beslötz at tienliga medel skulle uthsee[s] til at hålla studiosos quar öffuer som
moren. Professores meente det wäl skee kunna om dhe fingo något rijkeligare sti
pendium.

Cap. XXI. Juristerna begärade och at få bliffua inspectores stipendiatorum så wäl 
som uthi dhe andra faculteter. Resolut. Cancellarii: Jag minnes intet annat ähn at 
uthi Wittenberg war altijd een theologus och een philosophus inspector. Eliest ansee 
stipendia studia theologica. Huarföre kan man thet intet förandra. Iuris et med. 
Studiosi hafua mehrendels andra medel.

Förtälde hans Excell. at een bibliopola och typogr. Johan Rhete ifrån Stetin hafuer 
sig praesenterat at wilia oprätta een booklåda här i Swerige.

Sedan tyckte hans Excell. gott wara at penes Senatum Acad. skulle wara inspection 
öfuer allt det i rijket (besynnerlige theologica) tryckies, papisternas ordning i detta 
fallet är intet elack.

30. & ultima die Junij 
kom åter illustrissimus Dn. Cancellarius uthi Consistorium och uthi Dnn. Pro

fessorum närwaro berättade sig för denna gången wara hijt til Upsala kommen, 
eendels aff sitt egit instituto, men i synnerheet af Hennes K. May:t sig oppå lagt 
at förreesa hijt til Academien, til at intaga Academiens Staat, och fulkomligen låta 
sig informera huar oppå Acad. saker hängia. Nu hafua wij hertil öfuerläsit constitu
tiones så at the nu medh förhopning skola her effter kunna practiceras, allenast, 
godhe herrar, ännu een eller twå af eder täcktes them igenom see, och både quo ad 
stilum & ordinem them förbättra. När thet är skeedt wil iagh der om göra H. K. M:t 
een skälig rapport och dhem confirmera låta.

2. Förtälde hans Excell. huru nödigdt det är at ställa een wiss form och modum 
instituendae juventutis her i rijket. Ty den åthskildnat som finnes in modo infor
mandi är ungdomen ganska skadelig, at the måste apud alium praeceptorem, et in 
alia schola dediscere quae prius didicerunt, och gå alltså deras ungdom och blomstrande 
åhr uthan frucht och gangn sin koos, der the unga lijkwäl kunde itt gott framsteeg 
göra, om alla praeceptores och scholar hade enahanda, lijka och rätt modum infor
mandi Detta ährendet är tilförende recommenderat episcopis regni, men ähnnu ingen 
effect wunnit. Thet sätt som brukas in scholis triuialibus förandras widh Academien, 
icke uthan ungdomens största skada och tijdspillan. Huarföre såsom thet är nödigdt
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sådant at förekomma, ty måste man wända handen til, och några taga sig det omaket 
oppå, som concipera ett wist sätt och form til at instituera ungdomen, och een eller 
twå som föra pennan, och communicera så samma concept medh the andra. M. Stig- 
zelius haffuer fattat ett concept, huarest är thet? M. Stigzelius sadhe thet wara för
skickat uthi Cantzliet, men meente sig det igen bekomma uthur Cantzliet. Hans 
Excell. befallte Senatui academico den curam, ty them bör hafua inspection öffuer 
heela landzens ungdoms goda och tienliga information. M. Brunnius refererade sigh 
in comitiis hafua hört säyas af episcopis regni, at det kommer dhem till at huar uthi 
sitt stifft hafua inspection på scholarna. Der på swarade hans Excellentz Rijkz 
Cantzleren, at det är ingen troos artikel eller religions twist, at heela clerus och alla 
episcopi regni skola sittia deröffwer, uthan i godhe herrar defererer detta arbetet 
enom wiss man och seer thet sädan sampteligen igenom. När så är bestält wil man 
see till huru authoritas principis skall skaffas der till.

3. Talte hans Excelhtz de feriis academicis, frågandes huru man dem skulle mode
rera dem [/] at the icke måtte gå för myckit långt uth. Dessa feriae som nu äro och 
her til dagz äro wordne håldne, dhe gå på 12 weekor sin koos, ty för 14 dagar sädan 
äro the sin koos och ähn äro intet dies caniculares inne. Dnn. Professores önskade 
at finna på något medel at hålla studiosos quar medh, så länge the intet hafua kunna 
tienliga lijfzmedel, är oss myckit swårt att hålla them, stipendiarii in prima classe, 
hafua ringa stipendium huar på sin deel, så at thet kan intz förslå til spissning öfuer 
heela åhret. Hans Excell. sade sitt råd wara til at uthsee någon uthwäg huru stipendia 
måtte blifwa lautiora så at stipendiarii ähnnu få tillsammans 2000 dr kopper- 
myntt.

4. Talte hans Excellrtz om språkmestare i åtskillige fremmande språk at med them 
skulle gran acht hållas, huru the ungdomen fliteligen och troligen underwijsa. Ty 
intet blifua alla prester uthan många måste tiena in militia och andra politicis rebus, 
huarest cognitio lingvarum hielper them myckit fram, och agilitas corporis. Synes 
fördenskul rådeligit wara at exercitia corporis idkas medh flijt, och intet försummas.

5. Talte hans Excell:tz om disciplin säyandes: lag seer gärna at Academien hafuer 
sina frijheter, men iag för min person håller aldrig af licentia som wanckar i andra 
academier, iag wil heller hafua halfparten mindre som godha äro, ähnn många och 
onda. Såsom iagh tilförende hafuer mig ther om beflijtat, så gör iagh det nu fast 
mehr sädan iag är blifuin Cancellarius Academiae. Små exorbitantier kunne i godhe 
herrar see igenom fingret medh, men gör een något större, så fölier honom effter 
så at han weet thet. Dn. Procancellarius sade at ett stort oskick kommer af det dhe 
skänckia och sälia allahandra dricker om nätterna, (effter 9 om afftonen) huilket lik- 
wäl haffuer förbudit waridt, item håller staden ingen wacht emot Academiens. Il
lustrissimus Dn. Cancellarius rådde Dnn. Professores till at consulera landzhöfdingen 
om sådant oskickz afskaffande.

6. Berättade hans Excell: tz at Quaestor hade framwijst boken om reditibus Aca
demiae och befinner det intz blifuer stort öffuer sädan dess stat afbetalt är. Dowmi 
Professores begärade at hans Excell. wille gunsteligen så laga at dheras salaria måtte 
blifua förökade. Hans Excell:tz swarade: at H. K. M:t hade gifuit sig det i commis- 
sion, men iag seer nu der til ingen uthwäg alldenstundh spannemålen nu intet är i 
något prijs. Men kan något tilökas gör iag min flijt at professorum lön blifuer half- 
annan gång så stoor som hon nu är.

7. Inrådde hans Excell: tz at Academien skulle kiöpa godz och hemman, skatte-

1 5 - 6 9 1 0 7 5  Sattander
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hemman så wäl som cronehemman, emädan skattebönderna äro så gärna under Aca- 
demien som någon annan.

8. Taltes om Balingstadii saak. M. Ericus Gabrielis begärar at den saken måtte 
blifua banat och uthfördt, at hon til äwentyrs een gång icke måtte komma honom på 
halssen.

9. Sidst intercederade hans Excell.tz för Nicolao Alexandri Smolando at han skulle 
få stipendium. Det tilsades honom.

Sub exitu refererade hans Excellens at Michael Stocade wil komma hijt til profes
sionem medicinse, säger at Domini Professores äro medh honom wäl tilfredz. Dnn. 
Professores swaradhe: Stocade woro een nyttig man här i staden, men intet tienlig 
til professionen. M. Franck säger at han är myckit ostadig och haffuer communice- 
rat både hoos papisterna och Caluinerna.

7 Julij
höltz ordinär. G)nsistorium närwarandes: M. Olavo Unonio Acad. p.t. Rectore, M. 

Laurentio Stigzelio, M. Erico Brunnio, D. Sidenio, D. Loccenio, M. Martino Gestri- 
nio, M. Mart. Nycop., M. Laurentio Fornelio, M. Boetio Chruzelio, M. Olao Stenio.

I. Kom för rätten wäl:tt Carll Anderssonn Wijkare, Upsala stadz syndicus och kä
rade till höghlärde M. Martinum Nycopensem sahl. Doct. Wallii yngsta sons tutorem, 
för een skuldfodran 300 rdr. Först praesenterade han sin principals (Erik Olofsons 
her Lars Sparres fougdes) fullmacht sig giffwin, at han måtte driffwa saken för rätta, 
huilken blef af rätten gillat. Sädan begynte be: te Carll Anderssonn sit käramåhl så
lunda: Höglärde, godha herrar och männ, iag är förorsakat denna lofliga rätten at 
bemöda för några penningars skull som sahl. Walii hustro haffuer af min principal 
läntagit och derföre pantsatt Nyby, och gifuit sin handskrift oppå at samma pen
ningar (nämliga 300 rdr hufuudstool medh på räknat interesse 12 pro cento åhr- 
ligen) skola richtigdt blifua betalade. Begärade af rätten éen rättwijs sentens och 
domb, om samma handskrif[t] som hon sin principal gifuit hade skulle gillas eller ey? 
Och om han icke måtte bekomma sin betalning af samma pantsatte godz Nyby.

M. Martinus Nycopensis swarade: I. Iag twiflar om sahl. Christina Luuth nonsin 
häfuer uthgifuit samma handskrift, effter hon aldrig nemde der om. Hon bekände at 
twå silfkannor och itt credentz stodo hoos Erik Olofssonn i pant. Erik Olofssonn 
sade at een kanna war försåld. II. Hafwer den sahl. menniskian der af icke fått een 
penning, uthan äro per wexel uthsända till Laurentium Banck, Erik Olofssons swåger. 
Stora misstanckar kunna infalla, at swågrarna hafua conspirerat til at bedraga henne. 
Derföre weet iag intet om hennes barn äro plichtat at betala samma giäld. Sant är det 
at hon bekände på sitt yttersta det Lars Banck hade fått widh pass 800. rdr. af sig, 
de hörde assessoren Oloff Mårtenssonn och Mag. Laurentius Fornelius.

Carll Anderssonn framwijste een wexel af Roloff von Hindesberg daterat denn 
22 Maij 1641, item Laurentii Gunnari breff i huilket han bekänner sig den 15 Julij 
1641. hafua bekommit som wexlen lydde 200 rdr, item een annan wexel daterat den 
20 Octob. 1641. på 130 3/4 rdr af Dirik de Keyser. Och Laurentii Bankz breff da
terat den 15 Januarii 1642, i huilko han bekänner sig hafua fått 130 3/4 rdr.

Sedan swarade M. Martinus at Nyby intet hörde henne eensam till, uthan kom 
til poikens fäderne, och borde hon altså haffua haft någon i råd medh sig, gossens 
målsman eller den som wederborde. Och hon borde intet spendera på Bancken.

Dereffter discurrerades in Consistorio om hon må taga aff gossens fäderne? Neg.
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Item om hon af sin egendom skall betala Erik Olofsonn, eller sonen af sit möderne? 
effter hon har giordt uthan sins slechtz och målsmans weetskap.

Sententia. Skiutz op til här näst, då skal originalet af hennes handskrift fram- 
wijsas.

II. Begärade M. Laurentius Stigzelius af Magnifico Rectore och Venerando Con
sistorio at några skulle deputeras öfuer sahl. Walli[i] barns räkningars liquidation. 
Bibliotheket är werderat och catalogus reenskriffwin, nu begärades at Consistorium 
wille den underskriffwa? Resolutio. På nästa Consistorii dag, i medier tijdh lofuade 
Dn. Zacharias Humerus sig wilia catalogum öffwerse och igenomläsa.

III. Berättade M. Martinus Nycopensis at sahl. Wallii yngsta sons saker stå inne- 
läste uthi itt huus och bärs fara före at the ther inne skole fördärffwas, besynnerlig 
sängkläderna, begärade Ven. Consistorii rådh. Resolutio. Syntes gott wara at låta 
wärdera och bortsälia them, närmast til at kiöpa dessa pertzeler äro the andra syskona. 
Til werderingen deputerades M. Nycopensis tutor, M. Israel Bringius, M. Laur. For- 
nelius.

IV. Rector begärade at några wille ähnnu öffuersee och stilizera constitutiones til 
Academiae och Regni Cancellarii hemkomst. Notarius skal skrifua them reena först, 
och emädan hans arbete multipliceras skal han derföre a part betalt blifwa.

V. Bewiliades eenhelleligen at när små eller ringare sakor och klagemåhl förefalla, 
skola Decani facultatum komma tilstädes hoos Rectorem dem at decidera, på det 
icke heela Consistorium skal alltföroffta bemödas. Uthan allenast när så wichtiga 
ährender förefalla, som deras närwarelse och sammankomst behöffwa.

VI. Emedan ibland stipendiaterna ähnnu twenne rum vacerade, ty confirmerades 
desse twå Vilhelmus Saflon, Laurentius Bergeri West-Gothus.

VII. Anklagade Samuel Johanssonn Jacob Linbom O-Gothum sin gäst sålunda: 
Förledne höst hade skalkar om nattetijdh brutit neder min port och fördärffwat 
gångejernen och iagh måtte bryta dhem från och medh spijk tilslå porten at hohlet 
icke skulle stå öpet, rätta ingången och porten war på den andra gatan. Nu i wåras 
blef mig af stadz magistraten tilsagdt det stycket som ostängd och öpet stod at bruka 
til kålsäng i förstonne, der til iag och det instängde in till portstolpen, achtade strax 
effter porten förfärdiga och öpna, dock emot afftonen huad öfuerblef af stengningen, 
eller ehest annan mehra stöör, upreste inn om porten at hon ey borttagas skulle. Tå 
kommer Dn. Jacobus Lindbom til, migh grymt och spaskeligen tiltalade, huarföre 
iag honom icke först kungiorde, förr ähnn iag den wägen för honom igen stengde, 
sade at honom war til förtreet giordt, skulle taga een yxa der medh hugga neder 
alltsamman, der til iag swarade: Det är ey af nöden emädan i haffwa een annan 
ingång, dock tyckie i så rådsampt, kunna i görat, men willie i hafua tolamod til 
morgons, skal denna porten och öpnas ty iernen liggia färdige, han sådant oachtat, 
medh många smädeliga ord, sade skulle slå mig, då tänckte iag mig hafua hemfrid, 
sade: Du kant görat. Han kom tå omsider til fattade mig i strupan, kallade mig 
bälg- och swinehund, förde mig baaklänges emot porten, så at mitt been kom emot 
eett spijk nod som opdragit war när iernet aftogz så at spijken gick i benet, och 
strumpan deraff godh deel söndergick, tå nödgades iag bedia honom hålla op, 
säyandes är någon orätt giordt skal wäl bliffwa bättrat uthan slagh. Der effter kom 
tilgående een benambd Markus som ock huus i gården leegt hafuer, när mons:r 
Lindbom såg det öffwer gaf han mig. Då bad iag honom fölia til Magnificum, han 
badh alla onda fölia migh, och om iag icke tijgde, skulle han slå mig ändå mehra,
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iag gick så der ifrå och sade till honom: Du hafuer kallat mig swin, och belghund, 
war det sielf, dess du mig sådant bewijsar. Till öfwerflöd klockan emillan tijo och 
eloffwa, mons:r Lindbom af bitterhe/ gått till, brutit op porten, kastat den ena stören 
hijt den andra dijt kring marken.

Jacob Lindbom swarade, at allt huad berättat är, är osant. Sade sig heela åhret 
haffwa lijdit stort förtreet både af koo och soo som der hafua driffwit igenom, men 
nu gärde han igen det som yppet hafuer warit och slog igen porten medh. Jag be- 
gärade slippa igenom porten, Samuel swarade: Wiltu icke gå genom denn andra in
gången så löp din belghunder. Jag sade: iag går intet in genom något swinehohl. 
Samuel hade een spada i handen, mante mig. Då tänckte iag, iag skulle skilia honom 
widh spadan. Samuel sade, i kunna alldrig bewijsa mig hafua kommit emot eder 
medh spadan. Jacob sade: Samuel, i råda intet om gården, effter i hafua leegt bort 
honom.

Sententia. Jacobus skal stå in aresto til dess the bådhe medh sina wittnen här 
näst fram komma in Consistorio.

VIII. M. Sueno Hagelsteen skal få niuta ett åhrs salarium at reesa uth medh in 
exoticas academias, och det effter illustrissimi Domini Cancellarii breff och dllåtelsse.

IX. Antogz Jacob Hanssonn till Academiae glaasmestare och skal bekomma för- 
swars breff.

Den 11 Julij
effter afftonsången kallade Rector Dnn. Profes., M. Staienum, M. Stigzelium, M. 

Brunni um, D. Sidenium, D. Loccenium, M. Boetium, D. Ausium, D. Freinshemium, 
D. Laurbergium, M. Stenium.

Och då proponerade Aruidi Rydelii begäran at bekomma uth in antecessum sui 
stipendii quotam reliquam, effter han är sinnader nu strax at reesa in exoticas regiones 
studiorum gratia. Uplästes och samma gång secretarii Gyldenkloues intercessions 
skrif[t] för Rydelio.

Resolutio. Denna höstterminen får han odisputerlig, och wårterminen 1648 får 
han gratis ex dispensatione Consistorii, effter han haffuer uthi 9 åhr studerat widh 
Academien, och nu till sina studiers fortsättiande uthreeser til fremmande academier.

Den 18 Augusti
höltz Consistorium närwarandes M. Olavo Unonio p.t. Rectore, M. Johanne Sta

ieno, M. Laurent. Stigzelio, M. Erico Brunnio, D. Daniel. Sidenio, D. Joh. Loccenio, 
M. Israele Bringio, M. Laur. Fornelio, M. Henrico Ausio, D. Joh. Freinshemio, M. 
Olao Stenio, D. Zacharia Humero.

1. Beslötz at i morgon klockan ett skola åter constitutiones öffwersees, den som 
haffuer någon betänckiande om them han må tå thet medhdeela.

2. M. Laurentius Stigzelius presentera sina concepter om scholeordningen them 
hans Wyrdighe* nu hade ifrån Cantzliet igen bekommit. Berättade och att Anno 
1637. blefuo biskoparna befalte der om, men blef intet af. 1640 fick iag bref at iag 
skulle göra detta förslaget. Anno 1641. offererade iag det sidst i rijkzdagenn. En 
annan gång lofwade Dnn. Professores sig wilia komma tilsamman och låta igenomläsa 
denna scholeordning.

3. Taltes om Pijlhagen, och beslötz at ingenieuren skal tagas der till at uthdeela 
honom quoad capacitatem ares först, och sedan huars och eens deel afmätta.
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4. Lars Sigwardsson, Berns broder, antogz till Academiae snickare, och skal få för- 
swarsbreff.

5. Cautum fuit. At ingen embetesman antagas skal uthi Academiae tienst, uthan 
det skeer in Consistorio.

6. Berättade M. Laurentius Stigzelius at sahl. Doct. Wallii hustro hafuer tagit M. 
Martinum Nycopensem til sin sohns målsman, men han wil intet swara för mehr, 
ähn det han hafuer fått i händerna, hafuer alltijd så swarat. Men iag begärar af Ven. 
Consistorio at få någon fullmechtig på barnsens wegner som swarar för allt, allden- 
stund M. Martin«j säger sig intet kunna, intet wilia och intet hinna thet uthstå. 
Consistorium kunne intet för denna gången decernera der om, meente lijkwält skäligt 
wara att M. Nycopensis swarar til allt som på gossens wegner swaras bör. M. Stig
zelius sade sig och sammalunda intet wilia swara till huad honom kan bliffwa påfördt, 
effter den yngsta sonens målsman intet wil swara. Begärade och M. Stigzelius at 
detta skulle annoteras.

Den 19 och 20 Augusti
kommo Dnn. Professores tillstädes och genomläste constitutiones Acad.

23 Augusti
höltz ordinarium Consistorium. Närwarandes M. Olao Unonio p.t. Rectore, M. 

Joh. Staieno, D. Sidenio, D. Joh. Loccenio, M. Franck, M. Gestrinio, M. Bringio, 
D. Henr. Ausio, M. Laurbergio, M. Olao Stenio, D. Anthelio, D. Zach. Humero.

1. Presenterades planten på Pijlhagenn, som ingenieuren hafuer affmätit.
2. Frågade Rector om icke rådeligit wore det Dnn. Professores nu anhölle hoos 

H. K. M:t om augment på wåra salaria, alldenstund H. K. M:t är lijka som ängslig 
der öfuer at det icke reeda skeedt är. Då tyckte allom gott wara at wij något wist 
nempna in för H. K. M:t nu mädan H. K. M:t är här. Dock wille wij först uptäckia 
detta anslaget för illustriss:o Cancellario, beslötz at M. Boetius Quaestor och M. Hen- 
ricus Ausius AErarii inspector reesa nu ginast til Tijdön eller huar dhe igenfinna hans 
Exelhtz Cantzleren.

3. Frågades om syslomannen och kyrkiodrängierna skola anteknas på Academiae 
medels baakungnslängd. despondebatur. Non. NB. Om icke alla Professores göra 
lijka mycket, så sigilleras intet längden, uthan Rector underskriffuer allenast. 25

25. Augusti
höltz ordinarium Consistorium närwarandes: M. Olao Unonio p.t. Rectore, M. 

Laurentio Stigzelio, M. Erico Brunnio, D. Daniele Sidenio, M. Mart. Gestrinio, M. 
Mart. Nycop., M. Israel Bringio, M. Isaeo Istmenio, M. Johanne Laurbergio, M. 
Olao Stenio, D. Andrea Anthelio, D. Zacharia Humero.

1. Uptäckte Rector orsaken huarföre Dnn. Professores nu woro sammankallade, 
nemligen effter Reverendissimi Domini Archiepiscopi begäran at deliberera om 
futuro theologiae Professore. Decanus facultatis theologicae M. Ericus Brunnius sadhe 
at H. K. M:t hade frågat M. Laur. Stigzelium om Professores ähnnu haffwa nembt 
nogon? Aff det tilfället haffwer facultas theol. nämd M. Carolum Lithmannum.

Dnn. Professores swarade: at ähnnu finnes intet rum ledigdt alldenstund Dn. 
Archiepiscopus ähn förestår professionem primariam och sahl. Paulini enkia haffuer 
H. K. M:tz breff på tu nådeåhr. Derföre är ännu tijd nog at deliberera der om.
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2. Syntes rådeligit wara at hoos H. K. M:t ödmiukeligast anhålla det Academien 
måtte få Rikomberga byen under Academien antingen per donationem aut emptio
nem.

29 Augusti die O
post preces vespertinas convenerunt Domini Professores in Consistorio. Och då
1. Uplästes illustrissimi Domini Cancellarii breff och swar på Academiae bref da

terat den 24 Augusti. M. Boetius och M. Ausius som hoos Cancellarium warit haffwa 
berättade sig haffwa funnit hans Excelktz på Fijholm, och der praesenterat Acade
miae breff, der på swarade hans Excelktz munteligen at Professores Upsaliensis haffwa 
Uten lön, woro gott man funno the medel, at dhe måtte bekomma så stoor löhn som 
dhe kunde wäl uthföra sina huushåld medh. Wij angoffuo: Extraordinarie hielpen af 
Academiae bönder uthkräfias plägar. Rijkombergabyen, Upsala quarntull, en wiss 
summa af tullen och acciisen som faller i Upland och Norlanden, item Ladugården om 
han kan mistas. Hans Excell:tz meente det förslaget gott wara, och war tilfridz med 
huad som föreslås kunde. Och om ladugården skulle giffwas bort at Academien fingo 
honom, effter hon är och Chronones. Hans Excelktz meente sig wilia så laga at huar 
professor skulle få 150 rdr til augment.

2. Beslötz at Rector, Quaestor, och Notarius nu gå till secreteraren Nilss Nilsson 
Tungel och insinuera wåra petita. Och i morgon skal Rector, M. Stigzelius, D. Locce- 
nius, M. Franck, M. Gestrinius, M. Boétius och Notarier och een af huar facultate 
gå op til H. K. M:t och sådant ödmiukeligast föredraga. Postulata woro dessa: I. At 
H. K. M:t wille af gunst och nådhe förunna Academien alla dhe owisse och extra- 
ordinari uthlagorna som Academiae bönder åhrligen uthläggia måste. II. Rijkomberga
byen som är belägin strax widh Upsala så framt han kan ifrån slotet mistas.
III. Upsala quarntull. IV. En deel aff Konungzengen ifrån det borgerskapet hafua 
bekommit in till Engelbrecht Swenssons torpet, eller Gottsunda ängen som hafuer 
legat under ladugården. V. At H. K. M:t wille nådeligen der till öka een wiss 
summa af den lilla tullen som faller i Uplandh.

Den 30 Augusti
höltz extraordinarium Consistorium och kommo tilstädes, M. Olaus Unonius p.t. 

Rector, D. Johannes Loccenius, M. Boetius, M:r Henricus Ausius och Notarius.
Tå framkom Johannes Simonis Nauclerus och anklagadhe sin modherbrodher M. 

Martinum Nycopensem för giäld, säyandes: at åhr 1624 hemkom min modherbroder 
ifrån Tyskland och hadhe een post medh sig som strängeligen kräfdhe honom, då 
sträckte min sahl. fadher hon[om] penningar huilka intet ähn äro fulkomligen guldna 
och betalta. M. Martinus Nycopensis swarade. I. Sant wara at han war skyldig een 
post penningar när han hemkom ifrån Tyskland, då fan iag min modher och syskona 
uthi Wåhla sokn. Min modher sade sig wilia pantsättia silfuer til den som wille 
undsättia mig penningar at afbetala posten. Tå streckte M. Simon min swåger mig 
penningar och tog silfuer uthi pant. Men II. sadhe M. Nycopensis sig hafua afbetalt 
summan. III. At Johannes intet war fulmechtig giordt aff sin modher och dhe andra 
syskona. IV. Wiste han icke heller om han borde betala den posten, alldenstund han 
war uthi fremmandeland och studera, och fick intet af sin fadher. Så emädan för 
dessa inwänningar skull saken intet afhielpas kunde, ty begäradhe Johannes Simonis 
loff at skriffteligen få denna saken in Consistorio emot M. Martinum Nycop. uthföra, 
effter han sielff personlig för sin tienst skull uthi Cantzliet intet kunde comparera.
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Tå tilstadde närwarandes Dnn. Professores at han det skriffteligen göra måtte när 
honom lyster, sändandes tillijka räkningarna öffwer.

Den 2 Septemb.
När Dnn. Professores gingo neder af slottet och hadhe valedicerat H. K. May:t 

och anammat donations breffwet bewiliade the at secreteraren Tungell skulle få 150 
rdr, skriffwaren Jonas tijo rigzdaler.

Den 8 Septembris
proponerade Magnificus Rector, praesentibus Dnn. Professoribus M. Svenonis Ha

gelsteens twistlige begäran at uthbekomma sitt salarium för 1647 århs Michaelis ter
min 30 rdr item in antecessum för åhr 1648 både terminerna 100. rdr. Alldenstund 
han sinnad är på ett åhr tilgörande at uthreesa in exoticas regiones et academias, der 
till at göra sig bekant medh dhe förnämligaste theologis, och afhämta denn förfaren- 
heet i samma facultet som honom medh tijden förmodeligen kan nyttigast warda, 
huilket at göra hans Grefl. Nåde och Excelktz Rijkz och Academiae Cantzieren ho
nom nådigast tilförendhe effterlåtit haffwer. Der på resoluerade sig Dnn. Profes
sores sålunda: at dhe gärna unna och see at mehrb:te M. Sueno Hagelsteen kunne 
samma sin anfordran och penningar mechtig bliffwa, allenast Dn. Quaestor så många 
rigzdaler af Acad. upbörd in manibus hadhe eller wiste at tilgå. Dock honom till gott 
bijståndh bewiliade Dnn. Professores at han M. Hagelsteen så många kopparpen
ningar skulle bekomma, som hans pro adjunctura salarium kan stijga.

Den 24 Septembris
om onsdagen effter predikanen blef i kyrkian beslutit af närwarandes Rectore, 

serarii inspectorib. och några Professoribus at Spechtens sohn och m:r Hans rem- 
snidare i Stockholm, skulle få kiöpa widh pass 1000 t:r spannemåhl aff Academien 
uthaf 1646 åhrs innestående rest. Uplästes och hans Excell. Rijkz och Acad. Cancel
larii bref om H. K. M:tz donation och om Acad. statz formering.

Den 2. Octobris
kallade M. Olaus Unonius p.t. Rector dl Consist. M. Johannem Franck, M. Mar- 

tinum Gestrinium, D. Sidenium, D. Henricum Ausium och Acad. Notarium. Och tå
Inlade Petrus Nenzelius depositor denna skrifft emot Johan Wediger fechtemästå

ren: Ehuruwäl iagh alltijdh haffuer tänckt ingen rättsinnigh skulle någon sin under
stå sig medh trug och pock besittia någons mans huus och det sig til fromma bruka 
uthan rätte ägendes godha wilia fången. Men effter iag nu hördt haffuer fechte- 
mestaren Johan Wedichen min hertilförende gäst förmeenar sig sådant kunna göra 
och för sin comwoditet emot min wilia, ähn ytterligare uthi mina huus bliffwa, 
nödgas iag der om Venerandi Consistorii sentens och uthslag begära, först uthi 
största ödmiukheet oprepandes wårt contract, och sädan några ibland många hans 
förtreet och praesumptioner, huaraf Venerandum Consistorium saken strax förstå och 
afhielpa kan.

I. Alldenstund iag först Michaelis tijdh 1646 kom tilbaka ifrån Norlanden och 
alltså icke kunne hon[om] då effter lag herberget opseya, och han der hoos gaf mechta 
goda och söthe ord, förnylade iag medh honom contractet til nu förledne Michaelis 
dagh således: at föruthan nattstugorna och källaren som han hade, skulle han och 
haffwa sin koo, uthi mitt salua venia fähuus och til henne foder uthi een bodh, och
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detta conditionaliter at så frampt iagh ingen annan boo bekomma kunne at läggia 
mina Norlandzsaker uthi sampt sädh och annan nödtorfft, skulle iag taga den samma, 
och så honom igen een annan bodh der iämpte, som icke så wäl bewarat war, dock 
nog för hans foder til koon, men stallet medh dess och fähuuskullen wille iag haffua 
förwarat för min boskapz uppehälle. Detta war contractet som han intet neeka 
kan.

II. Her emot hafuer han således förhållit sig som här effter fölier. a. Allehelgone 
tijdh upkastade han emot min wilia och förbodh källaregolfuet säyandes sig hafua 
det leegdt och således förmenandes sig göra huad sigh täcktes; satte der neder några 
stora pålar och delade källaren effter han stoor war i try rum at uthleya dem åth 
andra. ß. Mitt kökztaak är så af denn salige herren som det upsatt haffuer, bygdt, at 
på bielkarna äro lagde granna lechter, det nedriga rummet emillan bielkorna beslagit 
och upfylt medh kalk, och der åffwan på är tråtzningen kastat under nattstugo golff- 
wet, det hafuer han nu skadat. 1. Der medh at han hafuer dragit dijt op weed något 
omsänder, men i wåras bort moot eller öffwer 20 lass, och honom der små huggit 
oachtandes böner, förbodh, hotande med anklagning och skadans ad oculum uth- 
wijsande. 2. Hafuer hans ilplichtige pijga, kan skee, med maatmodrens samptyckie 
slagit der så myckit wattn neder, så at kalkslaget är nu eendeles uthblottnat, och 
eendeles af huggande nederfallit så at nu är befruchtandes trotzningen kommer effter 
neder i kiöket, som af sig sielft är tilseendes.

III. Efterleet han straxt och alltsädan alla som kommo köra sina hästar i stalgårdenn, 
porten brötz up, ia och neder på marken den ena gången efter den andra, iag lätt 
uprätta honom och byggia intil dess bådhe iernen och hakarna förkommo, och 
porten icke mehra byggias kunde, som han är sielf tilseendes.

IV. Men sädan han den eena gången effter den andra begynte insläppa och installa 
främmandes hästar i fähuset, der han allenast hadhe loff hafua sin eenda koo, och 
allt pro dominio, nödgades iag mig deröfuer beswära, och sände således til honom 
twå redelige personer som på mina wägna et suasu et mandato superiorum honom 
upsade herberget. Saken bleff intet uptagen, för huad orsaak weet iag intet. Derföre 
gaf han godha ord, iag lät saken falla, allenast sådant alldrig mehra skee skulle. Men 
huru hafuer han sädan hållit afskeede! io rätt som tilförende. Ty 1. Uthi distingz- 
mark[n]at när iag hade inrymt mina hustrosystrars hästar stallet som woro komne 
ifrån Norköping hijt til migh, kom han och medh een häst williandes honom medh 
trug installa och uthdrifua systrarnas hästar som iag hade låtit insättia, huilket när 
det blef honom af systrarnas dräng förneekat kom han springandes neder i cammaren 
til mig som af sådant föga wiste med een sådan obeskedeligheet och mundbruuk så 
att iag nappast haffwer hördt wärre och större föruthan af honom sedan, continuerade 
i sitt proposito allt fort, in till dess iag nödgades förswara och bewara deras hästar 
medh låås. Men han war icke seen til rådz uthan gick till och giorde sig stall af den 
boden som han sub conditione hade, högg der in spilta, högg der in höskulle, gillrade 
der uppå stänger och störar sina saker, huilka han stötte op igenom taket och somliga 
ännu quar sittia, tager den andra boodöran och gör sig stalzbro aff etc. Praetereo huad 
för eldzwåda iag städze måtte befruchta af hans scholieurs faklar, aff hans sälskap i 
trägården, af hans hästars leedande genom min förstugu, af det watnet som slagit är 
neder på källarehualfwet etc. Och til ett besluut allenast ett ähnnu införer. När han 
i förledne sommor hade en gång druckit sig wäl mätt med een bonde installade han 
bondens häst i mitt stall der min småboskap skulle liggia, när pijgan om afftonen
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den wille indriffwa förde han på henne genom fönstret een sådan mund at iag den 
för höffwisk öron huarken wil eller kan nämpna. Tandem steeg iag op ifrån bordet 
bediandes honom medh sådant haffua fördrag och ibland annat förde honom til- 
minnes wårt contract som talt är, huar uppå han så länge medh missfijrm och trotz- 
ningar gool, at iag gick åstad och ledde uth hästen undan söderna. När han det blef 
warse ställte han sig såsom den der exors rationis hade warit, och der folk icke hade 
hållit honom, och behållit honom sädan inne i nattstugan, hade han sprungit in til 
migh, huad der på hade fölgdt, kan huar och een aftaga. Om nu een sådan skal fram 
för alla andra, kunna truga sig til härberge, om någon må medh een sådan gäst 
beswäras, om någon må sådant förgeffwes lijda, om han icke må mig all bewijslig 
skada refundera och uprätta, om icke iag nu må bliffwa honom quitt och frij, och 
det förnämlige och redeliga folket som iag nu haffwer loffwat samma lägenheet, 
herberget uplåta, att och iag i min fattiga lägenheet må sittia i roligheet, begärar iag 
at Ven. Consistorium effter sin berömliga wana och höga wijsheet wille här uppå 
sin sentens och domb migh meddeela.

Till denna Nenzelii inlago swarade m:r Johan fächtemästaren sålunda: Jag har 
intet trängdt mig inn i huuset, uthan för 2 åhr sädan haffwer iagh leegdt salen aff 
M. Olavo Stenio, och hans Nenzelii hustro som då skulle wara iungfru loffuade mig 
få leya dhe andra husen så länge mitt lägenheet woro. Uthi källaren lätt iag afstängia 
itt styckie åth M. Olaum Stenium, är der någon skada skeed och iag finnes bråtzlig, 
så wil iag den betala när ransakat och skärskodat bliffwer aff godha männ. Min 
hustros styffader kom til mig uthi distingzmarknad då satte iag inn hans häst i 
stallet, alldenstund iag hadhe leegt halffwa stallgården. Nenzelius uthsläpte hästen 
mot afftonen men iag insatte honom igen. Porten och stallet hafuer iag alldrig ne- 
derbrutit eller fördärffwat. Mester Oloffz koo haffwer iag satt uthi stallet, effter 
syskona intet kunde medh honom der om förlijkas. Der iag hafuer huggit wedh, det 
är M. Olai huus och kommer Nenzelio intet till. Och emädan iag hafuer contraherat 
medh hans hustro medhan hon skulle wara iungfru, medh dhe förord at få behålla 
samma huus til dess min lägenheet så tilsadhe. Ty förmeenar iag mig nu wara så när 
at få leya och behålla husen som någon annan.

Nenzelius swarade: Haffwer min hustro contraherat medh eder, för ähn wij wijg- 
des det må wara, men nu är iag hennes målsman och kan rescindera dhe contract 
som hon gör, om iag så giter.

M. Olaus Stenius bekände at kööktaket begynte förfalla allredo medan föräldrarna 
lefde. Har han giordt skada mz huggande så är den min.

Nenzelius tilfrågades om han hafuer uthsagdt fächtemestaren ifrån huusen uthi 
förledna åhr at han skulle booflyttia? Nenzelius swarade sig hafua låtit tilsäya honom 
i wintras, item med her Johan i Ärntuna den 1 Septemb. item min hustro sadhe til 
hans hustro twå dagar för mormässo. Fächtemestaren sadhe the woro förlijkte sedan 
Nenzelius swarade: Intet nytt contract är sädan skeedt.

Sententia Consistorii. M. Johan fächtemestaren måste wijka uthur huuset effter 
han är i tijdh uthsagd, och der til medh refundera all bewijslig skada. Då begärade 
fächtemästaren at få bliffwa der quar ähnnu i fiorton dagar effter han så tijdz på 
åhret dijt inn flytte. Nenzelius swarade först sig hafua tagit 2 rdr ringare af hono#z 
än D. Lenaeus sin husstros målsman henne föresagdt hade. Sedan sigh hafwa contra- 
herad praecise til Michaelis dag. Då satte Consistorium honom dagh til lögerdag 
nästkommandes.
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2. Klagade Andreas Olai Holmensis ahnn Andream Johanms gewaglierns son 
säyandes: på Olof Persons gården glömde iag min kappa quar på een stock. Då bon* 
gömde Andreas Johannis kappan det bekante han men iag fick henne aldrig igen 
sädan. Andreas Johannis swarade: at dhe andra som leekte på gården trampade på 
kappan, då lade iag kappan uthi een smuga under nattstugutrappan. När han kom 
dlbaka at sökia effter kappan, då sade iag hunden dijn är bättre ähn du är honom 
wärd, ty han achtar kappan bättre ähn du, ty hunden lade sig på kappan in uthi 
smugan. Andreas Olai såg intet mehr effter kappan uthan såg på dem som leekte 
och sade är kappan der hunden är så får iag wäl henne igen. Intet tog iag kappan 
och intz såg iag heller henne sädan. Andreas Olai stod uppå at And. Johannis skulle 
betala kappan. Skiötz op til een annan gång.

6. Octobris
höltz ordinär. Consistorium närwarandes: M. Olavo Unonio p.t. Rectore, M. Jo

hanne Staieno, M. Laurentio Stigzelio, M. Erico Brunnio, D. Daniele Sidenio, D. Joh. 
Loccenio, M. Martino Gestrinio, M. Martino Nycop., M. Israele Bringio, M. Laur. 
Fornelio, M. Boetio Chruzelio, D. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, M. Olao Stenio, 
D. Andrea Anthelio, D. Zach. Humero.

1. Uplästes H. K. M:tz breff, om M. Johannis Staieni och M. Erici Brunnii kal
lelse til superintendenter, och M. Petri Schomeri och M. Caroli Lithmanni suffection 
i stället. Alia Professores önskade at dhe hade tilförende fått nämna dhe nyia Pro
fessores at illustrissimus Dn. Cancellarius icke skulle misstänekia them lijka som 
skulle dhe haffua gångit hans Excell. förbij.

2. Eligerades 4: tus theologiae Professor på detta sättet: Först förtälde Reverendus 
D. Brunnius facultatis theologicae p.t. Decanus, at facultas theologica nu hade effter 
H. K. M:tz befalning nämd uthi 4:« theologi rum dessa 4: M. Olaum Unonis, M. Jo- 
hannem Elai, M. Simonem i Tuna och M. Laur. Fornelium. M. Fornelius ursächtade 
sig strax, bad at Consistorium wille hafua honom der med förskont, han är nögd 
medh sin profession, begärar intet bliffwa theologiae Professor. M. Olaus Unonis 
afträdde. Sädan voteras som fölier:

D. Zacharias Humerus. Jag känner intet M. Simonem i Tuna, ey heller tror iag at 
M. Johannes Elai kan slippa ifrån Åbo, derföre kan iag ingenthera af them nemna. 
Uthan nämner först och gifwer mitt votum M. Laurentio Fornelio så framt thet är 
icke honom emot. 2. M. Olaum Unonis. 3. D. Zachariam Klingiu?».

D. Andreas Anthelius nämde M. Laurentium Fornelium, M. Johannem Elai, M. 
Simonem Benedicti och M. Olaum Unonis.

M. Olaus Stenius sadhe: Effter M. Simon har på een rund tijd intet warit widh 
Academien, och M. Johannes Terserus är förr theologias Professor. Derföre gifuer 
iag mit votum M. Fornelio, M. Olao Unonis och M. Isaco Istmenio.

M. Istmenius sadhe: iag blifuer wid det dhe andra mina colleger haffwa sagdt.
D. Henricus Ausius: lag nämner the fyra som facultas theologica hafuer fallit 

uppå. Sedan tycker mig billigdt wara at D. Zacharias Gingius tages i consideration, 
ty n ä m n e r  iag och honom.

M. Israel Bringius: Det kan haffwa sina goda skääl at nämpna M. Johannem Ter- 
serum. Men likwäl giffwer iag allena M. Fornelio mit votum, så framt han sielff 
icke förwägrar, i det fallet giffuer iag M. Tersero mitt votum.

M. Martinus Nycopensis: Iag nämner dhe 3 som reverenda facultas theologica ha-
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fuer fallit uppå, men om den 4. M. Simone kan iag intet döma. Sant är det han har 
länge warit ifrån Academien.

M. Martinus Gestrinius sadhe: lag bliffwer widh the 4 som facultas theologica 
haffwer föreslagit. Allenast M. Simonem, tycker mig, skal intet göras behof at 
nämpna effter han nu sitter så godh lägenheet som 2 wid Academien.

D. Johannes Loccenius: lag nämner M. Johan. Elai, M. Olaum Unonis, M. Simonem 
i Tuna och D. Zachariam Klingium.

D. Daniel Sidenius: lag voterar på M. Laur. Fornelium, M. Olaum Unonis och 
M. Johannem Elai Terserum.

M. Brunnius sadhe: Emädan många in Consistorio intet kunna nämpna M. Simo
nem i Tuna, så är iag content der medh at han uthslåes.

M. Laurentius Stigzelius voterade så: Wij kunna wäl finna fleere personer, men 
antalet blifuer så stort, derföre nämpnes: M. Fornelius, M. Olaus, M. Terserus och 
M. Simon, allena dessa fyra, flere synes intet wara nödigt at upsättia.

M. Johannes Staienus sadhe: Effter Dn. Decanus facultatis theol. säyer det wara 
H. K. M:tz befalning at Terserus och M. Simon skulle nämpnas, men H. K. M:tz 
frijheet förbehållin, iag menar det är per cuniculos och genom practiker H. K. M:t 
förebracht, per meam conscientiam kan iag intz gå Dnn. collegas förbij, uthan vo
terar, och nämner der til 1. M. Laurentium Fornelium som så wäl haffuer sin profes
sion förestådt och in S. S. theol. studerat. 2. M. Laurbergium och 3 M. Istmenium.

När så omröstat war, begärade M. Fornelius at få bliffua widh sin profession, det 
finnes lijkwäl många nog som begära professionem theologicam. Badh at Ven. Con
sistorium wille ur säck ta honom. Då uptog Consistorium M. Fornelii ursächt at hans 
nampn intet insättes i breffwet som öffwerskriffwas skaL

Beslötz förthenskul at breff skulle ginast öfuerskickas til Rikz Cancellarium och 
recommendera M. Olaum Unonis, M. Johannem Terserum, M. Simonem B. i Tuna.

2. Intercederade M. Ericus Brunnius för sahL Johan Kråkefootz sohn Gustavo at 
han skulle få stipendium. Resolutio. Han skal få med det första.

3. Uplästes H. K. M:tz breff, giffuit h. Isakz son i Steen uthi Östergötland at han 
skulle få stipendium.

4. Uplästes ähn itt annat H. K. M:tz bref om twenne studiosis antiquitatum, som 
skulle få stipendium rijkeligare ähn the andra stipendiater. Consistorio syntes gott 
wara at dhe studenter som detta stipendium antaga skulle förobligera sig, at the uthi 
dhe studier continuera wille.

5. Uplästes D. Jonae episcopi Scarensis intercession för Dn. Johanne Laurentii 
Lechand. W-Gotho at han måtte bekomma stipendium. Resolutio. Skiötz up til een 
annan gång tå om stipendiariis handlat bliffwer.

6. Antogz Lars, m:r Berns broder uthi Academiens tienst, at bliffwa dess snickare. 
Han skal få breff der på.

7. Sammalunda antogz Lars Nilssonn till Academiae timmerman. Honom skal och 
breff meddeelat warda.

27. Octobris
kallade prorector M. Laurentius Fornelius, Dnn. Professores in Consistorium at 

deliberera om novo Rectore. Då kommo M. Laurentius Stigzelius, D. Daniel Sidenius, 
D. Johannes Loccenius, M. Martinus Nycopensis, M. Israel Bringius, D. Henricus 
Ausius, M. Isaeus Istmenius, M. Joh. Laurbergius, M. Olaus Stenius, D. Andreas An- 
thelius, D. Zacharias Humerus.
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Samma gång delibererades om novo Rectore eligendo. Och bleff äntligen slutit at 
D. Henricus M. Ausius här näst skulle antaga rectoratum. Sedan frågade D. Henricus 
Ausius huru nu skulle procederas medh rectoratz gästebodet, antingen skulle man nu 
ptacticera dhe reviderade constitutionerna, eller dhe gambla? Alldenstund det kunna 
finnes godh skiäl på bådhe sijdor. Då bleff swarat at wij hålla dhe gambla constitu
tionerna til dess dhe nyia blifwa underskrefne.

3. Novembris
höltz ordinarium Consistorium pnssentib. M. Olao Unonio p.t. Rectore, M. Joh. 

Staieno, M. Laurent. Stigzelio, M. Erico Brunnio, D. Daniele Sidenio, D. Joh. Loc- 
cenio, M. Martino Gestrinio, M. Israéle Bringio, M. Boétio Chruzelio, D. Henrico 
Ausio, M. Olao Stenio, D. Andrea Anthelio, D. Zacharia Humero.

1. Berättade Rector som nu war ny hem kommin ifrån Stockholm sig haffua talt 
medh H. K. M:t om Academiae tilstånd, då H. K. M:t loffuade sig ähn ytterligare 
wilia promovera dess Staat. Item medh hans Excelktz Rijkz Cantzleren, då lät hans 
Excelhtz förnimma sig intet wäl wara tilfridz öffwer dhe nyia theologorum confir- 
mation. Swarade D. Stigzelius: thet är ingen af oss som tycker wäll wara at thet är 
skeedt hans Excelktz owitterligen. Ingen af oss hafuer nonsin wiliandes hans Excell:tz 
offenderat, huilket wij och wilia optäckia när hans Excell:tz hijt kommer. Nu skal 
strax öfuerskriffwas nomine publico itt breff til illustriss. Dn. Cancellarium, deruth- 
innan tacka hans Excell:tz för godh gunst och wanligh nådig affection, sampt och 
recommendera hans Excelktz Academiens wälfärdh, bedia at hans Excell. wille hand- 
hafwa Academiae donationer. Och förfråga när hans Excellens will låta formera 
staten.

2. Beslötz at Pijlhagen skal i morgon 12 slår deelas uthi tiugo lijka deelar.
3. Klaga åter Andreas Olai Holmensis på Andream Johannis, vid. acta d. 2 oct. § 2, 

för sin kappa som bortkommin war genom det at han lade henne aff wägen. Andreas 
Johannis swarade: at han intet war ombidin til at achta kappan, dhe höllo på at 
leekte, sädan gick han hem ifrån sin kappa och frågade först effter henne andra 
dagen när itt slog. Befans alltså fehel hoos them båda försummelse hoos Andream 
som ägde kappan, oförsichtigheet hoos den andra Andrea som ladhe icke kappan 
dijt han tog henne uthan på itt annat rum, ty rådde Consistorium dem til förlijkning 
huilken och ingickz med the wilkor at Andreas Johannis skulle giffwa Andreae Olai 
twå rikzdaler.

4. Uplästes M. Erici Gab. Emporagrii recommendation gifwin homini grseco 
Anastasio archimandritae at bekomma någon hielp til at igenlösa sig ex immani 
captiuitate turcica. Beslötz at han skulle få ex fisco Academiae ti jo rdr eller 37 1/2 
dr kopparmynt.

5. Johan Wedige fächtemestaren klagade öffwer een säyare then Johannes Magni 
i Färnebo hade tagit af sig eo nomine at han skulle byggia honom, och sädan satt 
uth honom för een lutha, item satt lutan i pant på källaren. M. Brunnius refererade 
sig tilförende der om hafua skickat bodh til M. Magnum i Färnebo, men han wille 
intz swara för sin son, uthan gaff studenten som dijt reeste een dukat för omaket. 
Den tyska studenten som tog säyaren i pant för luthan är och nu med testimonio 
bortreest här ifrån til Tyskland. Beslötz at fächtemestaren får sin säyare igen och 
gifuer een revers tilbaka i rätten, at så frampt någon widare hafuer at tala å samma 
säyare, så skal han åter insättias i rätten igen uthan någon geen sägn.
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10 Novembris
höltz ordinarium Consistorium närwarandes M. Olao Unonio p.t. Rectore, M. Jo

hanne Staieno, M. Erico Brunnio, D. Daniele Sidenio, M. Mart. Nycop., M. Laurentio 
Fornelio, M. Isaeo Istmenio, M. Johanne Laurbergio, D. And. Anthelio.

Carll Anderssonn stadz syndicus anklagade Magnum Petri Salemontanum och 
Danielem Danielis Vesmannum at the hade sönderslagit hans fönster säyandes: Om 
nattetijdh för några dagar sädan kom itt partie ifrån nya broen, skrijandes, och kas
tade steen igenom mitt fönster, fyra woro the i sälskap det såg iag. Detta hände widh 
klockan war elloffwa, strax der effter blefuo dessa personer antastade aff Acad. 
wacht när the kotnmo op til konungzstallet, derföre har iag fattat prasumption att 
och dhe samma woro som mina fönster sönderslogo. Otto dagar der effter kom een 
ung dräng, Magni och Danielis landzman, frågade min dotter om icke fönstren 
woro sönderslagne? Hon swarade: ia. Hon sade ähn ytterligare, wist haffwe Tetherna 
slagit them sönder, gossen swarade ney, men Daniel han har sönderslagit them.

Magnus och Daniel swarade: Nekandes til gärningena sadhe at the med The- 
tarna woro på källaren för måltijdh, effter måltijd gingo wij åter dijt, när 8 slog 
gingo wij tädan igen, eller widh 9. och då togo wij 2 kannor wijn hem medh oss, 
när the woro uthdruckna kom itt partie skrijandes på gatan, då gingo wij uth, och 
wiste icke itt ord aff för ähn wachten nappade uthi oss.

Wachtemestaren sade sig haffwa warit på torget om afftonen emillan 9 och 10 
och hördt huru thet ropa widh konungzstallet, iag sä«de dijt drängerna, då funno dhe 
dessa personer skrijandes och effter the sprungo unnan fastnade wachtedrängerna uthi 
them.

Wachteknecktarna berättade at the hörde huru thet ropades på gatan för elloffwa 
slog, då fulfölgde the effter them som ropa och hinte på dhem op i Fierdingen, der 
fingo wij them.

Ytterligare berättade Carll Anderssonn at h. Månses son i Säter een ung pilt, han 
har godh weetskap der om, men är nu intet tilstädes.

Carll Andersson syntes haffua starka praesumtioner nogh men effter han refererade 
sig på her Månses son som nu frånwarandes war, och studenterna alldeles neekade 
til samma gärning och tilmäle, derföre skiötz saken op til een annan Consistorii dagh. 
Interim skola studenterna bliffwa in aresto.

2. Framträdde åter Carll Anderssonn och continuera sitt käromål emot M. Marti- 
num Olai Nycopensem sahl. Doctoris Wallii sons tutorem, och upwijste då sahl. 
Christinae Luutz handskriffter, i huilka hon bekänner sig haffwa 300 rdr tilläns tagit 
på tolff rijkzdalers interesse åhrligen aff hundrade. Och begärade at Venera[n]d. Con
sistorium wille sententiera dem emillan.

M. Martinus swarade at sahl. Wallii yngsta son, huilkens målsman han är, intet 
allena äger Nyby, uthan dhe andra arfwingarna medh.

Resolutio p.t. Rätten hölt så före at moderen intet kunde uthsättia i pant sin sons 
fäderne, derföre tyckte dhe at icke något wist swaras kan för ähn räkningarna alla 
syskonen emillan bliffwa liquiderade. Dessföruthan woro intet alla professores til
städes denna gången.

3. Israel Olai Ainaeus stältes för Consistorium derföre at han hade belägrat Biug- 
gens dotter här i staden och aflat barn medh henne, i går föddes barnet och christna- 
des honom til, effter hans egen och hans faders bekännelsse. Detta klagade och nu 
konans modher öffwer. Israel swarade, iag neekar intet till at iag haffuer beblandat
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mig medh henne, men intet är iag fader åth barnet ty 12 månader sädan låg iag 
medh henne. Gert guldsmedz mesterswenn Knut, och fransosen som gäste i röda byg- 
ningen twert öffuer gatan emot theras gård, the hafua leegat medh henne så wäl 
som iagh. Dotteren konan bekände på ingen annan ähn Israel.

Resolutio p.t. Israel sättes in arresto til dess konan kommer medh tilstädes, och 
hålles pro patre donec probetur contrarium, propter contumaciam går han i prubban, 
och skal tagas borgen för honom förr ähn han uthslipper.

4. Framkom Erich Anderssonn stadzens gewaglier och presentera borgmes tårens 
Lårmans och Claus Edens skrifft så lydandes: Wyrdige och höglärde Herrar etc. Eders 
wyrdigheter drager sig nogsamt til minnes at nu widh denna tijden itt åhr sädan, af 
een hoop orolige menniskior giordes itt tumult i denna staden, under samma tumult 
bleffwo wåra portar stormade och fönster sönderslagne uthan någon wår giffwin 
orsak. Och huru wäl samma personer blefuo på färska gärning tagna, hafua ey hel
ler kunnat fömeeka at the icke fönstren sönderslagit hafua, huruwäl the wilia at 
andra skulle hafua warit medh them i sälskap, som dem der til äggiat hafua, huilket 
föga them kan ändskylla. Begära fördenskul wänligen af Mag. Rectore at han wille 
göra wäl och hoos sina med colleger förhielpa denna saken till ändskap, antingen 
frija samma personer eller fälla dhem på det wij icke må hafua orsak oss widare här 
öfuer beswära. Actum 9 Novemb. 1647.

Thomes Lårman Claus Edhen.

Då framkallades dhe studenter som tilkändes njemligen] Samuel Benedicti, Samuel 
Samuelis, Achatius Samuelis, Samuel Olai. Vid acta d. 16. Decemb. infra, item 
supra.

Dessa föreskrefne studenter sadhe sig hafua druckit uthi Aialini gård, och när the 
ther uth gingo skulle dhe fölia Samuele#* Olai hem, då funno them några på gatan 
som woro förklädde och hade karpuser på, the trugade dhem med sig ifrån torget 
ther the them råkade til Gaus Edens gård, ther slogo the fönstren sönder med sina 
swärd. Samuel Benedicti bekände och sigh hafua hafft itt rostigdt swärd.

Då bewijste M. Istmenius them op i ögonen at the hadhe tagit 8 böker af een 
student, och hootat honom at the skulle förhålla honom bökerna, om han wille röya 
them at the sönderslogo fönstren. Men the teego stilla. Saken upskötz til een annan 
Consistorii dagh.

13 Novemb.
in aedibus Rectoris. Närwarandes M. Johanne Franck, M. Bringio, M. Istmenio och 

Notario.
Då anklaga Johannes Samuelis Medelpadius Olaum Erici Warg för det han hade 

slagit och kindpustat sigh. Olaus swarade: At the båda för een tijd sädan woro til- 
samman på Frötuna herregård, der föllo oss några ord emillan, derföre iag och slog 
effter honom men råkade honom intet, uthan blefuo skilde åth sädan lopp han, 
medh dragen knijf, öfuer sex gärden effter mig, undsade mig, och när han hemkom 
hijt i staden gick han effter mig med een spänt bössa. När wij nu råkades hoos Dn. 
Petrum Nenzelium slog iag honom wid örat derföre.

Johannes swarade sig alldrig hafua gångit med spänt bössa effter Olaum, längre 
ähn uthur sin stuga, uthi Nenzelii stuga. Men Olaus slog mig både på herregården 
och här i staden så at iag blödde, item drog swärdet åth migh.
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Beslötz at Olaus Warg skal derföre böta för twå pustar tolff mark huitmynt effter 
det 9 cap. Sår. m. wilia Stadlagen och miste swärdet. Johannes mister bössan, och går 
in carcerem på 2 dagar för det han lop med dragen knijf i acht och mening at göra 
skade effter det 12 cap. Sårm. m. wilia S L. eller böter 6 mk för knijfdrag.

2. Klagade fächtemestaren på Depositorem Petrum Nenzelium som effterföüer: At 
han hade öffuerfallit sin hustro med ett barbariskt bannande, och sin brodher medh 
hugg och slag. Den 2 Novemb. förleden om morgonen bitida, in mot klockan fäm 
sände iag mit folck til hans gård, der iag tilförende gäst hafuer, och skulle låta dädan 
taga min quarleefda wed, då fölgde min hustro dijt med, at det måtte deste snarare 
förrättas. Medan dhe lassade på wagnen, war min hustro oppå skullen och nedkastade 
weden der oppe låg. Då kom Nenzelius opspringandes med itt gräseligit anskrij och 
munbruuk: Drag til heluetisi för 7000 diefl. etc. idra dieflar och fählas intet om 
nätterna. Min hustro råkade swara honom at hon icke kunde gå neder förr ähn hon 
finge sin wedh dädan. Då tog han op itt trä och kastade min hustro der med, och 
råkade henne på footen. Tog ähn widare op itt annat trä och wille springa oppå 
skullen til henne. Kom så hans hustro och tog ded wedeträet af honom. När nu så
dant allarm stod, skulle min broder som lassade på wagnen gå op för trappan och för
nimma huad på färde war. Så kom då Nenzelius och öfuerföll honom medh håårijfu- 
ande, hugg och slag, item fuult mundbruk säyandes om mig: Den tysken belghunden 
bror din wore han här tilstädes han skulle aldrig wäl komma uthur mina händer. 
Då steeg min hustro ned af skullen och wille winna honom mz godha ord, då wille 
han intz höra henne uthan skiufwade henne uth genom porten lijka som hon hade 
warit een lööskona. Då undflydde min hustro och kom hem medh stoor förskräckelse 
och darrande och blef der uthaf så illa siuk, at Nenzelii öfuerdådh förorsakade een 
hemlig lijfzspilning det iag gudhi hemsteller. Eliest uthspydde han at mitt nampn 
skulle försmädeligen uthi Consistorii protocoll uppteeknat wara, til huilket iag mig 
intz skyldig weet.

Petrus Nenzelius swarade: Iag måste klaga migh til rätta förr ähn iag fick fäch- 
taren dädan uthur gården, för alla dhe förtreet han mig tilfogat hafuer, ey slipper 
iag honom ähnnu, iag begärar at Mag. Rector och Dnn. Professores wille tilhålla 
honom at afläggia juramentum calumniae. Det wil iag och så göra. Han kom klockan 
4 om morgonen och begynte bulra hiskeligen med sin wed tå iag hade nyys insom
nat uthi min siukdom. Då ropade iag til deras folk at dhe skulle wara stilla, eller iag 
skulle flytia dem tädan. Då swarade hans hustro: Hör depositussen wår! depositussen. 
Så swarade iag henne, woro mannen din här, och intet undfinge mig medh höfligare 
discretion, då skulle iag böfla honom medh detta wedeträ. Slog så träet i wäggen, och 
sade: Det stogo bätter at i betala huusehyran ähn bruka mun. Hon sadhe: Deposi
tussen wår har intet annat äta. Så kom då poiken löpandes och sadhe: Wij skola 
taga hädan weden. Då tog iag itt tag effter honom men råkade intet mehr ähn een 
snipp i håret. Hans hustro kom sädan in i min cammar, lop wilsindt kring golffuet. 
Då lät iag op dören och bodh henne gå uth. Han skyller och mig för det at barn 
skal wara förgångit för hans hustro. Respondeo, bewise hon det effter lag med 
quinno witne och 6 manne eedhe. Och om ähn så woro så frågas antingen thet war 
skedt af wedekastningen eller mitt mundbruuk som hon föregifuer.

Hustro Malin fächtemestarens bekände at strax hon hem kom skulle hon gå uth 
effter een wedefampn, då begynte hon frysa och myckit darre så at fostret hennes 
förgick henne af den rädhoga henne uppå kom hoos Depositorem.
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Depositor krafde och igen een nykel af fächtaren åth een cammar som han til- 
förende gaste uthi.

Denna twistige saak upskiötz til Consistorium publicum.

Finis rectoratus M. Olai Unonii.

Rectoratus clarrissimi [/] viri, Dn. Henrici Ausii 
Graec. lingvae Prof. celeberrimi, incipit

Den 25 Novembris.
Eff ter bönen war hållin i kyrkian uplästes H. K. M:tz breff giffuit Jacobo de 

Puteo Italo, at han skulle bliffua språkmestare i thet hispaniska språket här widh 
Academien.

2. Swarades och Christophero Eusebio, Jansonii uthi Amsterdam tienare (som be
gärar relaxation på een bookpackes arrest, huilken packe s. Bremer lät här nidsättia 
och effter hans död är aresterat worden) at dhe böker som han löös begärar, kunna 
intz gifwas lösa för ähn åth åhre, när wederparten blifuer behörligen tilsagt.

Den 8 Decembris
höltz ordinarium Consistorium. Närwarandes: D. Henrico Ausio p.t. Rectore, M. 

Johanne Staieno, D. Daniele Sidenio, D. Johanne Loccenio, M. Martino Nycopensi, 
M. Israele Bringio, M. Laurentio Fornelio, M. Boétio Chruzelio, M. Isaco Istmenio, 
M. Johanne Laurbergio, M. Olao Stenio, D. Andrea Anthelio, D. Zacharia Humero 
et Notario.

1. Uplästes H. K. M:tz breff til borgemestare och rådh i staden at the tilsamman 
träda och votera skulle på pastorem duitatis i Reverend. D omini D. Lenaei ställe. 
Sädan breffwet upläsit war begärade Rector Dnn. Professorum swar der på. Dhe 
swarade sålunda, ingen nämpna wij, breffuet explicerar noghsampt huem der tili 
kommer.

2. Proponerades borgemästares och rådz begäran at bäggie wachtarna, stadzens 
och Academiens, måtte conjungeras till at förtaga det tumult och oskick som skeer 
på gatorna. Resolut. The måge hielpa huarandra när så omtränger. Men Academiae 
wachten skal antasta Academiae personer, stadzens wacht stadzens personer som 
exorbitera.

3. Begära borgemästare och råd at allt portkiöp måtte afskaffas, och allt thet som 
faalt kommer, först köras til torgz. Dnn. Professores swarade sig gärna wilia hålla 
det, men önskade der iämpte at tulknechtarna och mångelskorna måtte tilhållas at 
afstå medh sitt olagliga opköpande.

4. Den spanske språkmästaren wil nu begynna läsa och fortsättia några exercitier 
som leeda ungdomen ad lingvae hispanicae cognitionem. Derföre frågade Rector: 
Huru han först skulle wedersaka sin förrige religionem papisticam effter H. K. M:tz 
breff. Resolutio. Reverendiss. Dominus Archiepiscopus medh facultate theologica or
dinera der om.

5. Uplästes hans Excelhtz Rijkz och Academiae Cantzlerens tu breff uthi huilka 
hans Excelhtz confirmerar: Laurentium Jacobi Bureum och Israélem Skult till anti
quitatis studiosos, och at dhe skola få stipendium in tertia classe politicorum, och 
om Bureus gör merkelig progress skal hans stipendium fördublas.
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Den 15 Decemb.
höltz ordinarium Consist. präsent. D. Henrico Ausio p.t. Rectore, M. Johanne 

Staieno, M. Laurentio Stigzelio, M. Erico Brunnio, D. Daniele Sidenio, D. Joh. Loc- 
cenio, M. Martino Nycopensi, M. Israele Bringio, M. Isaeo Istmenio, M. Joh. Laur- 
bergio, D. Zacharia Humero och Notario.

1. Uplästes Jacobi de Puteo renunciatio pontificiae religionis. Och beslötz ähn yt
terligare at theologiae Professores ähnnu per quaestiones examinera honom privatim.

2. Uplästes hustro Britas Matzdotter sahl. Per Persons effterleffwerskas enkias 
klagoskrifft emot Ericum Erici Gåse Roslagium at han hadhe medh söta ord och 
echtenskapz tilsäyande kommit henne i säng medh sig och besuffwit henne, men nu 
är han af androm öffuertaalt at han henne öf:rgiffwa skall. Begärade fördenskul 
ödmiukeligen aff den lofliga Consistorii rätten at be:de Ericus må tillhållas och hålla 
sin loffwen och hedra henne igen genom itt lofligit echtenskapz byggiande. Ericus 
swarade först sig aldrig haffua tilsagdt henne echtenskap, bekände lijkwäl at han 
hadhe besuffwit henne. Sade ähn ytterligare sig intet ondt eller oährligit weeta medh 
henne, myckit mindre kunde han henne sådant öffuertyga. Dock omsidor bekände 
han sig hafua loffuat och tilsagdt henne echtenskap til den ända at han skulle få 
sina saker uthur hennes huus. Dnn. Professores rådde honom til at taga henne til 
ächta alldenstund han hade förnedrat henne, och afbedia den synden hoos Gudh. Tå 
räckte Ericus h. Brita hand in conspectu Consistorii at han wil taga henne til sin 
echta hustro.

3. Fram kom Johan Wedige fächtemästaren huilken klagade på Dn. Petrum Nen- 
zelium, vide acta 13 Novemb. 1647 § 2. Depositor swarade til klagepuncterna som 
fölger: I. At fächtemestaren hade aldrig lof at läggia wedh på skullen, hans weed 
har nederslagit twå åsar som ähnnu är tilseendes. II. När hans folk kom til mig 
bitida om morgonen då kallade hans hustro mig depositussen, men intz kallade iag 
hennes man något skälzord huarken belghund eller annat, hans broder drängen kom 
löpandes och sade: få wij intet göra huad wij skola. Iag swarade honom: Din belg- 
hunder du skalt göra huad rätt är och fassnade så litet i håret på honom. Fächtarens 
hustro kom sedan neder i min stufwa löpandes, och kallade mig beest i min stuga 
det skal Per bonde witna. Då lätt iag op dören och wijste henne uth. III. Til lijf- 
spillandet at hans hustro hafuer der igenom mist sitt foster begärar iag at hon det 
effter lag bewijsar. Fächtemestaren sadhe thet är nog bewijst effter hon der igenom 
miste sitt foster. IV. At fächtemestaren föregiffwer mig skola hafua sagt at hans 
nampn står illa opskrifuit i protocollet. Iag sadhe at iag skulle opmåla honom 
in Consistorio som han hade förtient. Och iag säger ännu om iag hade så många 
huus som i staden äro, så wille iag icke leya honom itt. Der til swarade fächte
mestaren, är iag en sådan så är iag icke wärd at wara i thenna tienst. Depositor 
sadhe, förtreetlig hafua i warit emot mig. The komo dijt om morgonen, edert folk 
begynte bullra och allarma och sade intz mig, ey heller mitt folk till.

Sententia. Effter Depositor neekar til skälzordet, ty skal han tilwinnas förr ähn han 
dömes. Sammalunda skal han tilwinnas at hafua skadd fächtamästarens hustro med 
wedeträ på foten. För det Depositor kallade drängen oquädins ord skal han böta 
3 mk huit mynt, för hårdraget böter han denna gången intz effter drängen lop in 
uthi hans huus och begynte bulra, och sadhe ingen till. Den andra saken om fostretz 
förspilning står ännu öpen til dess det blifuer lagligen bewijsat.

4. Confirmerades närskriffna stipendiarii Regii. 1. Israel Johannis Nericius, 2. Eri-

1 6 - 69:075 Sallander
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cus Erici Uplandus Lohaeradensis, 3. Laurentius Folkernius Vesmannus, 4. Gustavus 
Kråkefoot Stockholm., 5. Johannes Nicolai Fast Uplandus, 6. Petrus Johannis Upsa- 
liensis, 7. Ericus Erici Biörk Uplandus, 8. Petrus Johannis Veddöensis, 9. Martinus 
Olai Helsingus, 10. Adolphus Adolphi Menschefwer Upsaliensis, 11. Ericus Johannis 
Roslagius, 12. Petrus Jonae Hudvikzvaldensis, 13. Ericus Andreae medie, studiosus,
14. Israel Elai Ostrogothus, 15. Nicolaus Elai O-Gothus, 16. Ericus Suenonis V-Gothus 
hade Rikzdrotz. recom., 17. Johannes Laurentii Sudermannus, 18. Gustavus Gustavi 
Sudermannus, 19. Johannes Jonae Strengnensis, 20. Petrus Magni Vesmannus, 21. 
Laurentius Gudmundi Vexionensis, 22. Benedictus Johannis, 23. Petrus Broderi 
Smol., 24. Petrus Duun Smol., 25. Andreas Laurentii Vasboensis, 26. Benedictus 
Magni Vasboensis, 27. Andreas Suebelius Calmariensis, 28. Nicolaus Petri Gothe- 
burgensis, 29. Zacharias Laurentii Bothniensis, 30. Nicolaus Magni Hernodius, 31. Jo
hannes Olai Gotlandus.

Inspectores stipendiariorum frågade huad pcen dhe skola läggia på dem som hafua 
warit borto och försumat exercitia. Respondebatur: för een månad böte 3 dr, 2 dr, 
1 dr kop.m. effter classerna.

2:do. Frågades om M. Abrahamus scholae rector skulle få för scholetiensten och pro 
adiunctura tillijka för Michaelis terminen. Beslötz at M. Ericus Leerbeckius som 
succederar til adiuncturam philosoph. skulle behålla locum inter stipendiarios. Dock 
skole the både byta jämt sigh emillan både adiuncturae lönen och stipendium, all- 
denstund the hafue både therföre arbetat.

3:0. Frågades om Martinus Gestrinius skulle längre niuta stipendium eller uth- 
slås? Respondebatur. Skal upslås in actis publicis huad der om tilförende beslutit 
bleff.

4:0. Frågades om Israel Eneus lagläsarens son skulle uthslås uthur catalogo stipen- 
diario tum. TLespondebatur. Slås aldeles uth propter datot iav toü ßiov.

Expectantes stipendium.
Andreas Helgonis Vermelandus, Petrus Johannis Säderstadius, Nicolaus Nicolai 

Vermelandus, Andreas Olai Gevaliensis, Johannes Laurentii Sidenius, Petrus Georgii, 
Andreas Olai, Slotzskrifuarens son, Erasmus Johannis Gevaliensis, Olaus Johannis 
Upsaliensis, Olaus Olai Gevaliensis, Johannes Erici Sparrman.

5. Begärade M. Laurentius Stigzelius nu som åthskillige reesor tilförende at Sena
tus academicus wille wara wittne öffwer sahl. D. Wallii barns arfskiffte, och alla 
deras rächningars liquidation underskrifua. Beslötz at tilkommande måndag skole 
effterskrefna professores träda tilsamman at attestera och underskriffwa samma liqui
dation, n[emligen] M. Laurentius Stigzelius, D. Johan Loccenius, M. Martinus Nycop., 
M. Olaus Unonis, M:r Zacharias Humerus.

1648.
Den 6 Januarij

effter högpredikan proponerade D. Henricus Ausius p.t. Rector, för närwarandes 
Professoribus D. Loccenio, M. Martino Nycop., M. Israéle Bringio, M. Boetio, M. 
Istmenio och M. Laurbergio, om Academiae spannemåls försäliande. Beslötz at S:r 
Hans Bremer får behålla ettusende t:r för cammar werdering. Halfparten loffwar han 
nu wilia betala och halfparten i tilkommande sommor.
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29 Januarij
kommo tilsaman in Consistorio illustriss. Comes Dn. Axelius Oxenstierna Cancel

larius, Reverend. D. Johan Canuti Lenaeus ProCancellarius, D. Henricus Ausius Acad. 
p.t. Rector, D. Johannes Staienus, D. Laurent. Stigzelius, D. Ericus Brunnius, D. 
Daniel Sidenius, D. Johannes Loccenius, M. Joh. Frank., M. Martinus Gestrinius, 
M. Mart. Nycop., M. Israel Bringius, M. Laurentius Forneli«j, M. Olaus Unonius, 
M. Isaeus Istmenius, M. Johannes Laurbergius, M. Olaus Stenius, D. Andreas Anthe- 
lius, D. Zacharias Humerus.

Hans Excellrtz Rijkz och Acad. Cantzleren begynte sit taal. Godha Herrar, effter 
iag är kommen hijt genom een annan occasion, så har iag och funnit gott at träda 
tilhopa medh eder på det iag både af mig sielf och af eder ingiffwelsse må Academiae 
Staat til det bästa föresee. lag weet at H. K. M:t är Academien och eder alla sampt- 
ligen wäl affectionerat, så at Academien nu icke allenast står til at komma i floor, 
uthan och at studierna in patria så högdt idkas at denna Academien skal lära andra 
widt öffuergå, woro fördenskul illa om iag skulle förbijgå een sådan önskelig occasion 
henne at fortsättia, haffuer iag fördenskul nu både motu proprio såsom och jussu Ma
jestatis kommit med eder tilsamman at bota det som i Academien fehlas kan, och 
ställa i wärket huad uprättas bör.

1. Constitutiones Academiae hafuer iag igenom lupit medh eder i sommorse, nu 
kan man them intet alla låta igen upläsa, uthan een eller annan af eder godhe herrar, 
kan träda tilsammans med mig och öfuersee them, så wil iag resoluera mig huad iag 
tycker görligit wara, kan skee somt kan intet winna sin fortgång hoos H. K. M:t. 
Det wilie wij intet röra om. Såsom de electione et vocatione Professoris kommer 
potestas principis uthi, och är een benig och skarp materia, edert förslag approberar 
iag wäll i mitt sinne, och seer at om wäl skal tilgå så äro frija vota alldra tienligaste 
på den ena sijdan, och å den andra kommer sädan potestas principis eiusq«e authori- 
tas. Så kan och skee at ratio affinitatis något understundom opbringar. Den som detta 
uthreeda skal han måste haffua sina goda skiäl och rationes at förebära. Och allt så 
ställa at det wäl sädan practiceras kan, så at denna constitutio iämwäl och alla dhe 
andra kunna af eder håldne warde. När i äro eens om desse constitutioner så com- 
municerer dem sädan med mig genom twenne af Consistorio deputeradhe. 1 kunna 
först sub fide silentii här om disputera in Consistorio.

2. Will iag recommendera eder t. fundamentum Academiae om schole ordningen 
och institutione juventutis. En man måste först författa henne i pennan, sädan kan 
huar och een läggia något til, eller med skäl uthstryka något. Många hufwud gifua 
disputationer och intet wist sluut. Nöden hon fordrar een sådan ordning, finna wij 
icke så många theologos sine methodo, politices studiosi läggia sig och på onyttige 
saker, der dhe lijkwäl borde parce handtera det som dem intet angår, similiter multi 
vivunt oeconomice sibi aeque statui neque ecclesiae inserviunt. Iag har talt medh 
H.K.M:t her om. H. K. M:t swarade: the kunna intet hålle ingen scholeordning. Då 
swarade iag: Will E. K. M:t confirmera ordningen medh sin authoritate, så måste 
först alla trivial-scholor rätta sig der effter, och wil någon aff sitt egit hufuud sedan 
immutera något så beståes thet intet. Och när man säger detta är det bästa sättet, så 
måste och alla praeceptores nobilium gå der effter, eller dhe mista pedagogierna. In 
gymnasiis kan man sammalunda procedera. Och huad inconvenientier af ingeniis 
hämtas kunna, dem måste een försichtig praeceptor förekomma. D. Stigzelius swa
rade: At schole ordningen måtte wara giord secundum ingenia mediocria, men ey
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effter dhe sämsta eller dhe lästa. Modum legendi et interpretandi bonos authores 
måste man och ändtligen föreskrifua. Hans Excelhtz sade ytterligare at man uthi 
scholorna skulle eligera godha rectores, och bör slätt intet ansees respectus affinitatis 
etc. uthan duglige och tienlige män måste der til wälias. Om een biskop han har sin 
måg eller son, ey bör eller kan han admovera honom derföre, uthan at han der till 
tieniig är. Alla humana vida kunna wij intet tollere, men huad möyielig skee kan 
och emenderas med god ordning. Exorbitantes skole citeras til rätta, at swara för 
gärning sina, et ubi accusare licet, et sese defendere der står wäl til in republica. lag 
seer huru nödigt allt detta är at praecepta grammaticae, rhetoricae, logicae, phy
sicae på eenahanda och bästa sättet ungdomen inculceras, men ett faller här i con- 
sideration om det är de honore et dignitate patriae, at låta landzens ungdom läsa 
dhe praecepta som främmande författat hafua, eller skulle någon indigena skriffua 
dhem? Kan wäl hända at deras pfvecepta och prima elementa kunna finnas goda 
nogh. Men Gallia tager intet uthur Tyskland neque e contra, ey heller Engeland 
uthur Frankerijke. På andra sijdan fruchtar at i hastigheet kunne ey sådana böker 
hoos oss förfärdigas ey heller tilstäder tijden något längre der medh dröija. Synes 
bästa modus wara nu nämpna dhe authores och böker som finnas wara dhe förnäm- 
ligeste, och ingen fördriste sig sine authoritate principis dem förandra, finnes bättre 
sätt sädan medh tijden, så kan H. K. M:t deröffuer befalla. In gymnasiis, Streng- 
nensi och Arosiensi, hafua dhe tracterat mathematica, physica, ethica, politica. Stu
dium lingvarum blef satt tilbaka, huilket intet war itt godt sätt. Partes philosophiae 
realis måtte the wäl igenom läsa superfidaliter men ey til disputationes och höga 
exercitier. Ingen skal intagas i Academien uthan han antingen hafuer lärdt scho- 
lasticalia, eller och kan hålla sig een praeceptorem så länge til det ringesta, han them 
richtigt igenom går.

3. Talte hans Excelktz om disciplina et examinibus säyandes: All adel och förnäm
lige mäns barn skola och wara disciplijn undergifne. Laxa disciplina är H. K. M:t 
intet behagelig, alla, adel och oadel, skola förobligerade wara at låta examinera sigh, 
och hålla sig till andra exercitia. Nomine äro the studiosi förr ähn dhe blifua capaces 
til at höra lectiones publicas, då äro the wäl extra examen publicum, men strax dhe 
kunna höra lecdones publ., då skola dhe låta examinera sig, ingen privatus praeceptor 
skal sådant förhindra, uthan tillijka submittera sig sielfua Academiens disciplin. Will 
een icke wara legibus Academiae underkastat, så tage honom hädan. Aff absentibus 
eller serovenientibus stipendiariis afkortes stipendii particula, det är rätt. Alla skola 
höra een lection eller twå och låta examinera sig, at han der medh contesterar sig 
wara itt membrum Academiae, och dess disciplijn underkastat.

4. Generaliter ihugkommer iag een saak. I godhe herr. förstå eder plicht, at huar 
och een medh flijt sin profession skal förestå. Kan det någrom falla beswärligit, han 
taga sig heller något annat före, alle laga så exercitia uthi huar sin profession ey för
summas, at man icke medh skäl skal hafua orsaak någon derföre at skylla. Dhe 
gambla professores blifua något förskonte för sina giorde tienster skul, men the yngre 
måste idka sina exercitier deste fliteligare. Och när the under tijden skola taga några 
puerilia ann, och beswärliga collegia, der af een praeceptor ingen stoor delectation 
kan haffwa, at the då demittera sig til deras captum.

5. Om een stipendiarius drager bort uthan inspectorum consens, så gå inspector 
in Consistorium och låte stryka uth honom uthur catalogo, idque ut supplicium ad 
paucos, metus ad omnes, pertineat. Wil en stipendiarius bortreesa så tage inspectoris
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zedel til een wiss dag, då han skal komma igen. Dnn. Professores sade sombliga wara 
mechta fattiga huilka måste längre uthe wara ifrån Academien til at förtiena sig så 
myckit at the kunna leffua widh den andra tijden som dhe studera. Hans Excelktz 
swarade: Den som är så pauper, huar til skal han wara wid Academien. lag will säya 
eder godha herrar: Drager heller ihoop stipendiaterna och görer man 100 af 150, 
at dhe bättre kunna blifua uppehåldne, dhe måste alltijd hållas quar. Communitetet 
woro nyttigdt, woro [o: om] dhe höllo thet för it opere misericordiae som i Holland 
och wåra hospitaler, men thet går intet så til her, the äro intet så nyttige skaffare, 
uthan see på sin profijt. Itt är som hafuer mig tryckt in officio Cancellarii om sti
pendiariorum admissione. lag begärar intet at haffua den macht, uthan i godhe h:rr här 
in Consistorio kunna der om dispensera som bäst känna deras capacitet och studier. 
Medh thet samma talte hans Excelktz om her Haralz pastoris son i Tillinge huilken 
fadren hafuer begärt stipendium, och iag weet at han kan rijklig hålla honom. 
Woro så at hans fader woro död, så woro itt christeligit och gott wärk at hielpa 
honom der til, eliest tycker mig han bör intet hafua stipendium.

6. Upwijste hans Excelktz ett proiect och förslag huru myckit huar och een pro
fessor och Academiae betiente bekomma skal af det augment som H. K. M:t nu sidst 
lade til deras salaria.

7. Talte hans Excelktz de feriis academicis säyandes feriae natales och paschales 
haffwa speciem pietatis, men caniculares äro för månge, thet woro gott the kunne 
läggias bort, meente och at Dnn. Professores woro sielfue orsaken der till. Dnn. 
Professores sadhe sig intet längre ferias göra ähn constitutiones effterlåta, men at 
studenterna intet alla komma igen til den tijden, äro the intet orsaken, ty ingen kan 
twinga then ungdomen til någon wiss dag at komma igen som intet beneficium 
haffua, men stipendiariis hålla the thet alfuarligen före. [Senare tillägg:] Plura vide 
diem 23 Martij.

8. Sidst talade hans Excelktz om bygningar. Wid denna tijden är intet synnerligit 
der om tala. Bibliotheket är illa försörgd. Iag har beställt opus Regium det nyia, och 
alla concilia som i Paris tryckta äro, kan skee iag tör tiena Academien der medh.

Den 4 Febr.
in domo Rectoris Magnifici D. Henrici Ausii, p isen tibus D. Loccenio, M. Stenio, 

et Noraeo.
Anklagade Hanss Hansson een borgare ifrån Söderhamn Olaum Erici Warg för 

giäld, penningar 106 dr koppmynt hafwandes der på Olai egen handskrifft daterat 
den 26 Januarij 1646 at han wille betala til distingen 647 så frampt hans fader icke 
wille Hanss Hansson betalningen i medier tijd tilställa. Olaus Warg swarade: före
bärandes at hans fader hade skrifuit sig til at Olof Larsson (på huilkens wegner Hans 
Hansson penningarna krafde) war skyldig sin fader mehr ähn 150 dr. Sententia. 
Aldenstund Olaus Warg bekände samma giäld wara uprichtiga och at han hade 
gifuit der på sin handskrift at betala til distingen 1647, ty pålades Olao at han til 
den 1 Maij nästkommandes, skulle betala be:te Hanss Hansson dhe 106 dr.

Den 12 Februari j
höltz effterföliande ransakning uthi Magnifici p.t. Rectoris huus om sahl. Johan 

Lilliehökz hastiga dödh. Närwarandes D. Henrico Ausio p.t. Rectore, D. Daniele
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Sidenio, D. Johanne Loccenio, M. Israele Bringio, M. Boetio Chruzelio, M. Olao 
Unonio, D. Andrea Anthelio, M. Erico Noraeo Not.

Den 9 Februari) klockan 4 om aftonen kom sahl. Johan Lilliehöök til Upsala i 
acht och mening der idka och fortsättia sina wälpåbegynte studier. Och hastade dhe 
fort huilkom det war i befalning gifuit at beställa om hans deposition, den at an
ställa dagen nästeffter klockan wid ett, men klockan 12 eller en tima tilförende blef 
han hastigdt och oförmodeligen på sätt och wijs som effterfölier, ihiäl skutin:

Först inkallades til förhör Laurentius Johannis Prytz huilken berättade at strax 
effter middagz måltijd war hållin samma tijonde Februari) gick han på sahL Johan 
Lilliehökz cammar tillijka med Jacob Lilliehök och Nicolao Johannis Stockholmensi, 
när wij kommo dijt (sade han) war hans praeceptor M. Nicolaus Domner#/ der inne 
och sahl. Johan Lilliehök med sin poike Mårten. Då stod sahl. Johan wid bordet och 
blädade i Bibelen, men praeceptorn gick uth til h. Göstaf Baneer, at biuda honom 
til depositionen, och bad poiken at han skulle achta wäl sin junker. Der effter steeg 
sahl. Johan neder på golffuet, men en annan steeg til hans wäria på wäggen säyan- 
des: huilken liten wacker wäria detta är. Så tog då sahl. Johan wärian på sig och 
lopp kring om golffuet slåendes oss på fotterna. Då kom her Peder Sparre i dören, 
när han såg honom medh wärian, sade han medh skiämt till honom: När dieknar 
haffwa wäria på sig då pläga dhe få stuut, då tog han af sig swärdet och hängdet 
på wäggen. Jacob Lilliehöök sade: Läter oss gå uthi Stromfältz nattstuffwe. Så gingo 
wij dijt uth. Stromfälten lätt sielff op döran. När wij in kommo, woro inga der inne 
före oss, mehr ähn Stromfälten och hans dräng. Der tog Jacob Lilliehök neder een 
lång wäria säyandes: Detta är een löyelig wäria, här äro twå hakar på balian. Då 
sade iag, monsieur Jacob, denna wärian äro intet I karl före, kommer Martinus 
(Stromfältens praeceptor) inn, så skillier han eder ifrån wärian; lijkwäl drog han uth 
wärian, då steeg den lille Liliehöken op på en kista der bössor och wärior hängde. 
Stromfälten sade: Sij huilka små bössor, Johan Liliehöök swarade, det äro pistoler, 
och tog neder een pistol, stod och peeka åth Stromfälten, men hwem som tog nedh 
den bössan Christian hade weet iag intet, antingen han sielf eller någon annan. 
Men Stromfälten spänte op den stackota reeflabössan, och wid han hölt henne åth 
taket öfuer hufwudet på den lille Lilliehöken, då klickade hon (ändå stod Johannes 
quar på kistan), åter spänte Christian op henne, då steeg Johannes neder af kistan 
säyandes: Å bror wachta, mig tycker bössan är ladd, men Stromfälten skulle laga 
flintan, i det samma gick bössan löös, och träffade sahl. Johan på den wänstra war- 
tan. Stromfältens dräng satt brede wid, när Johan föll kull, föll han uthi drängens 
knä. När bössan small wardt iag häpin och gick strax uth tädan, och weet intz mehr 
ther om berätta.

2. Inkallades Nicolaus Johannis Stockholmensis huilken refererade som fölier: Eff
ter måltijd war Jacob Lilliehöök, Johan Lilliehöök och hans gosse, Lars Prytz och iag 
uthi sahl. Johans cammar. Då bad Jacob Lilliehök at Johannes skulle gå uthi Strom
fältz nattstuffua, intet weet iag huem som lätt op dören. Der inne sprang Jacob till 
wärian som satt på weggen, tog uth henne och stodh och giorde positurer åt weg- 
gen, medan war den lille broderen på bänckien wid dören, och hade strax neder een 
pistol, och Christian Stromfält hade den lilla reflabössan i handen. Stromfälten 
spände een gång op bössan och klickade medh henne, intet weet iag huart han 
hölt. SahL Johan sade: K. broder mig tycker bössan är ladd, wachta! Andra gången 
spänte Stromfälten op bössan och i det han skulle laga flintan, small bössan af, och
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träffade dea lilla rätt på den wänstra wartan. Så föll sahl. Johan uthi Stromfältens 
drängz famn, ropandes a, ah, ha. Stromfälten släpte bössan ifrån sig, och hans dräng 
togh uthi honom, och harfua honom neder för trappan, och leedde honom i förstuff- 
wan, då sade Stromfälten til wärdinnan: Nu har iag giordt een elak gärning.

3. Inkallades M:r Nils Domnerus, h. Peder Sparre och h. Jacob Lilliehök. Jacob 
Lilliehök refererade: Effter måltijd wid klockan tolf, gick mester Nilss med den lilla 
min broder i sin cammar, då fölgde iag op med, item Laurentius Prytz och Nicolaus 
Joannis, min poike Gerdt och Mårten, Johannis poike. Litet der effter kom her 
Peder Sparre instigandes, då sade iag: Bror Peder, huru skola wij bära oss åth at få 
uth the andra, ty wärdinnan wille gå op och läggia op confectet. Då bad h. Per Sparre 
at iag skulle taga min lilla broder medh mig uth, så skulle dhe andra fölia medh. 
I det iag steeg uth med den lille, så lätt Stromfälten op sin dör och sade: Monsieur 
Johan Lilliehök, wille I spassera här in. När wij kommo in gingo wij och taltes 
wid (Stromfälten och hans dräng woro der inne före). Då blef Stromfälten och hans 
dräng, item sahl. Johan och hans poike, ståendes wid döran. Jag gick wid bordet 
och såg på bökerna, der fan iag Elementa Rhet. Vossii på bordet, widh iagh nu 
wende migh ifrån them så hörde iagh at det klicka, då hade Stromfälten een liten 
kort reffla bössa lång som een pistol Stromfelt sade iagh: achter eder at i icke göra 
skada. Sedan såg iag åter ifrån them på gaflen der war een målad hest, iag fick icke 
wäl wända migh förre ähn det small, när iagh det såg och hörde lop iagh uth 
och hem.

4. M. Nicolaus Domnerus den döda Lilliehökens praeceptor refererade sålunda: 
När wij stego op ifrån måltijdh talte iagh till alla convictores, bediandes them at 
the wille wara obeswärade at komma til depositionen när klockan skulle slå ett, i 
medier tijd stod den lilla medh sina twå bröder och Sperlingarna widh spijsen, då 
kom Johannes Cursor inn. Så steeg han åth spijsen bätter baak om sin broder för 
rädzlan skull, ty han tänckte at det war Depositor, strax steeg iagh til honom och 
förnam så hui han war rädd. Men iagh nekade der till säyandes, at han intet war 
Depositor, och togh honom widh handen, och hade honom op på wår cammar, dijt 
iagh hade stämdt Depositorem, der steeg han genast till bordet sättiandes sigh widh 
Bibelen och begynte kasta i boken. Medh det samma fölgde dhe andra oss op som 
förbe:te är, sädan gick iagh neder til wärdinnan, mötte henne i farstufwan, och be- 
gärade hon wille göra wäl at komma och ställa confectet i ordningh, hon loffuade 
sig strax wilia så göra. Och M. Peder Boderus sadhe: Det är wäl, men h. Göstaf 
Baneer skulle lijkwäl haffwa bodh ähnnu, det är wist swarade werdinnan, han fick 
intet bodh senast depositionen stodh. Jag sade: Jag wille skicka bodh dijt. M. Peder 
sade: Det tiente bäst i sielf, det kan icke länge stå på. Jag samtyckte der till och 
lopp op effter min kappa, än tå satt discipeln widh bordet, iagh förmante honom 
bliffua stilla, iag skulle komma strax igen. Poiken förmante iagh ock, at han inga
lunda skulle släppa honom uth i medlertijd. Gick så til Banerens herberge i acht och 
mening at biuda honom til depositionen. När iagh kom tilbaka mötte Stromfälten 
migh på gatan widh Bencht Nilsons portt och hans dräng medh honom, iag kunde 
intet tala honom till effter iagh intet wiste af någon ond gärning. När iagh kom 
hem, mötte werdinnan migh ropandes at här stod illa till, och förtälde migh huadh 
skiedt war, när iag kom op i nattstuffwan stod wärden och hölt min discipel i 
fampnen, och då war han dödh.

3. Mårten sal. Johan Lilliehöks poike berättade: När wij gingo ifrån måltijd gick
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praeceptorn op i wår cammar och hade junkern medh sigh, Jacob Lilliehöök kom 
medh, Lars Prytz och Nicolaus Joannis. Junkern satte sigh widh Bibelen, då sade 
een (iag meenar Prytzen), sij huilket wackert swärd här sitter på wäggen, då tog 
junkern på sigh swärdet, lop på golfwet, slog oss på fotterna och wij loge åth 
honom. Sedan kom h. Per Sparre op, då taltes Per Sparre och junker Jacob widh, 
strax gingo wij alla uth. Junker Jacob ledde min junker widh handen. Praeceptor 
bad migh iagh skulle achta honom och intet släppa uth honom, men huadh kunde 
iagh stå emot honom när broderen ledde honom uth. När the hade låtit op wår 
dör och gingo uth, lätt Christian op sin dör säyandes: Bror Jehan wilia I gå inn. 
När wij kommo inn stodo wij widh dören, iag såg intet wäl huru dhe stäke sig 
Christian och junkern, ty the andra stodo emillan. Det såg iag at Stromfälten hade 
bössan i handen och klicka och hölt bössan op åth taket, junkern stod och såg på 
honom, andra gången hölt bössan intet låås för honom, då skulle han laga flintan, 
men då slog löst för honom. Då sprang iag uthföre ty junkaren ropade: hai, aih, ia! 
och föll i fampnen på Strömfältens drängh.

Casper barberaren berättade: at så snart han dijt kom war sal. Lilliehöken dödh. 
Reef så op hans tröja och yllenskiorta men intet lodh kunde han känna, ey heller 
någon förladning see, såret war intet diupare ähn een nagel breed.

Den 15 Februarij
uthi D. Henrici Ausii p.t. Rectoris huus närwarande: D. Daniele Sidenio, D. Jo

hanne Loccenio, M. Israele Bringio, M. Boétio Chruzelio, M. Olao Unonio pro-Rec- 
tore, M. Erico Noraeo.

Upkallades uthur fängelset til förhör Christian Stromfeldtz dräng Folker Jönson 
be:d och befaltes säya sanningen huru thet tilgick, och af huad orsak hans junker så 
ynkeligen ihiälskiöt sal. Johan Lilliehök? Han swarade sålunda: När min junker gick 
nider til måltijdz samma dagh woro intet hans sporar tilstädes, när iagh tog fram 
sporarna war then ena ofärdig derföre gick iag op i wår nattstuffwa effter måltijdh 
til at laga honom til redz, då kommo dhe andra junkarena streff effter inn uthi min 
junkers stuffwa, lupo och narras på golffwet, skuto huar annan, och leekte sig emil
lan, i medlertijd hade den lilla Lilliehöken stigit på kistan widh dören, och tagit neder 
den lilla reflabössan medh huilken skadan giordes, och när han rådde intet medh 
at spänna op låset på henne, fick han henne åth min junker. Och han spänte op 
hanen. Jacob Lilliehök tog praeceptorens swärdh, honom såg iag på, i dett samma 
skedde skadan. Bössan war min, jag fick henne af h. Peder Sparres dräng för juul 
uthi Novembris månad, alldrig hade iagh ladd henne, aldrig rörde iagh widh henne! 
intet hörde iagh när hon först klicka. Jag stod intet så när, när sal. Johan blef skutin, 
iag stod widh bordet, men när skadan war skedt, lop iag til och fick honom under 
båda armarna. Cammar Rådh h. Gustaff Bonde som och nu tilstädes war, förtälde 
huru han dagen tilförende hade genom M. Petrum Boderum och några andra låtit 
fråga af Folker huru thet tilgick när sal. Lilliehöken bleff skutin, och det til den ända, 
at erfara, om han skulle slå sig uthi relationen, men då bekände han något annor
lunda, derföre inkallades M. Petrus Boderus til at referera Folkers förra bekännelse. 
M. Petrus sade sig hafua frågat honom några frågor och fått dessa swar: Hwem war 
i cammaren effter måltijd? Han swarade: Jag allena och lagade min junkers spora 
til redz. Der effter kom junkern, sädan Jacob Lilliehöök och den lilla hans broder, 
och Lars Prytz. Antingen kommo dhe andra då ginast ifrån måltijd der inn, eller
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uthur andra nattstuffwan? Han swarade: Jag weet thet intet. Huad giorde the? Den 
lilla lop och leekte på golffwet, dhe andra medh, sädan steeg den lilla på kistan och 
tog bössan neder, och Stromfälten tog aff honom henne, spänte henne, och klicka af 
öfuer huffwudet på den lilla, andra gången spänte han op bössan, då wiste iagh intet 
af förr ähn skadan skedde. Huem ladda bössan? Intet iagh, ey heller weet iag hwem, 
swarade han.

Christian Strömfeldt som skadan giorde inkallades och befaltes at berätta huru det 
tilgick och genom huad tilfälle sal. Johan Lilliehök blef af honom ynkeligen ihiäl- 
skutin? Det war så, swarade han: När wij kommo ifrån måltijdh, gick iag på min 
cammar och skulle låta sättia mina armstrumpor på migh, der effter kom Jacob 
Lilliehök medh några andra, och den lilla sin broder. Jacob bar honom inn, tog 
honom i båda armarna, sädan gick Jacob och togh på weggen itt stickeswärdh. Och 
skulle härma sin praeceptorem huru han plägar fächta, i medlertijd steeg den lilla 
Lilliehöken på kistan och tog neder bössan, men iagh spänte op henne, satte öffuer 
huffwudet på honom och klicka af, sädan andra gången skulle iag spänne op hanen 
igen ock klicka på nytt, men iag rådde intet wäl medh spänna op honom uthan 
hölt bössan emot bröstet, och då slap det löst, icke itt kruutkorn war der på, eld
stålet stod oppe ifrån det iag klicka första gången. Min dräng stod strax brede wid 
den lilla och hade een spora i näffwen, den han skulle spänna på migh sädan. Jag 
wiste intet at bössan war ladd. Den lilla Johan Lilliehöök war först i sin stuffwa, 
intet bödh iag honom inn til migh. Han wille först spänna bössan, men orkade 
intet, fick så mig henne.

Den 14 Martij
påbödz och sammankallades Consistorium til at hålla een ordentelig ransakning om 

sal. Johan Lilliehökz dödzmåhl, huru han af Christian Stromfält den 10 Februari) 
ynkeligen blef ihiälskutin. Närwarandes aff H. K. M:t förordnat den wälbrne herre, 
her Bencht Skytte landzhöffding öffwer Upsala slott och dess lähn, D. Henrico Ausio 
p.t. Academiae Rectore, D. Laurentio Stigzelio, D. Daniele Sidenio, D. Johanne 
Loccenio, M. Johanne Franck., M. Israele Bringio, M. Boetio Chruzelio, M. Olavo 
Unonio, M. Isaeo Istmenio, M. Olao Stenio, D. Andrea Anthelio, Dn. Zacharia Hu
mero, M. Erico Norseo.

1. Först uplästes hans Excell. Rijkz- och Academiae Cantzlerens breff tili Rev. Dn. 
Archiepiscopum procancellarium och Ven. Consistorium huar uthinnan hans Excelhtz 
befaller at Consistorium samma saak skulle optaga, skiärskoda och ransakningen öffwer- 
sända. När samma breff upläsit war, steeg Mag. p.t. Rector op och wille afträda, 
emädan den gärningen (högeligen emot hans wilia) uthi hans huus skeedt war, och 
han eliest medh swågerskap den ena bebundin är, dessföruthan kunde än då wara 
andra orsaker. Der till samtyckte rätten, allenast bodo hans Magnificens wille sittia 
så länge wachtemestaren skulle förhöras. Inkallades fördenskul wachtemestaren och 
tilfrågades, om Stromfeltens dräng Folker war sig befallat af Rectore at insättia uthi 
fängelset, och huru han honom förwarat hade? Wachtemestaren swarade: Rector fick 
migh honom i händer, at insättia honom, men effter alla sade at det war ingen 
lifzfahra medh honom, och Rector sade, det är ingen macht på han rymmer intet, 
derföre hölt iag ingen så sträng wacht oppå honom. Rector swarade sig alldrig haffua 
giffuit loff at drängen skulle slippa uth, kan skee iag haffuer sagdt mig intet tro at 
han skulle gå ifrån liffwet, men I wachtemestare hade bort achta honom lijka wäl,



2 5 0 1648:14 mars

om iag ähn för een ringa saak hade låtit sätda honom. Wachtemestaren sade ytter* 
ligare. Jagh achtade honom wäl mädan iagh war hemma, och när iagh begärade loff 
at reesa bort, fick iagh loff, då lefrerade iagh wackteknechtarna nyckelen, men the 
hafua sädan lefrerat nyckelen till tryckiaremesterswennerna, och medh them satt 
fången och drack den 20 Februarij på samma affton som han bordopp. Her Peder 
Sparres dräng Johan war fuller orsaken huarföre han flydde, ty han hade skrämt ho
nom och sagdt, at the både kan skee, både huusbonden och drängen skola gå ifrån 
huffwudet. Tryckiaremesterswennerna haffua loffuat sig wilia achta nyckelen och 
fången medh. Wachtemestaren tilfrågades: Hui han icke achtade fången sädan han 
hemkom? Han swarade: När iag hemkom, om söndagzafftonen tog iagh wachte- 
knechtarne medh mig d l at stilla itt perlamente på gatan som några adelsmän hade 
råkat uthi medh twå ryttare, dessföruthan lijtade iag på tryckiaremesterswennerna 
som hade loffuat sig wilia achta fången. Aff den occasion inkallades tryckiare mester- 
suennerna Johan Johanson, Ericus Olai, Sveno Martini och dltaltes medh dessa ord: 
Huem haffuer giordt eder til wachtemestare? The swarade: Fängelse nyckelen lades 
op i tryckiet, nu tog den ena honom, nu den andra, derföre at när the skulle komma 
medh maat til fångens behof, så måtte dhe slippa inn. Wachtemestaren sade til 
Johan Johanson: I haffua sagdt at i wilia wårda både fången och nyckelen. Johan 
swarade: Nyckelen låg der i fönstret hela 8 dagarna, stundom läste iagh op dören, 
stundom een annan, iag loffua achta nyckelen men intet fången. Wachtemestaren 
tilfrågades ähn, huem han hade lefrerat nyckelen? Han swarade: en gång lefrerade 
iag honom till Swen tryckiaredrängen, det bekände och Swen sant wara, men det war 
långdt förr ähn han slapp uth, då fick wachtemestaren mig nyckelen, och bad mig 
släppa in den som skulle komma och bära maat til fången, och dem som eliest wilia 
tala nedh honom. Men den gången fick wachtemestaren igen nyckelen, och lefrerade 
honom åth wacbteknechtarne, men dhe lefrerade honom til Johan Johansson tryc- 
kiaregesellen. Johan Johansson tilspordes: Huarföre han släpte op fången? Han 
swarade: Jag trodde intet han skulle löpa bort. Huem läste sidst op för honom? Jo
han swarade: Jag minnes intet huem som läste op för honom den sidsta gången 
antingen iag eller någon af dhe andra gesällerna, fången war hoos oss hela den dagen 
alltifrån det han stodh op om morgonen. W ij drucko tilsamman och fången Folker 
spendera, och ingen wachteknecht frågade effter honom den quällen. W ij loffua 
achta nyckelen, men intet fången.

Wachteknechtarna: Johan Persson, Matz Michelsson och Johan Andersson fram
kallades och tilfrågades, huru wijda wachtemestaren hade befallat them nyckelen åth 
fängelset? The swarade: Första gången wij hade nyckelen, lefrerade wij wachtemes
taren igen, andra gången lefrerade wij honom til Johan Johansson, han loffua sig 
wilia wachta honom och fången medh. Johan Johansson swarade: Om fredagzaffto- 
nen loffuade iag mig wilia achta fången, men intet offtare, ingen natt låg fången 
oppe i trycket mehr ähn den natten då han slapp. Wachteknechtarna frågades åter: 
Hui achta icke i nyckelen bätter, the swarade: Wij woro huar natt dijt, men den 
natten war itt perlamente på gatan der af woro wij förhindrade. Johan Johansson 
sadhe: Ingen af eder war widh fängelset den dagen. Her medh afträdde wachteknech
tarna.

Sedan framkallades her Peder Sparres dräng Johan Haraldsso# huilken bekände sig 
haffua warit bekant medh Folker och omgåtz medh honom, warit hoos honom på 
trycket samma affton han bortrymde, men intet skrämde han bort honom, det wille
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han gå sin eedh oppå, uthan allenast sagdt, at the tala så i Stockholm der om, som 
här i staden. Wachtemestaren stodh oppå at han hade skrämdt honom och kallade 
Johan Johansson tryckiaregesellen til witnes der öffuer. Men Johan Johansson nekade 
sig hafua hördt thet.

När detta så ransakat war huru Stromfältz dräng Folker war bortsluppin, inkallades 
parterna ehrlig och wälförståndig man Johan Leuchovius åklagaren, och Christian 
Stromfeldt swaranden.

Leuchovius framtedde sin fulmacht underskrefuin aff wälbrne fru Beata Oxen* 
stierna och cammarrådh wälbrne her Gustaff Bonde.

När fulmachten war opläsin, begärade s:r Leuchovius först weta: Huem bössan 
ladat haffwer? Stromfeldten swarade: sig intet weeta thet ey heller huem henne op- 
hängdt hade. Martinus, Stromfeltens praeceptor, swarade sig ey heller weeta der aff, 
uthan bössan hörde drängen til, och han wiste slätt intet der af om hon war ladd. 
Martinus tilfrågades: Huadh skulle I göra medh så många bössor? Martinus swarade, 
at ther war intet många bössor, der hängde swärd och gehenge. Jag hoppas migh 
wäl winna witne at iag aldrig pläga skiuta medh them. Leuchovius sade: Mig är före
kommit att Stromfeldt tilförende skulle haffua ärnat skiuta ihiäl een hund medh 
samma bössa, låddes intet bössan den gången? Martinus swarade at thet war Rectoris 
Dn. Au si i dräng som det giorde med een annan bössa, Folker ladde den bössan. Sade 
ähn ytterligare sig aldrig haffua hördt Stromfelten skiuta, mehr ähn een gångh widh 
pass för fäm åhr sädan uthi Jöneköping, och den gången hade han så när skadd sin 
broder, ty han swedde håret aff honom. Dhe må säya huadh the wilia antingen har 
Folker ladd bössan eller Johan h. Per Sparres dräng. Sparrens dräng inkallades och 
tilspordes: Om han hade laddat bössan? Han swarade sig haffua giffuit Folker bös
san een månad eller fäm weekor för juul, men intet minnes han om hon då war ladd 
eller ey, ty iag, sade han, har intet skutit medh henne sädan i höstas. Aldrig ladde iag 
henne uthan lodh, det bekänner iagh. Men intet weet iag om hon war ladd när 
Folker fick henne, der på wil iagh göra min eedh. Praeceptor och Stromfelten bekände 
både at the alldrig hafua seedt Folker skiuta medh bössan.

Sädan frågade Leuchovius: Om icke Stromfelt sielff togh bössan nidh aff weggen, 
och intet den lille som döden leed? Christian swarade: At den lilla Lilliehöken togh 
sielf nedh bössan. Allraförst the inkommo, tog Jacob Lilliehök ned een stickewäria, 
stodh och stack åth weggen, när den lilla broderen fick see thet, steeg han op på 
kistan och tog neder bössan, skulle spänna op henne, men hinte intet, fick så mig 
bössan, iagh spänte op hanan och klicka aff, han stodh på kistan, iagh minnes intet 
huart iagh hölt bössan. När iagh klicka til då såg han intet elden, derföre skulle iagh 
spänne op hanan andra gången, men hinte intet tilfyllest uthan hanan slapp och gick 
löst. När den lilla fick migh bössan togh han nedh een liten pistol, och den hölt han 
emot mit bröst, och iagh hölt bössan åth honom igen.

Till det tridie sade Leuchovius at Jacob Lilliehök och Anders Lilliehöök bekänna 
det Stromfäldten haf:r hafft något agg til sigh, och kan skee derföre har han hafft 
något ondt til den lilla medh, eliest har iag hördt säyas at den lilla sal. Lilliehöken 
skulle hafua sagdt sig intet kunna lijda Stromfälten, ty han har så stora läppar. 
Stromfeldt sadhe sig aldrig hafua något ondt til sal. Johan Lilliehök. Anders Lillie
höök sade sig intet weeta af något ondt eller agg emillan den lilla sin broder och 
Stromfäldten, uthan dhe woro goda wenner. Men det sade han: Å Jesu, bror, huilka 
stora läppar Stromfelten har. Och det sade iag intet för Stromfeldt, ey heller någon
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annan, uthan iagh sade til min lilla broder: Kära broder säg intet så, derföre kunne 
intet Stromfeldten wara owen medh honom, ty ingen sade thet för Stromfeldten, 
huadh min lilla broder sade om honom.

Laurentius Prytz aflade sin lijfliga eed och sädann wittnade: När wij gingo ifrån 
måltijd gick Stromfälten i sin nattstuffwa, men Jacob Lilliehök, Nicolaus Joannis och 
iagh gingo uthi Johan Lilliehökz cammar, hans praeceptor gick uth til at biuda h. 
Gustaf Baneer till depositionen, Johan Lilliehöök satt widh bordet och blädade i 
Bibelen. Jacob Lilliehöök sade: Wij wilia gå i Stromfältz cammar. Johan frågade: 
Är depositor där? Ney sade Jacob, så gingo wij uth, Stromfälten lätt op dören, om 
Jacob lyffte in sin broder weet iagh intet wist. Sedan wij kommo dijt inn tog Jacob 
Lilliehöök neder een stickewäria och parerade mot wäggen, den lilla stodh på kistan 
och Stromfälten brede widh. Den första gången Stromfelten klickade medh den lilla 
bössan då hölt han bössan op åth taket. Andra gången tryckte han intet aff det iag 
såg, uthan det gick löst eliest. Mig tycker bössan är ladd sade den lille, å bror 
wackta! Och andra gången när han skulle spänna bössan, så satt den lilla på kistan, 
drängen stodh brede widh, och hade sporan i handen, intet hörde iag drängen åth- 
warna Stromfeldten. Ingen owenskap kunde iagh märkia wara them emillan. Up- 
lästes och för Laurentio huad han uthi den förre ransakningen den 12 Februarij 
hållin, refererade, han bekände at det war rätt conciperat.

Stromfält tilfrågades: Huad talte I til sal. Johan när han kom i eder nattstuffwa? 
Stromfeldt swarade: När han kom inn gick han så gråtögder. Jag sade, hui äro I så 
rädda? Jagh är rädd för depositor swarade han. Jag sade: Det är intet depositor den 
där, han är Cursor, Depositor han är een wacker karl.

Nicolaus Joannis Stockholmensis war på sitt tolffte åhr kunde intz tillåtas at gå 
eedh, uthan informerades huad edh betyder, och sädan berättade han: At effter mål
tijd, woro Jacob Lilliehöök, Laurentius Prytz och iag (sade han) uthi sal. Johan Lillie- 
höökz cammar, och der sprang den lilla kring på golffwet medh sitt swärd på sigh, 
slag oss på beenen medh skiämt. Sedan bad Jacob oss gå i Stromfältz cammar. När 
wij kommo dijt så tog Jacob Lilliehöök uth een stickwäria, stod och stack åth weg- 
gien. Medan stod den lilla på kistan och hade een pistol i näffwan. Stromfelten hade 
denn refla bössan lilla. Jag såg mäst på Jacob Lilliehöök, när iag hörde det klicka, 
wände iag mig om, andra gången hölt han bössan moot knä, så här! Och då weet 
iagh intet om han laga flintan eller huru det war, men då slap det löst, intet såg 
iagh han tryckte på.

4. Till det fierde begärade Leuchovius at den ährade Consistorii rätten wille til- 
hålla Martinum, Stromfältz praeceptorem, at afläggia sin eed at han intet wiste der af. 
Huilket ock strax skedde. När Martinus hade aflagdt eeden förestältes honom dessa 
frågor: 1. Huem hade ladd bössan, och huem plägar skiuta medh henne? Han swa
rade: Jag weet intet huem bössan ladd hafuer, ingen har iag seedt skiuta medh 
henne i wår gårdh, men Johan Sparres tienare har iag seedt skiuta medh henne, 
aldrig lade iag kruutkorn på henne. 2. Haffwer någon owenskap warit emillan Strom
feldt och den lilla Lilliehööken? Martinus swarade: Ingen owenskap war them emil
lan, men emillan Jacob Lilliehöök och Stromfäldt war någon oenigheet tilförende, 
och när Jacob Lilliehöök klagade på honom fick han sin förtiente löhn derföre.

5. Till det fämte praetenderade Leuchovius emot Stromfeit, I. at någon owenskap 
tilförende war emillan Stromfeldt och dhe andra Lilliehökarna. II. Haffwer Strom
feldt warit öfwerdådig medh knijff, och litet tilförende skurit een student i han-
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denn. III. Intet såg förr om bössan war ladd. IV. Satte bössan rätt på den lilla sal. 
Johan Lilliehöök.

Anders Lilliehöök inkallades at witna om någon owenskap war emillan honom 
eller hans broder och Stromfälten? Anders Lilliehöök wittnade at Stromfäldt hade 
sagdt sig skola göra Jacob Lilliehöök itt puss igen, effter han af sin praeceptor fick 
hugg för hans skuld. Men Stromfeldt sadhe sig aldrig hafwa sagdt thet. Och emädan 
Jacob Lilliehöök intet nu tilstädes war, derföre uplästes hans förrige relation den 
han gaf då den första ransakningen höltz. Uthi samma relation exciperade Martinus, 
Stromfeldtens praeceptor, först at Stromfeldt intet hade låtit op dören för Lillie- 
höken, uthan Jacob Lilliehöök tog op henne, och Strömfeldtz tienare hölt på satte 
armstrumporna på sin junker. Men Laurentius Prytz witnade at Stromfeldt sielf 
skiöt op dören, men intet hörde han honom säya. Sedan den boken som han säger 
sig hafwa läsit uthi hon war intet i den cammaren uthan i een annan cammar. 
Laurentius Prytz witnade at Jacob Lilliehöök intet läste i någon book så länge han 
war der inne, item witnade Prytzen sig intet hafua hördt Jacob Lilliehöök warna 
Stromfeldten. 2. Nekade Stromfälten sig nonsin haffua warit öffwerdådig medh 
knijff, derföre inkallades samma student Johannes Olai Gotlandus, huilken bekände 
sig aldrigh haffwa warit oense medh Stromfeldt, uthan the narras een gång när 
the gingo ifrån måltijdh Stromfeldten och Gustaff Spärling, då skulle iag (sade stu
denten) hålla porten igen, så skar iag mig på kniffwen Stromfälten hade, det hade 
intz på sig, ingen owenskap war oss emillan. Göstaf Sperlingh berättade det samma, 
at Stromfäldt hade een liten boga, item een knijff i handen, och tälgde een ny kolff, 
då tog iag bogen och skiöt honom på låret medh narrerij. Då tog Stromfeldten 
kniffwen, bogen och kolffwen i handen, lop effter mig och wille skiuta mig igen, 
då hölt studenten igen porten, och råka då skiära honom i handen. Nilss Olofson 
trägårdzmestaren witnade och at Stromfeldten skar studenten i handen widh porten, 
och högg effter honom. 3. Swarade Stromfeldt sig intet kunna märkia eller weeta 
om bössan war ladd. Och 4. weet iag intet sade Stromfeldten huart iagh hölt bössan, 
men the andra säya at iag första gången hölt henne åth taket, och andra gången 
skulle iag spänna op henne, i det samma small hon löös och då skedde skadan.

Johan Haraldsson, Sparrens tienare, aflade sin eed och wittnade, at han intet hade 
skutit medh bössan sädan i höstas, ey heller hafuer iagh seedt Folker skiuta med 
henne eller någon annan. Sedan frågades han om han skrämde Folker til at rymma 
bort? Han neekade widh sin aflagda eedh och samweet at han thet intet giorde. Han 
tilfrågades åter, huadh war det dhe talte om honom här i staden lijka som i Stock
holm, som I tilförende sade? Han swarade: Jag tänckte dhe skulle skiuta skullan på 
honom derföre at han war insatt. Men aldrig oppenbarade han mig sitt rådh och 
tanckar at han wille rymma. Jag ämade fråga honom effter måltijd om hans opsåt, 
men när iag kom dijt, så war han sin koos.

6. Till det siette klagade Leuchovius öffuer Martini, Stromfeldtens praeceptoris, 
försummelse, at han icke hade hafft tilbörligh inspection öfwer sin discipel och skaf
fat bort sådana bössor, bad at Consistorium wille och taga det i consideration.

Martinus swarade: sig intet wara skyldig der till, haffwer ock alldrig sielff skutit, 
eller nonsin hafft något kruut framme, sade sig intet haffua weetat at någon laddat 
bössa fans der inne, uthan alltijd hafft noga inspection med honom.

7. Till det siunde begärade Leuchovius, alldenstund Folker drängen war bortrymd, 
at wachtemestaren måtte plickta derföre?
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8. Till dett åttonde begärade han at Stromfeldten måtte bliffwa in arresto och 
icke få gå på gatan frij lijka som han intet ondt giordt hade. Stromfeldten swarade 
sig aldrig haffwa gångit på gatan sädan, mehr ähn een gång gick iag til Spärlingarna 
om afftonen klockan wid sex.

9. Till det nyjonde: At Stromfeldt wille hafua fördrag medh några förargeliga ord, 
ty poikar säya honom hafua sagdt dessa ord: Huad wilia dhe göra mig? Stromfeldt 
neekade der till, sade sig aldrig haffua fält sådana ord. Tå stältes dessa frågor på 
Stromfälten:

I. Tyckia I intet illa wara at I een sådan gärning bedriffuit haffua? Han swarade, 
iag tycker så illa wara att iag alldrig kan säya tilfyllest.

II. Huarföre rymde i bort? Han swarade, iag hade intet rymd bort hade icke 
drängen warit.

III. Huru gammal äre I? Han swarade, om iag minnes rätt så är iag född 1633. 
uthi Januarij månad.

När nu sålunda ransakat war så förklarade sigh Consistorium för denna gången at 
Christian Stromfeldt bliffwer inmaant, och bewakader både uthe och inne aff twenne 
wachteknechtar.

Martinus hans praeceptor skal stå in arresto re et corpore til dess saken bliffwer 
ändtlig affdömd.

Academiae wacktemestaren och booktryckiare gesellen Johan Johanssonn, för sin 
försummelse och oachtsamheet, skola bliffua incarcererade uthi särskilta rum, til dess 
swar kommer ifrån Illustrissimo Regni & Academiae Cancellario.

Den 23 dito
höltz ordinarium Consistorium närwarandes: D. Henrico Ausio p.t. Rectore, D. 

Daniele Sidenio, M. Johanne Franck, M. Israele Bringio, M. Boetio Chruzelio, M. 
Johanne Laurbergio, D. Andrea Anthelio, M. Olao Stenio, Dn. Zacharia Humero.

1. Då praesenterade först Rector Pijlhagen på pergament aff ingenieuren Johan 
Åkeson afrijtat. Och beslötz at ingenieuren skulle för sitt omak haffwa nytton rdr 
in specie huilka honom af aerario lefreras skola.

2. Uplästes D. Erici Emporagrii intercessions skrifft för een studioso Petro Jonae 
Fluur praepositi och pastoris son i Torssåker, at bekomma stipendium. Der på 
swarades at nu pro praesenti woro så många confirmerade, at intet rum är ledigdt, 
een annan gång må han komma i consideration tillijka medh andra ifrån det land
skapet.

3. Uplästes hans Excelhtz Rijkz och Academiae Cancellarii breff af innehåld, at 
Professores nu intet behöfde sända någon til Stockholm och H. K. M:t Drottningen 
pro confirmatione constitutionum academicarum och ordine disciplinae scholasticae. 
Ty H. K. M:t är förhindrat worden på några wekor tilgörande. Vid. 6 Jan. seq. 
28 Martij.

4. Uplästes D. Johannis Freinshemii breff, i huilket han skriffuer sig ey begära 
heela års salarium pro inspectione stipendiatorum, uthan allenast för halffwa åhret 
och är der medh wäl nögd, den andra halfparten offererar han sin vicario som exer- 
citierna medh stipendiariis uppehåller, eller ock Academiae. Beslötz at professores in 
facultate philosophica skola sig emillan komma öffuereens, huem af them inspec- 
tionen i Freinshemii ställe förestå skall.

5. Uplästes her Åke Hanssons Ulffsparres intercession för een prestmans söner på
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Gottland, som förr hafua studerat i Dannemark, och nu äro främmande här i Swerige 
at Professores wllle them för hans skull gratificera i huad måtte the kunde. Huilket 
the ock bewiliade.

6. Proponerade Rector M. Andreas Aiaüni och M. Erici Odhelii begäran, at een 
thera måtte bekomma adiuncturam theologiae här wid Academien. Der på swarade 
facultatis theologicae p.t. decanus D. Laurentius Stigzelius, at facultas har giffuit 
M. Erico Odhelio sitt votum. Concluderades också nu in Consistorio at M. Ericus 
kommer der till.

7. Proponerade Rector, Academiae snickares beswär, som säger sig intet arbete haf- 
fua hafft sädan juul, och för den skul begärar förloff at komma uthur Academiae 
tienst. Resolutio. Han får intet förloff för ähn hans åhr bliffuer uthe, arbete skal han 
wäl få.

8. Anklagade Petrus Jonae Depositor M  Petrum Liung Adiunctum philosophiae, 
för det han oppå slottet deponerade greffwe Axel delagardie och några andra och 
fick af deponendis tijo ducater, men intet gifuit sig medh som war lijkwäl ordina
rius depositor. Bleff beslutit at Petrus Nenzeli#r skal der aff haffua 2 ^ 2  ducater, 
helst emädan Rev. Dn. Archiepiscopus tilförende, så them emillan lagdt hafuer, at 
han skulle få 20 dr, och der medh låta sig nöija.

9. Frågade Rector om Academiae fängelse? Beslötz att thet skal byggias medh 
thet allra första.

10. Proponerades om Stromfältz drängen Folker, huilken begärar slippa uthur 
fängelset på lyffte. Beslötz att han skal sittia, och ingen caution tagas för honom.

11. Erich Oloffsson, Spårtens [?] [0: Sparres] fougde, begärade genom sin ful- 
mechtig w:t Carl Andersson stadzskriffuaren, afhända dom emot M. Martinum Nico- 
pensem. Opskiötz til een annan gång til dess M. Martinus blifuer competenter til- 
sagd och comparerar.

12. En hustro haffuer i pant Dictionarium 8 lingvarum för penningar nijo rdr. 
Nu hafuer boken ståndit uthi 7 åhr och ingen tilbiuder sig at igenlösa boken, 
hustron begärar aff rätten loff at sälia samma book. Resolutio. Boken skal hembiudas 
hans slecht, eller hans Iandzmän, wilia the icke lösa in henne, så sälia boken til 
huem hon bäst gitter att gieldet må betalat warda, men huad som öfuer gieldet kan 
för boken gifuit warda skal noteras in actis, at han det bekomma kan som boken 
äger.

13. Proponerades itt beswär ifrån Norre Telgies schola öffuer een studiosum 
Nicolaum Matthias som wistas hoos een fru i Karlösa, lockar många bonde barn til 
sin information som plägar gå i scholan, och allt så gör scholepersonerna der samma
städes itt praeiudicium. Beslötz att han skal citeras hijt per literas Rectoris.

14. Secretarius Gyldenldow begärar ingå itt hemmans skifte medh Academien, til
biuder itt sitt frelsehemman eller skattehemman som han af D. Stigzelio sig til- 
handlat haffuer örby benämd uthi Rasbo sokn belägit, emot itt Academiae hemman 
Lyan i Adelunda sokn. Resolutio. Secreteraren talar med Cantzleren här om. Inspec
tores aerarii, D. Staienus och M. Istmenius skola förständiga secret. här om.

15. Uplästes Upsala stadz breff til Consistorium academicum, uthi huilket the 
giffua tilkänna huru H. K. M:t för medelst twenne sina Kongl. breff, haffuer giffuit 
borgmestare och råd i staden loff at til sig handla bäggie hemmanen uthi Nyby och 
Gambia Upsala sokn. Och emädan saL Doctoris Laurentii Wallii yngsta son äger det 
ena, huilkens tutor M. Martinus Nycopensis intet wil understå til någon handel medh
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staden, ty begära nu borgm. och rådh af Consistorio, at få samma gård i Nyby sig 
tilhandla, biuda therföre för bördzrätt, inpantning och uthlagor 2400 dr enkelt kop
parmynt. I fall at Consistorium icke kunde eller wille bewilia thenna theras begäran, 
begära the at sådant tilbodh uthi Consistorii protocoll måtte optecknat bliffua.

Consistorium kunde nu intet swara på detta stadzsens breff, förr ähn Martinus som 
pupilli tutor är sielf personlig kommer tilstädes. Såsom ock residenten Biömeklo 
huilken innan kort hijt förwäntes.

16. Offererade D. Lars Stigzelius sahl. D. Wallii barns räkningar, begärandes at 
några aff Consistorio wille them tanquam testes tillijka medh honom underskriffwa. 
Beslötz D. Johan Loccenius, Mag. Martinus Nycop. och Dn. Zacharias Humerus 
skulle them underskriffua.

Acta Consistorii den 28 Martij
tå ord. Consistorium höltz, närwarandes: D. Henrico Ausio p.t. Rectore, D. Lau

rentio Stigzelio, M. Olavo Unonio, M. Isaeo Istmenio, D. Zacharia Humero och M. 
Erico Noraeo Notario.

r. Uplästes de disciplina scholastica seu modo informationis.
2. Inkallades her Anders Barkare emot Benedictum Paulandrum, huilken klagade 

som tilförende at Paulander hade besuffuit her Johans dotter i Wänge, och skamligen 
klifuit in genom fönstret til henne der hon låg, och sahL her Johan bekände på sitt 
yttersta sig haffua funnit sin dotter i särkien och Benedictum i skiortan, både i een 
säng tilsamman. Her Anders bekände ock at Malin hade stoor wedermöda när hon 
skulle föda, hennes nöd warade uthi tre dagar, då anammade hon sacramentet af 
h. Anders, och bekände emillan Gudh och sitt egit samweet, at hon medh ingen 
annan mans person hade til at skaffa, ähn allena Benedicto.

Benedictus nekade sig hafua hafft sådant omgänge med henne. Benedictus til- 
frågades I. om han wille taga henne til äckta? Han swarade sig intet haffua samweet 
der till. 11. Om han wiste någon annan för sig som hade besuffuit henne? Han swa
rade: Det må her Anders weeta, som mehr hafuer acht om henne och wijse hon sielf 
fram någon annan.

Slötz denna gången at Benedictus skulle incarcereras til dess han wille bekänna 
saken som många witna på honom.

3. Uplästes Rijkz och Acad. Cantzlerens breff, om Academiae wachtemestare och 
tryckiaregesellen, att the skola sittia ähn quar i fängelset til dess Hennes Kongl. 
May:t haffuer änddigen resolverat sig huadh i saken statueras skall.

29. Dito in aedibus Rectoris.
Anklagade h. Anders Barkare Benedictum Paulandrum för det han hade besuffuit 

Wänge prestedotter Malin, aflat barn med henne och lofwat henne echtenskap.
Benedictus nekade der til säyandes thet wara hennes list och bedrägerij, sade sig 

intet hafua medh henne beskaffa på sådant sätt, men hon säger så at hon skal få 
mig til man. En gång lågh iag ther om natten, när iag wacknade om morgonen låg 
hon hoos mig, men intet har iag medh henne beskaffa. Malin sade, io men larss- 
mässo tijd belägrade han mig och lofuade sig wilia bliffua min man. Sedan fram- 
wijste h. Anders fru Brita Månesköldz och siu andra hustrors witnesskrifft, huru 
Malin uthi sin stora barnsnödh, tå hon anammade thet högwärdiga Sacramentet 
bekände in på Benedictum Paulandrum och ingen annan, och at hon medh ingens
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mans person på sådant sätt hafuer til at skaffa ähn allena medh Benedicto. Opskiötz 
medh denna saak til een annan gång.

Den 30 Martij
examinerades Ericus Erici Lohaeradensis uthi itt witnesmål, huilken sädan han hade 

aflagdt sin eed witnade som fölier: At Abrahamus Molinus kom till Lagga präste- 
gård den tijden kyrkiotijonden togz inn. När han inkom, såte wij ändå til bordz, 
då böd her Nils honom tilbordz, men Abrahamus tackade säyandes sig hafua fått 
mat tilförende. Der effter kom hustro Kirstin inn, och sade till sin man M:r Nilss, 
hui hafwa icke I budit Abraham til bordz. Dn. Nicolaus swarade: Jag har bidit 
honom, han förwägrar, säger sig haffua fått maat allreeda. Hon frågade huar? 
Abraham swarade uthi Halmby hoos fendriken Mårten. Hon sade: see til Abraham 
huru i draga dijt, gubben är gammal och hon är ung hustro. Abraham swarade, 
hustron är intet hemma, hon är til Stockholm. Jag weet det, sade hon. Der effter 
bijda Abraham til effter måltijd, då fick han uth tijonde längden och talade intet 
mehr om sådant. Dagen ther effter war han ock der, men talte icke itt ordh ther om.

Den 31 Martij
höltz ordinär. Consist. närwarandes: D. Henrico Ausio p.t. Rectore, D. Laurentio 

Stigzelio, D. Daniele Sidenio, M. Boetio Chruzelio, M. Olavo Unonio, M. Olao 
Stenio, D. Andrea Anthelio, Dn. Zach. Humero.

Först uplästes Brita Pederssdotters i Badde klageskrift emot Johannem Marci, 
som hafuer besuffuit hennes dotter, lofuat henne echtenskap uthi goda mäns när* 
waro, men nu Öfuergifuit henne och giffuit sig i tienst hoos h. secreteraren Anders 
Gyldenklow, och intet will komma hijt til swars. Beslötz för denna gången at Con
sistorium skriffuer till secreteraren at han befaller sin tienare här comparere och 
swara til sin gärning, aldenstund han nyligen uthan testimonio här ifrån bort- 
reeste.

2. Anders Andersson skräddaren anklagade Svenonem Johannis och Danielem 
Svenonis säyandes the kiöpt brännewijn uthi een min silfkosa som wog 12 lod och 
togo henne op i sin nattstuffwa för disting och uthi distingzdagarna kom hon bort. 
Nu wil iag haffua min silfkosa igen, the hafua hafft henne, stundom burit neder 
henne, och åter tagit op henne igen. Sveno swarade: Uthi distingzmarkna när 
syndici hustro begrofz war hans mesterswen hoos mig, och sydde åth mig, och hade 
lagdt wax och trå uthi kosan. När iag kom hem uthur kyrkian och mesterswennen 
medh mig, då låg waxet och tråen på muren, iag tänckte at the skulle hafua tagit 
neder kosan, ty the pläga taga kannor och diskar neder mädan wij äro uthe, och wer- 
dinnan har twå nycklar, den tridie haffua wij. Anders sade sig wilia swäria at den 
nyckelen har icke warit framme i detta åhr, för ähn Matthias affton, då lagades han 
åth een stuffwa neder på gården. Jag har aldrig sade Sveno saknat något der oppe, 
derföre har iag intet talat til werden om låås eller nyklar. Daniel bekände sig haffua 
tagit kosan af werdinnan men förebar at the många nyklarna skulle ursäkte honom. 
Resolutio. Daniel betale silfkosan, och hafwe sädan reconvention emot Anders skräd
dare, hans stijfdotter och folk. Den andra studenten Nicolaus Broderi hade wäl een 
nyckel, men honom troor ingen der om.

3. Uplästes Mårten Jönssons borgemestarens i Sigtuna breff der uthi han begärar at 
Academien wille betala kongztijonden af några byar widh Sigtuna, til dess hospital,

1 7 - 6 9 x 0 7 5  Sallander
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och «let för några åhr tilbaka. Willan är der af kommin, när Löstaholms herregård 
ähnnu intet bygd war i sal. her Anders tijdh, war ther een bondeby, sombliga går
darna lågo til Odensala, sombliga til Sigtuna, när herregården bleff bygd, lades medh 
thet samma hela den förriga byen til Sigtuna, och til wederlag för tertials tijenden 
åth pastor i i  Odensala, lades några byar eller gårdar til Odensala igen, aff huilka 
hospitalet tilförende, effter framfarne konungars ågiffne breff alltijd haffuer nutjt 
konungztijenden. Allt sädan detta bytet skedde haffuer the fattigas deel warit borte. 
Consistorium kunde intet denna gången understå til någon afkortning på Odensala 
lcyrkioherberge som H. K. M:t til Academien donerat haffuer, uthan förmeente dhe 
fattiga äwep så myckit ia mehra nu af Lösta herregård bekomma ähn tilförende aff 
bondebyen, ehuru wäl det ey skeer i tijende.

4. Förfrågade Rector aff huad termino man skal begynna tilräkna Jacobo de 
Puteo den spanske språkmestarenn sitt deputerade salarium nemlig effter H. K. 
M:tz breff 450 dr sölffwermynt? Resolutio. Der om skola wij consulera Illustrissi
mum Regni och Academiae Cancellarium.

(Her afträdd D. Daniel Sidenius och D. Johan Loccenius medh M. Israele in- 
kommo igen).

5. Framkom Ingebor, Lars Biugz dotter medh sinne moder och anklagade Israe- 
lem Olai Bnaeum för det han hade besufwit henne, loffuat henne echtenskap, lockat 
lienne medh sig på  bygden under skeen at skaffa henne tienst. Der skiämd henne, 
och nu will intet stå widh sin loffwen och många högtsworna eeder der med han 
sig til echtenskap förplichtat haffwer. Såsom hennes inlagde klageskrifft sub lit. F. 
widlyfftigare detta förmäler.

Israel swarade: Hennes relation är osan, icke itt ord är sant der uthi, aldrig har 
iag loffwat henne echtenskap. I Simtuna besoff iag henne. Tilfrågades Israel om 
han wiste något oährligit medh henne förr? Ja sade han, een guldsmedzmesterswen 
Knut benämd har hafft omgänge medh henne, thet hafuer Cornelius een annan 
guldsmedzmesterswen sagdt för mig. Nekade alltså Israel sig wara barnafadren, 
oachtandes at barnet är honom til christnat, ty hon har bekänt på cemners cam- 
maren att hon haffuer Ieegat mig 8 dagar för juul, och sädan hon såg det tog intet 
lag, slår hon sig och nämner een annan dagh. Israel bekände sig hafua fört henne 
på bygden att prostituera henne. Resolutio. Emädan Israel lägger henne oährligit 
namjpn oppå förr ähn han besoff henne, ty måste han bewijsa henne thet, interim 
skal han gå in carcerem til dess han får caution för sigh.

6. En prest i Orkestad haffuer suttit på itt Acad. hemman och nu skal försändas 
til Jemptelandh, men är blifwen Academien myckit skyldig, både för huseröta 60 dr 
koppermynt, och böte 85 dr kopperm. Nu begärar han försköning på bötet. Resolutio. 
Effter han intet har in bonis til at betala sådan skuld, ty bliffwer bötet honom 
tilgiffuit, men intet gifz effter på huserötan.

7. Lars Nilsson i Fierdingen antogz för Academiae timberman, medh dhe wilkor, 
at han skal bliffua 2 åhr uthi tiensten, och taga andra karlar medh sig, så många at 
the kunna upsättia itt huus och swara derföre. Derpå skal honom Consistorii breff 
medhdeelt bliffua.

8. Frågade Rector: Om icke Academiae wachtemestare nu skulle kunna slippa uth, 
han wil skaffa lyfftes män för sigh? Resolutio. Wij kunna intet fälla dom på dom, 
han måste sittia til dess breff kommer ifrån Cantzleren.

9. Haquinus Cursor begärar at hans måg Jacobus, må förrätta hans ämbete, så länge
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han sielf är siuk. Resolutio. Jacobus må bliffua så länge i Haquini sin swärfaders 
ställe.

10. Benedictus Paulander är citerat, men will intet comparera. Resolutio. Begära 
af borgmestaren han wille låta sättia hans löfftesman borgaren.

11. Uplästes scholeordningen. 1. 2. 3. classis lästes den 27 Martij, nu fulfölgdes 
läsningen til ända, och beslötz at twenne exemplar skulle uthskriffuas, itt dl H. K. 
M:tt och thet andra til Rijkz och Acad. Guitzleren förskickas.

12. Carl Andersson begärar ändskap? Skiötz op til här näst när wederparten kom
mer tilstädes.

Den 12 Aprilis
höltz ordinarium Consistorium praesentibus: D. Henrico Ausio p.t. Rectore, D. 

Laurentio Stigzelio, D. Johanne Loccenio, M. Johanne Franck, M. Isaeo Istmenio, M. 
Johanne Laurbergio, M. Olavo Stenio, D. Andrea Anthelio, Dn. Zacharia Humero.

1. Då genomlästes constitutiones Academiae effter H. K. M:tz wilia och befaldning 
och förbättrades medh några notis.

2. Framkallades h. Anders Barkare och Paulander, då tilfrågades Paulander om 
han war barnafadren åth Malins barnet. Paulander swarade sig weeta een annan för 
sig, som låg hoos henne påsketijd och war afklädder, han heter Petrus Petri Burman. 
Samma gång skickades bod effter Petrum Petri, han bekände at her Johans son, 
och hans syster Malin lågo medh honom i een säng dock med kläden, det hände 
påsketijd i fiohl. Benedictus sade at Petrus låg i bara skiortan, Petrus nekade, säya«- 
des at Benedictus låg der ock quar i stuffwan samma natt och tå bekände sig haffua 
leegat emillan. Men Benedictus nekade och inlade skrifftelig een sådan relation
1. At Malin uthi prestegården kommer om natten honom owitterligen och lägger sig 
på hans nattsäng at soffua. Och om iag då, skulle hafua sådant bestält som hon haffua 
will, fattas än då twå månader i räkningen. II. När iag een gång kom i prestegården 
fan iag liggiandes i een säng Ericum Johannis närmast wäggen, Malin der hoos och 
een man som heter Petrus Petri Angermannus fram til i bara skiortan. III. Berättade 
Johannes Netzelius för mig at han i twå nätter har warit i Wängie prestegård och 
leegat hoos prestedottren. IV. Wängie ldockareson låg ock i samma huus medh Malin 
i Upsala. V. Berättade mig een diekne at Malin war siuk och reeda medh barn 
Johannis Baptistse tijdh.

Benedictus wijstes in carcerem igen til dess han får löfftes män.
3. Carl Andersons saak emot Martinum Nycopensem skiötz op til här näst.

Den 19 Aprilis
höltz ordinär. Consistorium närwarandes D. Henrico Ausio p.t. Rectore, D. Lau

rentio Stigzelio, D. Daniele Sidenio, M. Johanne Franck, D. Johanne Loccenio, M. 
Laurentio Fornelio, M. Isaco Istmenio, Dn. Zacharia Humero.

1. Uplästes D. D. Laurentii Stigzelii confirmations breff på primariam professio
nem theologias och Upsala pastorat.

2. Uplästes H:nes Kongl. May:tz breff för D. Petro Schomero at bliffwa tertius 
theologiae Professor.

3. Framkallades Israel Olai Enaeus at swara för det han hade belägrat Biuggens 
dotter. Då inlade Israel itt widlyfftigdt scriptum sub titulo Apologia, deruthinnan 
han I. säger henne haffua bedragit sig til sådant lättfärdigdt omgänge, II. bekänner
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sig haffua besuffwit henne, men nekar sig wara barnafadren, III. Skriffuer han 
henne wara twetalig om dhe tijder the hafua sammanlag hafft. IV. Säger han sig 
aldrig haffua loffwat henne echtenskap. V. Emädan han twiflar om han är barna
fadren will han intet understå något at contribuera til barnsens upfödelsse, förra 
ähn han lagligen tildömdt bliffwer, medh huadh mehra samma hans Apologia 
innehåller, såsom det han der uthi såsom tilförende in för rätten lade henne itt fuult 
nampn oppå, och beskylte henne för andra. Oloff Persson rådmannen inkallades och 
tilspordes om han tilförende hade hördt henne warit illa berycktat. Oloff Person, 
sade sig det alldrig hördt haffwa om henne, uthan allenast nu sädan hon blef beskylt 
för Israel. Ingeborg sade at Israel loffuade sig echtenskap och til itt wartekn gaf han 
henne een book som heter fästningaringh. Israel tilspordes om han nu icke war 
sinnat hålla sin loffwen och taga henne til äckta? Israel neekade. Yttermehra kla
gade Biuggens hustro på Israel at han icke allenast hade besuffwit och bedragit 
dottren, uthan ochså i hennes gård sönderslagit fönster, gryta, pottor och flere käril, 
icke uthan hennes stora åsaknad. Biuggens dotter som Israel besuffuit hade, bekände 
at Israel war der på nattstuffwan när han hade sönderslagit w:t borgmestarens Lår
mannens fönster, medh honom woro Wåla prästesönner och klockare sonen i Wåla, 
Israel bad them at the wille intet oppenbara honom uthan taga thet på sig, så wille 
han giffua them tijo rdr. Gotscalcus och Josias gäste i andra nattstuffwan, men på 
det dhe icke skulle röija them som giorde tumultet, steego the i theras cammar och 
togo theras böker i pant, at the intet skulle säija thet för någon. En tijd effter när 
Gotscalcus intet fick igen bökerna, bödh han Israel på källaren medh sigh, och 
mädan Israel drack gick Godskalck hastigdt hem och tog igen bökerna. Modren blef 
ock tilfrågat om hon wiste at Israel war medh i tumultet när borgemestarens fönster 
slogos sönder? Hon sade: Intet wiste iag om fönstren, men Gotscalk och Josias the 
lupo i porten när alarmet war. Israel och Wålasönnerna, gingo til Godskalk och sade: 
Du war ock medh, han neekade, då togo the hans böker och sade at han skulle be
tala fönstren medh. Gotscalk sade, wil tu icke lefrera migh bökerna igen tå skal iag 
säyat. Då swarade Israel och Wålasönnerna. Wij äro så många wij kunna wäl öffuer- 
tyga dig at du lög. Och bekände hon at Israel log offta der åth.

Israels saak om lägersmålet skiötz op til een annan gång, och ransakades widare 
om tumultet. Uplästes Benedicti Paulandri skriffteliga bekännelse som så lydde ord 
ifrån ord: Om den tumultsaken ther Israel med sina är interesserat är mig intet til- 
fyllest kunnigdt, emädan iag huarken i begynnelssen eller sädan war der hoos, ty 
säger någon at iagh drack hoos them, är thet intet sant, iag kom til den ända den 
gången dijt i gården att iag måtte tala medh Aialino men det sälskapet war migh 
alldeles okunnigdt, allenast een gång steeg iag ther inn at tala medh een person, 
och week strax neder uthi Aialini stuffwa igen, och wiste så intet mehra af them, 
förra ähn tijder bleff at gå hem. När då Johannes Biugge tillijka medh migh kommo 
på gatan, hördes ropande på åthskillige gator, tå säger Johannes fölg mig hem, iag 
förwägrade mig och sade: Jag måste gå hem til mina poikar, och skildes så ifrån 
huar annan. Sedan kommo ifrån torget Israel med sina, han hade itt swärd, och een- 
thera af the andra een stäke, der medh slogo dhe twå Claes Edens fönster sönder. Se
dan gå the gatan fort medh ropande til Doctoris Lenaei port, iag går effter i den 
intention at iag måtte taga härberge hoos Johannem Biugge, bultade så på porten, 
men han war stängd, desse gå hålla sin begynta lååt op wid Doctoris port, tå för
menar iag them at the måtte afstå medh sådan lååt, och ther medh biuder them godh
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natt, iag går hem åth, wid iag tå kommer til dombron kommer Israel och beder iag 
wil fölia sig itt ährende i Swartebäcken och loffwar sig wilia strax gå hem åth 
Fierdingen, han begiffwer sig tilbaka til sitt fölie igen, och mir die kommo till 
Roloff steenhuus hörnet bliffuer fölie större, och begynna så itt större ropande ähn 
thet förra war, och strax begynte rutorna klinga uthi Lårmans steenhuus fönster, huil- 
ken thet förwisso giorde, såg iag intet så wäl, at iag kan wittna ther om, ty iag war 
effter, och dhe woro tå många. Och så myckit är theras handel migh kunnig, och at 
iag intet widare interesserat är, witna the som tillijka medh mig ther om weetskap 
haffua, Andreas Olai Holmensis och Jonas Kylander, the weeta at iag intet rörde 
thet ringesta, icke hade heller i mina händer uthan mina hanskar. Widh the 
grasserade i Swartebecken wände iag hem åth, och wiste intet huru theras saak af- 
gick förra ähn Israel kom til mig om morgonen och wille haffwa mig i råd medh 
sig. När denna Benedicti Paulandri bekännelse opläsin war, skiötz op til widare 
ransakning om tumultet.

Den 26 Aprilis
höltz ordinarium Consistorium praesentibus D. Henrico Ausio p.t. Rectore, D. 

Johanne Staieno, D. Laurentio Stigzelio, D. Johanne Loccenio, M. Martino Nycopensi, 
M. Israele Bringio, M. Boetio Quaestore, M. Olao Unonio, M. Isaeo Istmenio, M. 
Johanne Laurbergio, Dn. Zacharia Humero, M. Olao Stenio.

1. Proponerade Rector Haquini Cursoris fattiga enkias ödmiuka begäran, at få 
niuta itt nåde åhr effter sin sal. man som een rund tijd widh Academien tient hafuer. 
Resolutio. Hon får niuta itt nåde åhr allenast hon skaffar een, sin måg eller een 
annan som uppehåller tiensten.

2. Framkallades the som woro misstänekte för tumultet på gatan, och fönsters 
sönderkrossande. Först Samuel Samuelis Wåla presteson som war 18 åhr gammal, 
bekände at han intet hade sagdt sant tilförende, uthan Israel Enseus och Benedictus 
Paulander hade ingiffuit honom och hans broder at the skulle skiuta skullen på 
andra och loffuat them penningar therföre. Israel sade han, hade swärd och gick 
främst, när wij gingo uthur Wålagården rände Israel först til Claes Edens fönster 
och slog det sönder. Benedictus hade een pååk, men Israel allena slog sönder Gases 
fönster. Item sade han at the instigerade dem at the skulle göra eed der på, dhe 
skulle icke opröya dhe andra. Sedan gingo the in til Biuggens, och när the gingo 
tilbaka tog Israel steenar och kastade på Lårmans fönster, ey kunna han minnas 
sade han, om flere kastade tillijka eller ey. Benedictus hade een karbijn, icke woro 
dhe heller förklädde uthan the bodo oss så säya. Item sade han skreffuo Israel och 
Benedictus til oss i prubban at wij skulle hålla oss faste, dhe wille giffua oss 16 rdr 
at wij det skulle dölia. Om skiulen på torget wiste han intet af, huru the woro 
omkul slagne.

3. Israel Enaeus bekände sig haffwa fölgd medh, men intet fönster eller skiul sön
derslagit.

4. Achatius Samuelis inkallades, han bekände at Israel, Benedictus, och Samuel 
Benedicti, så och hans broder Samuel kommo alla uthur Wåla gården, een hade 
swärd, intet sågh iag huem thet war, men den som swärdet hade han slogh sönder 
Clases fönster, Benedictus hadhe een påk. Dädan gingo the på torget. Benedictus gick 
til ståndet och wille haffwa kull Rolofz skiul det bekände dhe båda, ey sade han sig 
weeta huem som kastade medh steen på fönstren.
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5. Gotscalcus refererade så, at hans camerater Josias Josephi, Nicolaus N. och han 
sutto oppe til klockan 10, då ropades och slogz på Biuggens port, och då hade dhe 
slagit sönder lårmans fönster när the gingo åth torget, då sade Josias wiliom gå 
och see huru dhe slogo fönstret. Josias rende til Rolofz knut och der kom han mitt 
i munnen på dem. Och då slogo the sönder Claes Edens fönster, sedan gingo the op 
til biskopens och Josias gick hem. W id die saknade Josiam kommo the effter och 
bodo han skulle intet röija them, då bad han dhe skulle intz röija sig sielffwa. Israel 
hade een grå hatt och swärd i handen.

Israel bekände at han hade grå hatt och swärd när han war på deras natts tuffwa. 
Bekände och at han tog bökerna effter M. Aialini, Johan Åkesons och her Elise 
rådh, i pant för dhe 6 rdr som dhe skulle hafua som lågo i prubban. Israel sade at 
han intet kastade ey heller Benedict#; uthan alla kastade hoos Lårmannen, Samuel 
kastade förste steenen på Claes Edens fönster, Benedictus slog medh stakan på stån
det oppå torget. Ingen sade Israel må endskylla sig at han icke kastade.

Achatius ändskylla sig at han ey kastade, men Israel sade han kastade och the 
andra medh. Bröderna både sade at Israel kastade först på Lårmannens fönster, och 
han war orsaken at the andra gingo uth.

Beslötz för denna gången, at the skulle alla fyra gå in carcerem som fönstren 
hafua uthslagit och tumultuerat på gatan, til dess dhe kunna få caution för sig som 
målsäganden är nögd medh.

6. Eligebatur novus Rector, som fölier in ordine och effter constitutionum inne
håld nu bör taga widh, nemligh M. Isacus Istmenius Sudermannus, the andra profes
sores samptelig önskade honom lycka, och een godh administration.

7. Afsades ändtlig doom in Consistorio emillan wälförståndige Carll Anderson 
stadz syndicum, w:t Erik Olofson, fulmechtige kärande, och höglärde M. Martinum 
Olai Nycopensem, sal. Doctoris Laurentii Wallii yngsta sons förmyndare och ful
mechtige swarande, om tryhundrade rijkzdalers, och der af gående räntas erläggiande, 
nemliga at Senatus academicus gillar handskrifften huad hufwudstolens betalning 
anlangar; men huadh räntan widkommer syntes Senatui den icke kunna betalas, 
effter dhe penningar intet äro anwände til sal. Kirstin Luutz eller hennes sons nöd- 
torffter, som obligationen förmäler, icke är heller denne skuld giord medh slechtz, 
eller sonsens förmyndares råd och samtyckio; ähr och denna höga räntas erläggiande 
praeiudicerlig för dhe andre creditorerna, huilkom then omyndige icke synes mechtig 
wara at betala, uthan warder här medh i största fattigdom och älendighel råkandes. 
Dess föruthan lefwer ock ähn Laurentius Banck, w:t Erik Olofssons swåger, som 
desse penningar anammat och af them allena nytta hafft haffwer. Vide seqq. in actis 
24 Apr. 1650.

8. Maij
effter predikanen uthi gångdå weekan förtälde Magnif. Rector, at een studiosus 

Ericus Tolk widh nampn, födder i Roslagen, war i dessa dagar dödh bliffuen, och 
hadhe intet at komma til graffwa medh. Tå bleff aff närwarande professoribus een- 
helligen bewiliat, at 4 rdr eller dess wärde, skulle tagas uthur fisco Consistorii och 
gifuas til hans begraffning.

Emädan Carl Andersson intet war nögd medh then dom han senast uthi Con
sistorio fick, ty lade han inn wad penningar oppå sin principals wegner, och stälte 
caution effter det 3 cap. Rådst. B. at han skulle appellationen fulfölia, cautions män
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woro Nilss Andersson bookhåUaren och Nilss Swensson befainingmannen, som deras' 
egen handskrift denna dagen inlefrerat uthwijsar.

Den 10 Maij
höltz ordin. Consistorium praesentibus: D. Henrico Ausio p.t. Rectore, D. Johanne 

Staieno, D. Erico Brunnio, D. Daniele Sidenio, D. Johanne Loccenio, M. Johanne 
Franck, M. Israele Bringio, M. Laurentio Fornelio, M. Isacö Istmenio, M. Johanne 
Laurbergio, D. Andrea Anthelio.

Tå framkallades til förhör Petrus Johannis Roslagius, Johannes Nicolai Fast och 
Magnus Olai, item Michel, Per Andersons son på Tofwan och Erik Gringårdz sonen, 
huilka alla befaltes säya sanningen huru the hade sönderslagit fönstren i staden.

Petrus Johannis swarade at han om afftonen klockan 7 gick uth til at leeka, när 
9 slog kom iag hem, sade han. Sädan gingo wij til Andream i Rimbo, dér drucko 
wij något iijtet, gick så Michel Per Andersons son på Toffwan uth och slog sönder 
Erik Larsons fönster, item hoos Erik Jonsson ett, intet weet iag hüem Oloff'Mårtens
sons fönster sönderslog.

Magnus Olai Upsaliensis bekände sig haffua slagit sönder Larss Mätssons fönster.
Michel bekände sig haffua sönderslagit 2 fönster i Erik Jonsons gård, the äro för- 

lijkte nu, och inga flere slog iag sönder, sade han. Men Johannes Nicolai slog i Lars 
Jonsons fönster medh een tegelsteen, item hoos Lars Hanssons enkian. Erich i grin
gården slog sönder Lars Jönssons och Olof Mårtenssons fönster, dock icke han allena 
uthan desse tree studenter medh honom.

Petrus Johannis sadhe Michel kastade första steenen och sedan kastade the andra 
huar medh sin steen och slogo allt fönstret sönder. ’

Sedan detta så bekändt war omröstade the.
D. Anthelius tyckte gott wara om stipendiarii miste sitt stipendium, the andra höra 

til stadzens jurisdiction.
M. Laurbergius hölt godt wara at desse stipendiarii mista stipendium på een termin 

och gå in carcerem på någon tijdh.
M. Fornelius. Miste stipendium heela åhret och incarcereras i 14 dagar.
M. Bringius. Mista stipendium på it heelt åhr, betala fönstren, och afbedia sådant 

hoos them the sålunda förtörnat haffwa.
M. Joh. Franck. Relegantur per aliquod tempus.
D. Loccenius. Non est iniquum relegare eos per annum, sed quia juniores'mihi 

videtur aequum si priventur stipendio per annum.
D. Sidenius. Betala fönstren och relegeras på itt åhr.
D. Brunnius. Adest causa relegationis, sed quia juniores, diligentes prima vice ac

cusati. Synes nog wara at the miste stipendium på itt åhr, afbedia hoos them the för
törnat hafua och betala skadan.

D. Staienus. Strictum jus est relegatio propter exempla legem & consuetudinem. 
Dock sågo iag gärna at the blifuo skonte allenast thet woro förswarligit.

Sententia per Rectorem pronunciata. Petrus Johannis och Johannes Nicolai skola 
mista stipendium per annum, och incarcereras öfuer åtta dagar, och skola dessa sti
pendiater intet sädan få sin quotam all uth, ey heller skal det böte tagas til fiscum. 
Magnus Olai som intet har stipendium skal incarcereras i 14 dagar. Och all dén 
skada the giordt haffua skola the huar för sig oprätta igen.

2. Proponerade Rector h. landzhöfdingens begäran, at ptofessores skulle hålla
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wägrödning, och hielpa bota wägema kring om staden. Resolutio. Presternas privile
gier eximera oss.

3. Begärar M. Simon Olai at Ven. Consist. wille hielpa honom antingen medh een 
penning, eller någon lägenheet, scholetienst eller annat. Resolutio. Conrectoraten i 
Gefle vacerar, derföre lofuade Rector han wille oppå hans wegner tala medh Reve- 
rendiss.o Domino Archiepiscopo.

4. Framkom för rätten Erik Mårtensson och anklagade Räntemestårens M. Boetii 
Chruzelii dräng Matthes, wid nampn, att han hade besuffwit sin syster Brita Mår- 
tenssdotter som och så tienar dersammastädes, aflat barn med henne, och wil intet 
taga henne til ächta. Matthess bekände samma gärningh men sade sig intet willia 
taga henne til äckta, effter hon är ofärdig menniskia på det ena bröstet, alldrig har 
han heller loffwat henne echtenskap. Sententia. Matthes skal incarcereras i 8 dagar 
och böta 10 dr huit mynt, effter lag skal han ock plichtig wara at föda barnet. Brita 
skal och böta 3 daler h. mynt för det hon sig så illa uthi itt förnämligit huus stält 
och förhållit haffuer.

3. Emädan adiunctura theologiae vacerar haffuer facultas theologica föreslagit 
Consistorio at fälla sin vota oppå dessa 3. Neml. M. Andream Aialinum, M. Olaum 
Skultunensem och M. Johan. Brodinum. Consistorium berömde dessa alla tre för 
wackra männ, dock föllo allas vota eenhelligen på M. Andream Ajalinum, at om 
honom skal skriffuas öffuer (pro confirmatione) til Illustriss:m Dn. Cancella
rium.

6. Frågade D. Professor Johannes Freinshemius effter sin deel på Pijlhagen. Och 
emädan honom war ingen tildeelt, ty skiötz detta ährendet op till een annan Con
sistorii dagh.

7. Proponerade Rector Räntemestarens M. Boétii Chruzelii begäran att få niuta, 
behålla och besittia itt Academiae hemman Malma benämd uthi Bondekyrkio sokn 
och Ulleråkers härad belägit, för sig och sina effterkommande arffwingar, så länge 
dhe åhrligen alla dhe uthlagor der aff gå bör, til Academien erläggia och betala. 
Det bewiliade hela Consistorium, i anseende til denn myckna bygning, bruk och 
bekostnad, som mehrb:te M. Boetius på samma hemman anwändt och nederlagdt 
haffwer. Och honom til deste wissare försäkring, at han be:te Malma för sig, sin 
hustro, barn och effterkommande, häfda, nyttia, bruka och behålla må, så länge 
Academien sina uthlagor af honom och dhe hans åhrligen richtigdt bekommer, skal 
honom Academi® breff, medh dess wahnliga insegel bekräfftat, medhdelat warda.

Acta publica Consistorii 
academici 
Rectore

Reverendo & Clarissimo viro, D. Magistro 
Isaeo Istmenio Suderm.

Den 23 Maij
effter bönen i kyrkian kalia Rector Professores och förfrågade huru man skal 

procedere medh Israéle Enaeo som är både stupri reus och haffuer warit medh uthi 
det tumult som 1646 skedde? Item om wachten som står och bewakar Stromfäldten,
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och för den skul faller wachten som borde huar natt hålla gatorna reena? Item 
Strömfäldten? Närwarandes Professoribus syntes gott wara at skriffua öffuer til Il
lustrissimum Dn. Cancellarium der om.

Den 26 Maij
effter bönestunden kallade åter Rector Professores, och frågade om twenne sti

pendiater: Elao Nicol. Vermelando, och Haquino N. Smolando, huilka D. Staienus wil 
taga medh sig till Dorpt, och nu begära uth sitt Stipendium för Michaelis terminen, 
som nyes ingången är? Resolutio. Emädan the haffua warit in på terminen, och ähn 
längre förbliffua til Augusti månad, ty bewiliades them för Michaelis terminen 
stipendium uthtaga.

Den 30 Maij
höltz ord. Consistorium, praesentibus M. Isaeo Istmenio p.t. Rectore, D. Laurentio 

Stigzelio, D. Daniele Sidenio, D. Johanne Loccenio, M. Israele Bringio, M. Laurentio 
Fornelio, M. Johanne Laurbergio och M. Erico Noraeo.

1. Proponerade Rector om Acad. constitutionibus at the snart skulle öffuersändas 
till Cancellarium, och frågade om några additamenta skulle ähnnu tilläggias? Då 
syntes gott wara at in cap. 6. de deliberationibus inter $ 1. et § 2 skulle dessa ord 
tilsättias: proposita a Rectore causa, seorsim Assessores ordine a superioribus ad 
inferiores, quid de causa noverint aperient. Singuli deinceps etc. ty in cognitione 
causas när nogon proponeras må dhe wel begynna öfwerst at discurrera der om, men 
annat är när vota skola colligeras, dhå begynnas nederst.

Cap. XL de Quaestore. Skal införas: All rest skal Quaestor föra sig til inventarium 
anno sequenti.

2. När constitutiones woro genom lästa mehrendeels, frågade Rector, huru man 
skal bära sig åth medh stipendiaterna, om man skal tillåta them reesa bon öffwer 
sommoren. Resolutio, öffuer rötemånan tillåta wij dem wara borto idque vigore 
constitutionum. Men eliest må man intet gifua them loff, uthan the äro siuka, deras 
föräldrar döde, eller sådana causae sonticae.

Den 31 Maij
in aedibus Rectoris. Anklagade Johannes Laurentii Fernaeus Jonam Biugg at han 

hade slagit honom blå ögon. Jonas swarade at Johannes wrook fuul mun på honom 
och på itt förachteligit wijs kallade mig een mechta kaxe etc. Derföre slog iag honom 
medh flata handen widh örat. Resolutio. Effter det 9 Cap. Sårm. m. wil. skal Jonas 
Biugg böta tolff mk til treeskifftes för blodwijte.

Johan Andersson gewagliern anklagade Petrum Grubb för det han hade pustat och 
hårdragit een wachteknecht Per Larsson widh nampn. Denna saken skiötz til Con
sistorium publicum. Interim skal Petrus stå in arresto.

Den 7 Junij
sammankallade Rector Dnn. Professores till Consistorium ordinarium, då kommo 

tilstädes M. Isaeus Istmenius p.t. Rector, D. Petrus Schomerus, D. Daniel Sidenius, 
M. Israel Bringius, M. Laurentius Fornelius, M. Olaus Unonius, D. Henricus Ausius, 
Dn. Zacharias Humerus.

1. Aflade D. Schomerus juramentum assessoris in Senatu academico.
2. Inkallades Samuel klockare som hade anklagat D. Andream Becchium derföre
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at han hade Jagd t sig elackt rykte oppå, skiält honom för tiuffwerij. Samuel begärade 
upskoff til een annan gång, effter domen war fält dem emillan på rådhuset, men 
han hade ähnnu intet fådt honom skrifftelig. Becchius begärade at saken måtte nu 
optagas. Men klockaren begärade upskof, ty han är frijgiord på rådstuffwan, och kan 
nu här intet widare agere förr ähn [han] får deras skriffteliga dom. Saken skiötz op 
til een annan gång, effter Samuel det så högeligen begärade.

3. Frågade Rector om Israele Olai som ähnnu ligger i fängelset, både för lägers
målet och tumultet? Israel inkallades, pijgan hans medh och hennes modher. Israel 
sade nu sig haffua fådt wiss skiäl och beskeed at flere hafua besuffuit henne. Tryc- 
kiaregesellen Swen kallade han til wittne. Swen witnade sålunda: Jag talte medh 
Israele, narras medh honom, bad honom stå på sig, kan skee iagh weet ock så något 
medh. Jag weet intet medh henne annat ähn det Israel hadhe besuffuit henne, iag 
skämtade mz honom. Hustro Maria sade sig hafua hördt af Nilss Hindriksons 
hustro, och een annan hustro, at the hade seedt een student hoos henne.

Sedan uplästes Petri Nevelü wittneskrifft at Israel hadhe loffuat Ingeborg echten- 
skap. Israel sade sig tuifla om Petrus samma skrifft skrifuit hade, dock måste han 
det på sidstonne bekänna at thet war Petri hand och Israels egna ord. Men sade sig 
hafua giordt thet derföre at hon skulle komma i kyrkia.

Swen sattes in arresto til dess han opwijsar den hustro Maria som han skyilar på 
hafua sagdt för sig at the hade seedt een student liggia hoos henne. Men Swen be
kände at Israel hade lofuat sig halft rijs papper at han skulle witna detta in Con
sistorio.

4. Framträdde Johan Andersson Academiae wachtemestare och amklagade Petrum 
Grubb, för det han hade ropat på gatan liuse dagen, slagit och hårdragit een wachte- 
knecht Per Larson be:d.

Petrus Grubb swarade, wij woro i Doct. Wallii bygningh och hörde at een student 
blåste på sinka, så gingo wij neder at wij måtte bättre få höra huru han speelte. Då 
kom Per Larsson öffuer åen, helsade så på oss och wij swarade. Då kraspa iag i 
gatan medh foten. Per Larsson sade: Skrapa i heluiti. Sedan wäxla wij flere ord, och 
så kommo wij ihop at slåes, iag stötte honom och drog honom i håret, men intet 
ropade iagh.

Resolutio. Petrus Grubb skal böta för det han kindpustade och hårdrog wachte
knechten, item för blodwijte sex rijkzdaler til treskifftes.

3. Frågade Rector huru skola wij bära oss åth medh wachten, wij hafua ingen 
wacht på gatan om nätterna, ty Acad. wacht måste achta op Stromfeldten? Respon
debatur. W ij wänta dagligen swar ifrån Rijkz Cantzleren oppå wårt öfuersända 
breff.

6. Inlefrerades een stoor catalogus på dem som nu begära komma til stipendium.
7. Haffuer D. Johannes Elai begärt bliffua excuserat in Consistorio, och hoos 

Reverend:m Dn. Achiepiscopum, at han icke så snart kan hafua sin introductoriam. 
Ty han weet fulkomligen intet huru länge D. Staienus får behålla salarium.

8. Inkallades M. Andreas Aialinus och tilspordes om han något wiste berätta om 
det tumultet som skedde för tu åhr sädan. Han swarade: Intet stort weet iag der af. 
Men det weet iag at Johan Åkeson ingenieuren. Benedictus, Gotscalcus, her Elias i 
Wåla woro tilsammans och hade beslutit för sig at några böker skulle pant tagas 
af een student, men iag wiste intet huru det hängde ihoop. Jag frågade, huad är det 
för böker? Johan Åkeson sade: Kan tu icke tija, thet kommer tig intet widh. Ähn
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tilsades Aialinus at skaffa sina swågrar tilstädes. Han swarade: Jag har aldrig caverat 
för them, uthan Johan Åkeson.

9. Frågade Rector som ock nu är inspector aerarii, om s. Barbro huset skal op- 
byggias i åhr eller ey? despondebatur. Det måste nu skee medh det snaresta.

10. Proponerade Rector, om correctore på trycket, synes wara nyttigdt at een 
sådan constitueras? Resolutio. Huar och en corrigere sitt arbete.

11. Berättade Rector at humblegårdzwachtare har gifuit sig ahn, skola wij antaga 
honom i Acad. tienst. Blef intet wist beslutit.

12. Proponerade Rector M. Olai Skultz och M. Johannis Brodini begäran, at be
komma adiuncturam philosophiae uthi M. Aialini ställe. SkiÖtz op til een annan 
gång.

13. M. Martinus Gestrinius begärar slippa wara kyrkiowerd eller curator templi 
länger. Beslötz at M. Johannes Franck tager emot, ty thet officium går opföre.

Den 14 Junij
in domo M. Isaci Istmenii pnesente Notario anklagade Lars Erikson skräddaren 

på D. Wallii tompt boendes Petrum Duun Smolandum. Först sade Lars Erikson 
blefuo Nilss Olofson glaasmestare och Nicolaus Petri Agrelius oense sig emillan oppå 
een krog der wij woro tilsamman. Då bad iag Nilss Olson intet passa på honom, 
sädan släpte iag några ord fram at Nilss Olofsson war een stark karl och hade fööst 
een stoor hoop. När wij komme uth på gatan och skulle biuda fara wäl åth huar- 
annan och skilias åth, då tog Petrus Duun mig i bröstet, säyandes, bracka har du 
iagat tijo förr, du är icke karl at slå en. Slog så kull mig, drog allt håret af mig. 
Sedan wille Petrus förlijkas med migh. Men iag wille intet, uthan sade mig wilia gå 
til Rectorem. Då sade Duun, skaltu gå dijt, så skaltu få något och gå med, då skilde 
Nicolaus oss åth. Andra gången slog han mig åter illa. Ähn slog han mig tridie 
gången. Petrus Duun swarade: På örby krogen woro wij, der skilde iag Nicolaum 
Agrelium och Nilss glaasmestare ifrån huar andra. Då sade Lars at Nilss sielfannan 
iagade 20 smdenter. Nicolaus witnade at Petrus Duun slog Lars 3 gånger, thet och 
Petrus sielf bekände. Tå blef Petro option giffwen at antingen effter Rectoris dom, 
böta 6 rdr (nemlig för oliud på gatan och blodwite) eller i morgon comparera in 
Consistorio. Petrus sadhe sig heller willia gå in Consistorium i morgon.

Den 15 Junij
höltz ordinarium Consistorium närwarandes M. Isaeo Istmenio p.t. Rectore, D. 

Laurentio Stigzelio, D. Petro Schomero, D. Daniele Sidenio, M. Johanne Franck, M. 
Martino Nycopensi, M. Israele Bringio, M. Olao Unonio, D. Henrico Ausio, D. Za- 
charia Humero.

1. Då dömdes Israel Olai Enseus til tijo dalers sölfuermyntz boot för det han hade 
lockat med sig på bygden och der besufwit Ingeborg, Lars Biugz dotter, item at 
han skulle förlijka sig med henne, föda barnet som lag säger, och så snart den andra 
saken kan slijtas, derföre han nu fängzlig anhålles, då skal han och så för detta lägers
målet skul relegeras ifrån Upsala Academia på tu åhrs tijdh.

När den dom wardt pronuncierat, befaltes Israel bekänna sanningen om tumultet 
på gatan skedde när borgmestarens Lårmans, och Claes Edens rådmannens fönster 
sönderslogos. Då bekände Israel at han medh sitt swärd slog sönder Claes Edens
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fönster, men ey borgemestarens, item bekände han sig hafua hugget med swärdet i 
Lårmans porten.

2. Proponerade Rector om Petro Duun, respice acta hesterni diei. Och blef beslutit 
at Petrus Duun skulle böta för tu blodwite 4 rdr eller 6 dr huit mynt til treskiftes 
och liggia i åtta dagar i fängelse.

3. Proponerade Rector om humblegårdz läggiare och acktare på Pijlhagen. Då 
bewiliades at een stuffua skulle der opsättias, der uthi humblegårdz wachtaren boo 
kunde.

4. Uplästes H. K. M:tz confirmation D. Joanni Elai Tersero giffuen at bliffua 
secundus theologiae Professor här i Upsala.

5. Refererade Rector huru D. Johannis Staieni hustro beswärar sig deröfuer at 
hon nu i otijd drifues ifrån, när hon rogsådt, kornsått, och trädet opkiört hafuer. 
Resolutio. Kyrkio ordningen innehåller at rogsäd och kornsäd måtte lefreras succes
sori, men för trädet skal henne betalat warda, item för all öffuerbygning.

6. Proponerade Rector M. Petri Liung begäran at bliffua recommenderat til Col
legium Stockholmense der at succedera M. Andreas Tolffstadio. Swarades at det intet 
kan gå an, ty Reverendissimus Dn. Archiepiscopus hafuer allreda öffuerskrifuit om 
M. Johan Kempe.

7. Begärade D. Petrus Schomerus på sina så wäl som dhe andra nykomna theologo
rum wegner, at få een deel på Pijlhagen och Kongzängen ibland the andra profes
sores. Der på swarades, om dhe professores theol. som nu här ifrån kallade äro, 
wilia quittera sina stycken, så kan thet wäl skee.

8. Anklagade Samuel Johansson klockaren Andream Johannis Becchium för det 
han hade kommit sig uthi oppenbart ryckte för tiufuerij, framwijste och rådstuge- 
domen der uthi han Samuel för samma tilmålo war frijdömd, begärade at Andreas 
måtte effter lag plichta derföre.

Andreas swarade: At den actionen war intet hans uthan af hans discipel Erico 
Andreas begynt, och at itt ryckte war kommit på Samuel för een book som han 
hade för M. Gestrinio undandold, sade och Andreas sig hafua wissa sagesman. Nemb- 
liga Lucam Olai, Acad. wachtemästare och ingenieuren. War alltså itt insinuerat 
ryckte, det lijkwäl Andreas sade sig intet wilia Samuel öffuertyga, eller bewijsa 
honom något tiufwastyckie. Samuel sade, i hafua wijdt mig det in för sittiande råd- 
stuffwe rätten, wiliat bewijsa mig, men intet kunnat uthan iag frijdömd derföre, 
här iag rätt at begära dom på wijtet uthi domen infördt är.

Upskiötz til här näst.

Den 21 Junij
höltz ordinär. Consistorium praesentibus: M. Isaeo Istmenio p.t. Rectore, D. Lau

rentio Stigzelio, D. Erico Brunnio, D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, D. Da
niele Sidenio, D. Johanne Loccenio, M. Israele Bringio, D. Henrico Ausio, M. Joh. 
Laurbergio, M. Olao Stenio.

I. D. Joannes Elai Terserus deposuit juramentum adsessoris in Consistorio.
II. Uplästes H. K. M:tz breff til Procancellarium och hela Senatu«? academicum 

at the skulle sammanhämta sina skiäl och documenter huarföre the förmena sig kunna 
döma een studiosum nobilem in criminalibus, och strax förskicka sin fulmechtige 
öfuer som kunde göra H. K. M:t een pertinent och fulkomlig rapport der om. På 
det huarken Academiens rätt, eller något annat stånd der medh ey må skee til mehn
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och nadeel. Effter denna H. K. M:tz befalning discurrerades in Consistorio om 
samma saak, och fans rådeligit at Rector p.t. M. Isacus Istmenius, tiilijka med M. 
Israéle Bringio skulle öffuerreesa, af Academien fulmechtige giorde, effterföliande 
skiäl H. K. M:t uthi största underdånigheet föredraga:

1. Senatus academicus må döma studiosos nobiles in causis criminalibus: Ty the 
äro cives academici och hafua förmedelst sin aflagda eed forplichtat sig ad praestan
dam obedientiam legibus academicis, tam in civilibus quam criminalibus så wijda 
the per expressum uthi Academiae privilegier finnas, absque exceptione ullius ordinis 
& conditionis discrimine, allenast crimine laesae Majestatis undantagandes.

2. Ty consvetudo aliarum societatum collegiorumq«e medhgifuer thet, at ho som 
der inkommer, måste så länge han der inne wistas, uthan werdering af stånd och 
wärde, wara dess lag underkastat, och det skeer alle uthan någons högheetz eller 
ståndz förfång och nadeel.

3. Öffwa ock alla wälbestälte academier sådan jurisdiction så på adel som oadel, 
huilken macht warder medh sceptris betecknat.

4. Skulle och fölia många absurda orimligheter och inconvenientier der af, at 
den unge studerande adelen skulle så förachta, bortiaga och förkasta all disciplin, der 
igenom skulle wäl öpnas dören till myckit ondt och deras egit fördärff. Haffwa deras 
föräldrar gifuit praeceptori privato loff at animadvertera på dem, ia deras krop 
med hugg angripa der dhe sådant förskylla, och det uthan deras privilegiers för- 
kränkelse? Hui skulle icke praeceptores publici sammalunda uthan privilegiernas 
ptteiudicio få döma them för sina brot, så länge the äro studiosi. Maxima illecebra pec
candi est impunitatis spes.

5. Ehuruwäl adelens privilegier synas eximera nobiles ifrån academico judicio, q»/a 
nobilis non iudieabitur a judice se minore, så förmodar man likwäl at detta judicium, 
deruthinnan Cancellarius Regni sielf praeses är, och Senatus academicus bijsittiare in 
respectu ad studiosum discipulum, det må wara adel eller oadel, ey skal derföre 
wräkias.

6. Ytterst, plägar ock Consistorium uthi criminalibus sina domar til den Kongl. 
Hofrätten ändtliga declaration derhän försända.

III. D. Johannes Loccenius curator templi cathedralis constituebatur. Ty M. Johan
nes exeuserade sig, och Senatus gillade hans exeus.

IV. Bleff proponerat om fyra studenter: Israéle Olai Enaeo, Samuele Samuelis, 
Achatio Samuelis och Samuele Benedicti, som hafua sönderslagit w:t borgemestarens 
Thomes Lårmans, och rådmannens Claes Edens fönster den tijden itt tumult war och 
skiulen på torget sönderslogos 1646. Och bleff sententierat at alla dessa förbem:te 
fyra studiosi skola föruthan det fängelse dhe haffua derföre uthståt, uprätta all be- 
wijslig skada. Och han Israel såsom een principal derföre relegeras uthi try åhrs tijdh. 
The andra tre skola relegeras på tu åhrs tijd huarthera.

Hans Israelsons son och Kylandri son äro af sin praeceptore castigerade medh rijs, 
och der medh målsäganden wäl contenterat.

V. Confirmerades närskrifna stipendiarii:
Ericus Erici Biörk Uplandus, Ericus Johannis Alundensis Upl., Nicolaus Magni 

Hernodius Angerm., Andreas Olai Gestricius, Samuel Isaci Ostrogothus, Petrus Jo
hannis Nycopensis medh illust. Cancellarii bref, Paulus Gabrielis V-Gothus, Benedic
tus Magni Vermelandus, Sveno Erici Smolandus, Petrus Duun Smolandus, Petrus 
Andreas Behänder skal få i höst, Laurentius Franck O-Gothus expeetans.
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VI. Proponerades åter den twist som är emillan Samuel Johansson domkyrkio 
klockaren och D. Andream Becchium, vide supra die 15 Junij. Rector berättade at 
M. Martinus Gestrinius hade i går sändt bod til sig at Andreas skulle tagas der ifrån, 
och M. Gestrinius wil sielf agera mot klockaren, och wil M. Gestrinius tilstå at han 
honom witt hade tiufwestyckie. Thetta witnade Academiae wachtemestare Johan 
Andersson och D. Jacobus Magni, medh Erasmo Johannis huilka tree detta af M. 
Gestrinii mund hördt hafua. Dock war denna M. Gestrinii berättelse emot den skrift 
han klockaren gifuit hafuer deruthinnan han klockaren frijkallar för sådana tilmäle. 
Klockaren inkallades och honom förehöltz at M. Gestrinius wil öfuertyga honom 
tiufwestyckie. Klockaren swarade, wil han det göra och kan så måste iag swara, 
men hoppas det skal aldrig skee, och hans egen handskrift hafuer iag deruthi han 
frijkallar mig.

öffuer denna saak skal här näst fällas Consistorii dom så framt the i medlertijdh 
sig emillan ey föreenas och förlijkas. Vide infra den 30 Augusti.

Den 3 Julij.*

Inrymdes Upsala quarn Academien effter H. K. M:tz der å gifna bref och donation, 
närwarandes M. Henrico Ausio proRectore, M. Boetio Chruzelio Quaestore, M. Jo
hanne Laurbergio, M. Erico Noraeo Notario, Engelbert Swensson, Nilss Swensson, 
Olof Pederson, Johan Matzon stadzskrifwaren.

Då fans detta inventarium.
Uthi hiulhuset på södra sijdan 

Hiulstockztampar 3 st.
Hiulstokzringar 6 st.
Muren widh uthfallet war på både sijdor myckit förfallin, bottn sönder, hualfuet 
åfwan til widh dambolet remnat och sönder, 
östra gafueln war remnat, skal snarliga botas.

Uthi hiulhuset på nörre sijdan fans 
Hiulstockztampar 3 st., en af dhe 3 war aldeles afnött,

2 förnötta, 2 nya behåldna.
Hiulstockzringar 10 st.
Hualfuet öfuer uthfallet begynnar falna.

In uthi sielfua quarnhuset: på nörra sijdan fans 5 par steenar.
Det första med ny löpare steen.
Det andra sammalunda.
Det tridie, under och öfuer steenen nya.
Det fierde sammalunda.
Det fämte understeenen ny, löparen gammal.

En tullkista war ock bygd i wrån.
På södersijdan fans 3 par steenar.

Det första paret nya.
Det andra något nötta.
Det tridie understenen ny, löparen gammal.

* Infört efter protokollet för den 7 juli.



1648:3  juli- 23 augusti .271

Nålar och segel woro behåldna på alla quarnarna.
Trälleringar, 18 st.
Hackejern 9 st.
Kuggenafuar 1 st.

Uthi tullcammaren woro siu låror bygda.
Uthi dammen hade warnet myckit uthskurit fylningen.
öffuerlefrerade ock w:t Engelbert Swensson detta gambla inventarium som Erik 

Larson mölnaren skal swara före.

Quampannor 10 st.
Nålar 8 st.
Segel 8 st.
Hiulstockztampar 16 st.
Hiulstockzringar 24 st.
Trälleringar 18 st.
Kuggenaffwar 1 st.
Släggia 1 st.
Bussejern 1 st.
Huggejern I st.
Tampedreeff 1 st.
Hackejern 4 st.
Koppertulskiäppa 1 st.
Kålfwelåås 2 st.
Smällelåås 4 st.
Måltunna 1 st.
Målspan 1 st.
Halfspan 1 st.

Den 7 Julij 1648
höltz Consistorium pr^sentibus: M. Isaeo Istmenio p.t. Rectore, D. Erico Brunnio, 

D. Carolo Lithmanno, D. Daniele Sidenio, D. Johanne Loccenio, M. Israele Bringio, 
M. Boetio Quaestore, D. Henrico Ausio, M. Johanne Laurbergio, M. Olao Stenio, 
M:t Zacharia Humero.

I. Aflade D. D. Carolus Lithmann juramentum assessoris in Senatu academico.
II. Uplästes H. K. M:tz bref som Rector med M. Bringio hafua fått hem medii 

sig ifrån Stockholm, af innehåld at H. K. M:t gärna hade gifuit een ändtlig resolu
tion at Senatus academicus skull döma in criminalibus så studiosos nobiles som dhe 
andra under Academiens jurisdiction höra. Men emädan några af Rijkzens Rådh 
praetendera adelens privilegier förmeenandes them wara af det förstånd at Senatus 
academicus icke må döma studiosos nobiles in criminalibus, så hafuer H. K. M:t 
medh ändtlig resolution der Öfuer wilia låtit beroo til dess H. K. M:t hafuer låtit 
medh ridderskapet der öfuer communicera. I medhlertijd tillåter H. K. M:t nådigst 
at Stromfeldt må på boofaste lyfftesmän och borgen förlossas uthur aresten och stäl
las på frija fötter.

Den 23 Augusti
höltz ordinarium Consistorium och ransakning om itt dråp, som skedde på Hiulsta 

gård den 17 Julij nästförleden, närwarandes: M. Isaco Istmenio p.t. Rectore, D.
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Carolo Lithman, D. Daniele Sidenio, M. Johanne Franck, M  Olao Unonio, M. Jo
hanne Laurbergio, M. Olao Stenio, Dn. Zacharia Humero, M. Erico Noraeo.

Först framkom då för rätten Nilss Jönsson i Snöboda uthi Simtuna sokn, och 
klagade ann Laurentium Nicolai Landium V-Gothum, at han uthi itt barnsöl på 
Hiulsta gårdh hade dräpit sin son Johan Nilson som tiente der på gården för een 
dräng. Dråpmålet gick så til. En gårdzfougde Lars Andersson widh nampn begynte 
Ieeka medh drängen, satte sitt huffwudh emillan beenen på honom och lyfte honom 
op, gick kring golfwet medh honom, men satte lijkwäl honom wäl neder, at han 
intet stötte sig. Der effter kom denna studenten Laurentius och sammalunda tredde 
sitt huffwud emillan benen på drängen, löfte op honom, och då föll min son åter 
afwig och föll så illa at han blef der af dödh.

Laurentius swarade: At han medh sin matfader Petter Pettersson Westphaler kom 
dijt til samma barnssöl om söndagen, och blef quar der till måndagen, åt då frukost 
medh kyrkioheerden herr Erich i Nääs och drucko några gångor, då skänckte denna 
drängen uthi för oss, aldrig såg iag hono»? förr. Då fougden Lars Andersson sädan 
kom til oss, sadhe drängen til honom: Jag wil lyfta op dig medh min hals och 
hufwudh och intet röra widh tigh medh mina händer. Der til swarade fougden: Det 
wil iagh göra tigh, iag är så stark som du, och der medh satte drängen sig frijwilligt 
oppå fougdens hals, fougden lyfte op honom, och gick om kring medh honom på 
golffuet, och sädan satte han honom ifrån sigh uthi een säng säyandes: Det är een 
tungh börda, iag wil sij den som detta kan göra effter. Då steeg iag op ifrån bordet 
der herr Erich och dhe andre sutto och sade: Mon detta skal wara een så tung börda, 
gick så til drängen och han greenade sielf uth benen. Då sade fougden, det skal 
ingen hielpa honom. Då satte iag både mina händer i böxesäckerna, men då iag 
kände drängen war tungh wille iag intet lyfftan, uthan föregaf at han intet satt wäl 
på. Då sadhe drängen: Nog sitter iag på, lyft man du opp, och der medh lyfte iag 
op honom, men iag fick icke wäl reesa migh op, förr ähn drängen föll åter afwigh. 
Min meening war at reesa migh opp och gå medh honom, intet tänckte iag göra 
honom illa. At thet sålunda tilgick kunna dhe alla wittna som då tilstädes woro och 
sågo der oppå.

Måns Jonsons fougdens på Hiulsta gård witneskrift oplastes, der uthi han bekänner 
at både han och hans hustro hafua hördt drängen stadeliga bekänna på sitt yttersta 
at ingen owenskap eller haat war emillan studenten och honom, uthan thet kom til af 
een olycka.

Peder trägårdzmestare aflade sin lijfliga edh och witnade äwen thet samma som 
Mins Jönsson.

Dett samma refererade Peder Erikson och Anders Nilson, som ock ther tilstädes 
woro när gärningen skedde.

När så ransakat war opskiötz saken til den 13 Septembris nästkommande, då skulle 
hon afdömas.

Den 30 Augusti
höltz ordinär. Consistorium pftesentib. M. Isaeo Istmenio p.t. Rectore, D. Laurentio 

Stigzelio, D. Petro Schomero, D. Carolo Lithmanno, D. Daniele Sidenio, D. Johanne 
Loccenio, M. Israele Bringio, M. Laurentio Fornelio, M. Olao Unonio, D. Henrico 
Ausio, M. Olao Stenio.

1. Uplästes Hans Excell. Rijkz- och Academiae Cantzlerens breff, af innehåld at
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Christopher Eusebius Talischer, hafuer nogsampt för hans Excell. remonstrerat dec 
ett parde böcker som Christoph hafuer på ett oprättat contract lefrerat til Johan 
Brehmer at sälia, är nu efter Brehmers död af hans creditorer wordet arresterat. 
Begärandes at Consistorium wille arresten relaxera och låta restituera honom bökerna. 
Beslötz at denna saken skal afhielpas så snart Christopher sielf hijt kommer.

2. Uplästes caution för Christian Stromfeldt så lydande: Effter såsom H. K. M:t 
wår allernådigste Drottning nådigst hafuer befahlat, det Christian Stromfeldt, som 
för itt oförmodeligit dråp, thet sig i förgången winter tildragit hafuer, nu i Upsala 
bewakas, måtte til saakzens endtliga uthförande oppå caution på frij foot ställas: Alltså 
hafwe wij underteeknade oss til caution för honom bequäma, och dem som wederbör 
således försäkra welat at han Christian Stromfeldt, enär han anmodat warder skal i 
egen persson comparera, enär sakenes ändtliga sluut företages, och detta allt effter 
wår tilsäyelse, der icke oundwikelige fall och hendelser i een eller annor måtto sådant 
förhindra kunne, huilket wij ytterligare medh wåre hender och wahnliga signeter 
bekräffta, datum Stockholm den 21. Augusti Anno 1648.

Simon Simonsson Rosenberg J. Törneskiöldh

3. Frågade Rector huru man nu skulle procedera medh Benedicto Paulandro som 
är af Rectore citerat til i dag men intet comparerar. Han war medh i tumultet 1646, 
och hafuer dertil med besufwit her Johans dotter i Wänge? Skiötz op til een annan 
Consistorii dag at man må höra huad hinder han hafuer.

4. Afdömdes den twistige saak emillan Samuel domkyrkio klockaren och Dn. An- 
dream Becchium, vid. 21 Junij infra. Sedan Dn. Andreas Becchius hade råkat i twist 
och rättegång medh Samuel Johansson öfuer några praetenderade iniurier som på 
cemners cammaren blefuo determinerade, hafuer Becchius uthi een sin inlago i cem- 
ners rätten widt Samuel tiufsaak i så måtto: At den tijd promotion höltz Anno 1646 
promotore M. Martino Gestrinio kom een book bort af stolen den Samuel hade in
tagit tillijka medh någre flere böcker och kläder som stolarna woro klädde medh, 
hade henne hoos sigh i tu åhr, intet lyst henne lagligen op, uthan allenast wijste 
henne cursoribus en gång frågandes om the wiste huars booken war, bödh och them 
anamma henne. Men boken blef omsider af Johan Anderson Acad. wachtemestaren 
hoos Samuels stijfson igenfunnin, och kom sålunda til sin rätta ägare igen. Af detta 
tilfället, såsom ock det taal hoos en och annan der om talas kunde, haffuer D. Andreas 
Becchius widt Samuel Johanson tiufuestyckie. Så aldenstund M. Martinus Gestrinius 
hafuer medh sin gifna handskrift frijat Samuel för boken och Samuel der på uthi 
Upsala stadz underrätt är frij dömdh worden, ty kunde Consistorii rätten ey wägra 
Samuel Johansson reconvention emot mehrbem:te Andream Becchium uthan dömde 
honom Becchium effter det 20 cap. 1 § Tingm. B. til fyratijo marker boot, och 
Samuel dömdes effter samma capitel saaklöös.

3. Slötz at mölnaren Erik Larsson skal removeras ifrån Upsala quarn, och een 
annan beskedelig man förordnas i stället igen.

6. Borgemestare och rådh låta och genom twå uthskickade män fråga: Om Pro
fessorerna intet wilia tillåta borgerskapet maala, effter deras folk blifuer platzat af 
mölnaren och Räntemestare drängierna? Resolutio Consistorii, det är intet oss beha- 
geligit, uthan emot wår wilia skeedt, at någon fahr illa medh theras folk. Wij wilia 
förbiuda them så fahra fram. Ingen skal ösa af skruffuen för borgarna, men har 18

18 — 6 9 1 0 7 5  Sallander
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någon myckin mäld, så hålla op när några tunnor äro afmalne, och låte een annan 
mala medh som mindre haffuer.

6. September
höltz ordinarium Consistorium, närwarande M. Isaeo Istmenio p.t. Rectore, D. 

Laurentio Stigzelio, D. Petro Schomero, D. Daniele Sidenio, D. Johanne Loccenio, 
M. Martino Nycop., M. Israele Bringio, M. Olao Stenio, Dn. Zacharia Humero, D. 
Johanne Scheffero.

1. Först aflade Dn. Johannes Schefferus, eloq. Schyttianae Professor, juramentum 
assessoris in Consistorio.

2. Handlades om electione eloquentiae Professoris Regii och wardt beslutit at dessa 
3 skulle sättias i wählet. Den forste Dn. Samuel Brask O-Gothus, den andra D. Jo
hannes Prytz O-Gothus, den tridie Dn. Olaus Verelius O-Gothus.

3. M. Olaus Skult. Vesmannus begärar succedera M. Andreae Aialino in adjunctura 
philosophica? Resolutio. När M. Andreas träder der ifrån, skal M. Olaus få komma 
i hans ställe.

4. Refererade Rector at Paulander nu war sin koos reest och intet achtat någons 
citation. Resolutio. Befinnes det i sanning at Benedictus är sin koos reest och hafuer 
förachtat Rectoris citation skal han relegeras. Vide den 13 Sept. infra.

Den i i . Septembris
proponerade Rector D. M. Haquini Bibliothecarii begäran att bekomma testimo

nium laboris et officii praestiti den tijdh han Bibliothecarius warit haffuer, item at 
lagligen komma der ifrån genom een föregående inventering. D. Johannes Loccenius 
af H. K. M:t nu tilsatt Bibliothecarius bekände sig hafua sändt til M. Haquinum 
effter nyldarna och them til sig anammat effter H. K. M:t effter sänder till honom 
effter böker, glober etc. Consistorium bewüiade at M. Haquinus skulle få testimo
nium laboris in Bibliotheca praestiti. Vide libellum eius.

2. Beslötz at wij skola fråga H. K. M:t om M. Olai Stenii breff och D. Suenonis 
Broms, huilken thera skal haffua salarium, ey räcker til åth them båda, ehuru wäl 
the hafua Kongl. bref båda för een tijdh.

3. D. Laurentius Stigzelius proponerade salige D. Wallii älsta barns begäran at 
bekomma sin betalningh af halfbroderen Laurentio. Beslötz af Consistorio at twå 
opartitske män, Doct. Daniel Sidenius och M. Israel Bringius gå tijt at werdera löös- 
ören, ther the intet tilräckia, måste man grijpa uthi thet fasta.

Den 13 Septembris
höltz ordinarium Consistorium pisen tibus M. Isaeo Istmenio p.t. Rectore, D. 

Joanne Tersero, D. Petro Schomero, M. Israele Bringio, M. Martino Nycop., M. 
Laurentio Fornelio, M. Olao Unonio, D. Henrico Ausio, M. Johanne Laurbergio, 
Dn. Zacharia. Humero.

1. Uplästes H. K. M:tz breff til Procancellarium, Rectorem och sampteliga Profes
sores at M. Aialinus facultatis philosophicae Adiunctus, skal til den lön honom be
ståås på staten åhrligen, extraordinarie af Academiae öffuerskåtz medel bekomma 
fämtijo daler sölf:r mynt huart åhr.

2. D. Ericus pastor & praepositus in Balingstad hafuer skrifwit Doct. Stigzelio itt 
breff til om Erico Erici Biörk at han i Balingsta prestegårdh hadhe belägrat een
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pijga Kirstin widh nampn. Ericus som ock nu citerader och tilstädes war swarade: 
At pastor hade plägat them wäl för det the hade slagit på engien om dagen. När iag 
då om aftonen hade lagdt migh, kom pijgan dijt i nattstuffwan och låg också der 
om natten, då besoff iagh henne samma natt mädan iagh så druckin war. Bekände 
ock at han hade gifuit henne 2 rdr at komma sig i kyrkia medh. Resolutio. Ericus 
Erici Biörk skal relegeras privatim på itt åhr, böta 40 mk, mista stipendium, och 
effter lag föda barnet.

3. Beslötz at Benedictus Paulander som hafuer besufwit Wengie prestedotter, warit 
medh uthi tumultet 1646 derföre några tilförende äro relegerade, och aldeles troligi t 
är att han är lijka skyldig som dhe, helst emädan han nu peremptorie citatus tager 
saken på sig, och wil intet comparera. Relegationen skal slås ahn til den 24 Septem
bris så framt han i medlertijdh sigh icke inställer.

4. Nilss Jönsson i Snöboda som den 23 Augusti anklagade Laurentium Nicolai 
Landium V-Gothum för dråpmålsaak kom nu åter för rätten och uppenbarliga be
kände och med eed bekräftade at han intet annat wiste ähn det war skeedt medh 
wåda. Derföre hade nu Nilss Jönson ett hundrade tiugo dr kopparmynt i förlijkning 
och intet widare anklagar Laurentium. Sedan uplästes h. Erikz pastoris i Nääs wit- 
neskrift den han medh liflig eed bekräfta wil om så fordras, at Lars Anderson foug- 
den på Brunssholmen först med leek tog Johan drängen på sin halss och lyffte op 
honom och släpten oskad neder igen, strax in puncto steeg Laurentius Nicolai op, 
och lyfte op drängen i lijka måtto medh rakan halss, och ingen thera hölt i huar 
annan, så föll drängen åter afwig wid golfuet på huffuud, halssen och ryggen, och 
gaf sig illa der wid och sadhe, aldrig blifuer iag godh mehra, ryggen är af mig, 
kära bär migh hädan uthur cammaren. Laurentius och drängen talade icke thet ring- 
esta ord til huar andra, allenast drängen sade, nog sitter iag på, och hade intet mera 
wedertalt medh huar andra, ey heller någon träta eller owenskap sig emillan.

Under bemelte pastoris witneskrift hade och Lars Anderson på Brunsholmen skri- 
fuit sitt nampn. Och emädan han nu intet så hasdgdt kunde sig här personlig in
ställa, hafuer hans herre wälb. Gabriel Gyllenankar sielf honom på gården förhördt 
och förehållit honom på sin siels saligheetz part, at han skulle berätta huad här om 
sant och honom witterligit är, och således at han med sin eed det framdeles kunne 
erhålla, och berättade han såsom h. Gyllenankars bref til Consistorium förmäler: At 
när Lars Anderson inkom, drack kyrkioheerden honom till, der på han swarade sig 
ey hafua fått maat, i medlertijd gik drängen Johan der och raglade. Frågade om 
Lasse wille sättia sig på hans hals så wille han lyffta honom op. Lasse swarade den 
wara galin som wille sättia sig på honom. Tog fördenskul Lasse drängen på sin halss 
och baar honom itt slag kring golfwet, och satte honom nider på een stool widh een 
säng, då steeg denna studenten till, sade, må at iagh icke skulle råda medh honom, 
stack alltså sitt hufuud emillan drängens been och wille lyffta honom op, men förr 
ähn som drengen kom högst föll han neder baaklänges på golffuet och bröt af sig 
både rygg och halss, huilket synas kunde sädan han war dödh, effter han war heelt 
blå. Berättade ock at om drängen hade hållit uthi studenten hade ingen nödh warit 
på färde. Såsom ock at ingen owenskap, eller något taal widare war them emillan.

Sedan fältes föliande dom:
Emädan studenten Laurentius Nicolai Landius alldrig hade tilförende känt drängen 

som döden leed, inga onda ord medh honom wäxlat, ey heller medh wredes modh, 
uthan genom leek tagit honom på sina axlar, och drängen sålunda af een oförmodelig
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händelse åter afuig nedfallit, sigh illa stött och ändtligen der igenom dödh blifuen, 
som witnen betyga och åklagaren så wäl som swaranden det medh eed stadfästa och 
oppå sitt samweet taga, at thet waf händt medh wåda och ey mz upsåt at skada göra, 
der oppå och målsäganden är förlijkt och tilfridz stält, ty kunde Consistorii rätten 
ey hålla thet för wilia dråp, uthan för wåda, beblandat medh oachtsamheet, saak- 
fältes förthenskul Laurentius effter thet 2 cap. dråp. m. wåda StadzL. til fyratijo 
marka wåda boot, och förwijses Academien på itt åhr, ifrån det domen fältes. Och 
detta til den Konungzliga Hofrättz widare declaration.

5. Confirmerades Jacobus Josephi at blifua Cursor uthi sin swärfaders Haquini 
ställe, och det så snart enkians nådeåhr uthe är, i medlertijd tienar han för swärmode- 
ren och hon betale honom för sitt omak.

Den 28 Septembris
höltz ordinarium Consistorium oppå wahnligit rum och ställe, närwarandes woro: 

M. Isaeus Istmenius p.t. Rector, D. Laurentia Stigzeli»j, D. Terserus, D. Petrus 
Schomerus, D. Daniel Sidenius, M. Joh. Franck, M. Israel Bringius, M. Boétius Chru- 
zelius, Dn. Henricus Ausius.

1. Uplästes H:nes Kongl. May:tz bref, der uthi H. K. M:t nådigst är til fridz och 
tilstår at Academien må ingå ett jordeskipte med secreteraren Anders Gyldenklou. 
Widertaga örby i Rasbo sokn och giffua secreteraren igen Lyan i Alunda sokn. 
Lyan som Academien afstår räntar 8 dr 28 ör. örby räntar 17 dr 6 ör och är dubbelt 
i öretalet.

2. Uplästes och brefwen på begge sijdor och gillades, fastebreffuet af häradzhöf- 
dingen skal Gyldenklou uthwärka.

3. Beslötz at den bonden som skal besittia örby må uthi try åhrs tijdh slippa medh 
så stora uthlagor af be: te örby som Lyian räntar på det han deste bättre skal kunna 
opbyggia gården. Sädan skal han gifua fulla uthlagor.

4. Johannes Loom begärar komma i Academia? tienst, han har lärdt tryckiarekon- 
sten, skära uth bookstäfwer och bränna kinrauch, begärar och få boo uthi Acad. 
huus på kyrkiogården. Resol. Wij wilia försuara honom under tryckerij, men skaffe 
sig sielf huus.

5. Erich Larssonn mölnaren är tilförende sagd ifrån quarnen och een annan hijt 
förskrifuin ifrån Örebro Anders Pederson widh nampn. Den samma Anders är nu 
hijt kommen, har besicktigat quarnen, men han begärar henne intet, uthan een 
annan Erick Erikson widh nampn begärar quarnen. Resolutio. Skiutz op til een 
annan gång här om at besluta.

6. Uplästes H. K. M:tz bref D. D. Johanni Loccenio gifuit at wara Bibliothecarius 
i Upsala, och hafua til löhn af Academiae medel siuhundrade daler sölfuermynt. Och 
dess föruthan aff Cronan fyra hundrade daler sölfuermynt för historiographi em- 
bete.

7. Emädan Professorum bönder bliffua krafde af Cronans opbördzmän för extra
ordinarie hielpen, fans rådeligit at wij sökia til H. K. M:t och begära confirmation 
på Konungh Carlls privilegium.

8. M. Johannes Franck begärar at några studiosi måtte bekomma stipendium me
dicinae, at han fingo några auditores. Resolutio. Finnas några studiosi som hafua lust 
at continuera studia medica så kan wäl skee at twå få nu stipendium, twå i påsk och 
twå åt åhre.
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9. M. Boetius Quaestor förfrågar sig om han må bortsälia til m. Hans Herman, och 
Gerdt Specht, Academiae spanrll, den ena wil intet biuda högre ähn den andra. 
Resolutio. Sälie för 9 mk tunnan. Claes Eden begärar kiöpa 400 t:r rog, biuder 
halfsiunde daler kopp.m. Resolutio. Han får behållen derföre.

Den 30 Septembris.
Sädan L  B. Dn. Augustinus Kewenhiiller hade hållit een oration de laudibus 

historiae kallade Rector Professores och proponerade sal. M. Martini Gestrinii hustros 
begäran at få af Academien någon hielp til sin sal. mans begrafningh. Resolutio. Det 
står intet i Professorum macht sådant gifua, uthan läna henne 100 daler h.m. kunna 
the så framt hon wil betala, eller skaffa sig sielff H. K. M:tz breff, at the beståes 
henne.

Johanni Loom gafz lof at boo i s. Barbro huus til wåren, sädan skal det repareras 
och byggias.

Den 18 Octobris
höltz Consistorium ordinarium, närwarandes M. Isaeo Istmenio p.t. Rectore, D. 

Laurentio Stigzelio, D. Petro Schomero, D. Carolo Lithmann, M. Olao Stenio, D. 
Zacharia Humero.

1. Eligebatur novus Rector M. Johannes Laurbergius.
2. Uplästes Hans ExcelL Cantzlerens bref til Consistorium at hans fougdes Olof 

Andersons son måtte bekomma stipendium regale i Upsala. Skiötz op der medh til 
dess om stipendiariis handlat warder, då skal han tagas i consideration.

3. Uplästes D. Jonas episcopi Scarensis intercessio pro filio M. Nicolao Salano at 
bliffua Professor philosophiae practicae. Men effter thet war öffuerskrifuit til H. K. 
M:t om andra personer, ty war nu förseent honom der till promovera.

4. En gammal dräng som har tient hoos D. Stigzelium heter Per Person han har 
besufuit een kona Brita widh nampn, har ock förlijkt konan, stått kyrkioplicht i 
Danmark sokn, och bött een tunna sädh til kyrkian, item 3 halfspän för henne til 
kyrkian. Huad skal man nu mehra honom på läggia för straff? Resolutio. Emädan 
hon har förr warit besufuin af een annan skal han effter lagen böta 3 mk och sättias 
i prubban uthi otta dygn.

5. Proponerade Rector Johan Wedigers fächtarens begäran at bekomma itt testi
monium om sin flijt uthi exercitiis corporis, som han har drifuit hafuer medh them 
som haffua lust til sådana exercitia. Beslötz at honom gifz och medhdeelas itt sådant 
testimonium at wij intet annorlunda haffua hördt eller förnummit uthaf hans 
scholieurer ähn at han hafuer warit flitigh och giordt sitt bästa till, så at the intet 
hafua gifuit honom någon skul uthan talt wäl om honom. Och at H. K. M:t hafuer 
anno 1638 den 2 Aprilis nådigst behagat förordna honom til dansemestare här i 
Upsala, sädan haf:r han samma sin bestälningzplicht nu på tijonde åhret uthi dantz- 
sande, fächtande och woltiserande öfuat.

6. Uplästes Hans Excell. Rijkz och Acad. Cantzlerens recommendation för M. Olao 
Magnelio O-Gotho at bekomma adiuneturam philosophicam i Upsala så snart någon 
lägenheet måtte bliffua löös. Consistorium resolverade sig så, at han M. Magnelius 
skal tagas i consideration när någon adiunetura här effter kan bliffua vacant.

7. Beslötz och att breff skulle nu öffuersändas till lllust. Dn. Cancellarium om 
vacantibus professonibus eloquentiae & politices och nampngifua til eloq. professio
nem Johannem Prytz O-Gothum, Elaum Petri Terserum & Olaum Verelium O-
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Gothum. Til professionem politices Petrum Prytz O-Gothum, Petrum Grubb Suder- 
mannum, Emundum Figrelium O-Gothum & M. Petrum Liung Sudermannum.

8. Inlefrerades och M. Erici Odhelii confirmation till adiuncturam theologicam, 
daterat i Stockholm den 1. Julij åhr 1648.

9. Uplästes Erik Olofsons Rootz inlagor emot Petrum Vordmann, item Wordmans 
inlagor emot Roten allt som the woro passerade på rådhuset, och emädan Roten war 
för sitt förseende dömd på rådhuset sökte han nu reconvention emot Wordmannen 
in suo foro, wille han skulle effter lag saakfälles för brott sina, ty han hade kastat 
oppå honom skälsordh, slagit honom örefijl, och hans hustro fattat och dragit i håret. 
När the uthweeko, ingingo the förlijkningh.

Den 25 Octobris
höltz ordinarium Consistorium närwarandes M. Isaeo Istmenio, Academiae p.t. 

Rectore, D. Laurentio Stigzelio, D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, D. Daniele 
Sidenio, M. Israele Bringio, M. Laurentio Fornelio, M. Johanne Laurbergio, M. Olao 
Stenio.

1. Uplästes H:nes K. M:tz wår allernådigste Drottningz breff til Pro-Cancellarium 
och sampteliga Professores för sal. majorens Israel Danielsons son at bekomma sti
pendium inter stipendiarios Regios och det til första vacant rum, så frampt han nogor- 
lunda kan wara, eller förmedelst gott hopp af hans ingenio bliffua capabel att derföre 
kunna göra skiäl. Denna H. K. M:tz nådige wilia och befalning wilia Dn. Profes
sores fulgöra när samma person först kommer hijt til Upsala, har låtit deponera sig 
och dhe kunna få examinera honom, om något hopp är om honom.

2. Uplästes Professoris medicinae M. Johannis Frankenii postulatum at 8 studiosi 
them han hade nampngifuit på itt papper skulle bekomma stipendium medicinae 3 
nu och 3 i påsk, the andra 2 tilkommande höst, ehest får han inga auditores. Reso
lutio. Consistorium hölt rådeligare wara at läggia them oppå som nyligen stipendium 
bekommit haffua, at the skola gå uthi lectiones publicas Professoris medici, ty the 
kunna wäl behöffuat. Dock skal ändtlig slutas här om när om stipendiariis handlat 
warder.

3. En änkia hustro Ingel widh nampn, huilkens man bleff för några åhr sädan ihiäl- 
slagen aff Erico Erici Thunio Sudermanno, begärar uth een kista som står uthi 
aerario, der uthinnan några Tunii saker liggia. Tunius är och dödh och Tunii modher 
hafuer det tillåtit säger änkian. Resolutio. Hustro Ingel enkian skaffe sig breff af 
Tunii modher eller arffwingar, at hon må upslå kistan. Somlige Professores meente 
det intet göres behoff alldenstund kistan blef arresterat när Tunius bortrymde som 
hennes man drap, och hon är oförlijkt.

4. Proponerade Rector om bodarna under gambla Academien at the häfdas och 
brukas af sombligom, men intet giffz therföre til Academien uthi husehyra. D. Stig- 
zelius begärade få nyttia een til sitt behoff uthi några åhr, han wil gärna betala ther
före, och när han hafuer i några åhr fått brukat henne, wil han gärna tillåta, at ock 
een annan henne bruka må som behöfuer henne och betala hyran til Academien. I 
synnerheet begärade D. Laurentius Stigzelius få leya en spannemåls boo under 
mindre auditorio uthi gambla Academien. Widare taltes denna gången intet om 
Academiae bodar.

3. Beslötz at Christopher Eusebius Talitzsch skulle få sina böker lösa uthur arres
ten, och Notarius skal wara medh när han them uthtager som hans uthskickade är.
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6. Beslötz ochså at i morgon otta dagar til skal anniversarium examen begynnas, 
och sädan ordine examinera effter sedwanan begynnandes nederst, allt op före.

7. Beslötz ock äntlig at i morgon fiorton dagar till då skal mutatio rectoratus skee. 
Då önskade alla närwarandes Dd. Professores M. Johanni Laurbergio myckin lycka 
och wälsignelse af Gudhi uthi rectoratus administratione.

Den 15 Novembris
kallade Magnificus Rector til sig Academiae Notarium M. Ericum Noraeum til at 

öffuersee och lefrera hustro Ingel Tunii arresterade kista, medh the saker der uthi 
finnas kunde. När då samma kista wardt upslagen fans ther uthi effter skreffne 
böker:

Aigidii Hunnii Disputationes theologicae in 8:vo.
Georgii Fabricii Kemnicensis de re poetica.
Simonis Pauli Methodus locorum doctrinae ecclesciae [sic] Dei pars secunda, pars 

tertia, pars quarta.
Otto på tyska graekiska och latijn.
Prosodia Clai.
Tabula theologicae B. M. Olai Moreti.
Rud. Snellii & Cornelii Valerii in Ethicam & physicam.
Grammatica Philippi Melanthonis.
ß a o iX s io v  StoQov.

Epistolae Senecae.
Institutiones Iustiniani.
Enchiridion titt. aliquot juris in i2:mo.
Janitores logici Caspari Bartholini.
Arithmetica Buscheri.
Några obundna ark af Loimoscopia B. Paulini.

Acta publica Consistorii academici 
sub rectoratu Reverendi & Clarissimi viro,

Domini M. Johannis Laurbergii:

Die 23. Novembris 
juventus academica certis lectionibus futuro anno audiendis adscribebatur.

Die eodem
post meridiem in aedibus Rectoris, praesente M. Erico Noraeo anklagade Andreas 

Caianus Josephum Hourenium för det han hade om nattetijd kommit i hans stuffua, 
der inne ropat, och burit hugg på sig at näsan blödde. När näsan wände igen at 
blöda, gick han til migh frågandes om iag wille gå till Magnificum Rectorem och 
klaga, slog mig åter några örefijlar af öfuerdådigheet. Detta så sant wara witnade 
Henricus Forbus, at han såg Josephum slå Andream twå örefijlar sädan hans näsa 
wände igen at blöda. Resolutio. Josephus skal böta för twå pustar, och för den tridie, 
såsom ock annan otijdigheet och ropande i Andres stuffua, skal han gå in car
cerem.
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29 Novembris
höitz ordinarium G)nsistorium praesentibus M. Johanne Laurbergio p.t. Rectore, 

D. Laurentio Stigzelio, D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, D. Daniele Sidenio, 
M. Martino Nycop., M. Olao Unonio, D. Henrico Ausio, Dn. Zacharia Humero.

1. Uplästes H. K. M:t[s] confirmation M. Israeli Bringio gifuin at förträda D. 
Johannis Loccenii ställe och professionem juris ordinariam daterat den 16 Julij 
1648.

2. Uplästes H. K. M:tz breff giffuit Julio Cassari Baldironi at bliffua språkmestare 
wid Academien uthi italienska språket, och haffua til lön, fyrahundrade daler uthur 
Ränte Cammaren i Stockholm aff Chronan. Och fyrahundrade fämtijo af Academiens 
intrador. Brefuet war daterat den 17 Julij 1648.

3. Uplästes consistorii Lincopensis intercession för Nicolao Jonae Vestervicense, at 
bekomma stipendium Regium wid Academien. Resolutio, inter expectantes repona
tur.

4. Didericus Bulder absens per literas petit ut stipendium liceat retinere? Reso
lutio. Sit Upsaliae qui stipendio frui gaudet, redeat modo & tempore paschatos 
accipiet stipendium, si serius reversus fuerit serius accipiet.

5. Inkallades barberaren m. Casper at referera om m. Gerdt gulsmedz drängens såår 
woro dödeliga eller ey? Han swarade: Första dagarna gick han til mig, men sädan 
är någon inflammation slagin der till, dock ey något farligit accidens. Nu har han 
slagit sig uthur min cur, och weet intet huem nu curerar honom, skeer honom någon 
fahra, så är m. Gerdt sielf orsaken der till som ombytte läkiare.

6. Kom för rätten rådmannen w:t m:r Gerdt Skeper och klagade ahnn mons. 
Richardt Tijsenhausen och Christian Wilsshusen säyandes: Först hade Wilsshausen 
begynt träta med min dräng, när the hade begynt handkraftas kom Christian Wilss
hausen under drängen. Då ropade han mons. Tijsenhausen til hielp. Strax kom 
Tijsenhausen och stack min dräng medh een wäria i högra armen. Drängen hades 
strax til bardskiäraren m:r Casper och syntes intet wara stoor fahra medh såret. Men 
(sade Gerdt) i lördagse war heela armen opswullen som een stock. I söndags låg 
drängen reedo för döden, i måndagse stod armen så stor at wij twiflade om hans 
helsa och lijff. Tå sade iagh til Tijsenhausen, tager I patienten och görer af honom 
huad i wilia, och skaffer migh dräng igen som oppehåller arbetet. Tijsenhausen swa
rade: wij äro förlijkta. Jagh bad mester Casper han skulle wäl skiöta honom, men 
han gaff honom teriach som the plägar giffua boskapen. Så tog een annan läkiare 
patienten til at läkia honom. Mester Gerdt sade at kallfewer war i såret reeda, och 
några finnar drängens landzmänn togo uth honom i natt, och förde honom til een 
annan medicum, hade Casper fått hålla på curera drängen så hade han reeda warit 
dödh. Mester Casper begynte protestera med m. Gerdt, derföre wijstes the medh så
dan action til sitt forum.

Consistorium lade och Tijsenhausen och Wilsshausen det oppå at dhe skulle ställa 
caution för sig til dess drängen bliffuer färdigh, interim stå the in arresto re & 
corpore.

7. Samma gång kom för Consistorii rätten Jacob Gregers hustro i Stockholm, och 
klagade ahnn M. Martinum Olai Nycop. för gieldh fyretijo fäm daler siu öre koppar
mynt, huilket gield han åhr 1644 den 27 Feb. skal haffua giordt. Swarade M. Mar
tinus Nycop. samma penningar wara betalte det åhret näst effter n[emligen] 1645, 
och hade oförwarandes funnit igen räkningen der han hadhe skriffuit på ryggien at
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then betalt war, badh Gudh straffa sig at han intet annat wiste ahn thet war betalt. 
Der medh war ock hon tilfridz.

8. Petrus Kolbecchius begärar stipendium. Skiötz op ther medh til een annan 
gång.

Den 4 Decembris
in aedibus Rectoris convenerunt vocati D. Joannes Terserus, D. Petrus Schomerus, 

D. Daniel Sidenius, D. Joh. Loccenius, M. Israel Bringius, M. Olaus Unonius, M. 
Henricus Ausius, Dn. Zacharias Humerus, M. Ericus Noraeus Notarius.

Då framträdde den Kongl. Hoffrättz i Stockholm assessor h. Olof Mårtenson Bär* 
ling, klagade ahnn Petrum Bergman och Christian Wilsshausen huilka både då til- 
städes woro, item Laurentium Haning som nu frånwarandes war, säyandes: Wyrdige 
och wälwijse herrar, thet är migh fast okiärt at iagh skulle hafua orsak medh mitt 
klagemål bemöda edra wälwijsheter, och secundo at iag skal klaga på dhe personer, 
huilkas föräldrar hafua warit, och som iag intet annars weet, ähnnu äro mina godha 
wenner. Docklikwäl nödgas iagh det göra effter dhe hafua fördt sådana ord och 
injurier på mitt huus som intet stå till at lijda. Factum är så: För 4 eller 5 wekor 
sädan medan iagh än tå war i Stockholm, kommo the om nattetijdh widh min gård 
her i staden, stälte sig widh fönsterlukan och begynte sig emillan een dialogum. Ar 
fader hemma? Den andra swarade ney. Är modher hemma? En annan swarade: 
Ney. Huar är hon då? En swarade hon är gången på gatan, och detta talte de på 
tyska. Sedan klappade eenthera medh handen på fönsterluckan säyandes: Mach 
auff. Då blef min hustro rädd och förskräkt, intet wetandes huadh thet betydde, eller 
huru hon det skulle uptaga. Klappade andra gången, och bad at den amoreuska 
jungfrun wille låta up. Der effter gingo the til bagarstufönstret der ingen fönster
lucka war, men drängarna steego til och togo så skomakare gesellers kappor, som der 
arbetade, och höllo them för fönstren innan före. När the uthan före thet sågo, fijhla 
the fuul mund på drängen som thet giorde, ryckte så fönstret uthur wäggen, och då 
blef Bergmannen warse een pijga som han kände (Bergmannen kände the igen medh 
sin långa jacka och Wilsshusen medh sin grå eller huita jacka) ropade han: Kirstin 
mälterska släp migh inn, lätt migh liggia hoos tig, iag har wäl legat tijo gångor 
hoos tigh förr. Han skal aldrig kunna bewijsa at han har någon gång warit uthi min 
gård om nätterna. Sände och hustrun drängen uth, at insättia fönstret som the uth- 
ryckte, när han uthkom strök Bergman honom uth medh örat så at hatten flög af 
honom. Bergmannen sadhe: Släpper oss inn, wij må wara så godha som Isac Enander, 
äro wij icke så godha så må wij wara så tiocka och så långa. Sådant och huadh 
mehra förtreetligit taal hade the sig emillan.

Bergmannen swarade: I. Det är sant at wij woro der wid fönsterluckan. Ty när wij 
intet orka dricka der wij woro, sadhe Wilsshusen, wij wilia spatzera uth, tå gingo 
wij dijt i den acht och mening at ahnställa een music der, och i ingen ond mening. 
Men amoreusk jungfru nämde iagh der aldrig. II. Wid thet andra fönstret ropade 
iagh intet åth pijgan, ty iag känner henne intet. III. När som stängdes för fönstret 
medh kapporna, då stod fönstret halfft öppet, då tog iag fönstret och satte thet 
wackert neder uthmed weggen i ingen ond mening, huilket wäl synes der af att 
iagh intet slog sönder thet. IV. Jag nämde intet oährligit om någon i Eder gård.
V. Jag slog ingen dräng, hade ey heller i sinnet medh hugg at attaquera honom, 
uthan allenast kom widh hatten så han föll af honom.
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Christian Wilsshusen swarade: Jag wil referera huru thet tilgick. När Richart 
Tijsenhusen först kom hijt til Upsala badh han migh förskaffa sig logemente, då 
talte iag medh Oloff Sigfridson at han skulle der få stuffwa huilket ochså skedde. 
Omnium Sanctorum gaff Tijsenhusen tilbästa, der kallade Bergmannen Olof Sig- 
fridsson skinbracka, då sticknade han och laget skingrades, dereffter gingo wij uth 
och til h. assessorens gård, emädan iag wiste at Petrus hadhe conversation där, men 
der giorde wij intet annat ähn speelte. Tyska talte iag det bekänner iag, och det 
derföre att the icke skulle känna igen oss. Intet bulta wij på fönster brädet uthan 
iag höll i Bergmannens hand och i hastigheet släpte henne, så kom han widh lukan. 
Hanningen sade: Jag weet een käring som haffuer skaffat Isac Enandro gunst hoos 
jungfrun. Då sade iag på lustigheet, den som hade een sådan käring, det woro 
gott.

Her assessoren sadhe til Wilsshusen 1. I sade at Bergmannen hade conversation i 
min gård, huru taga i thet op? Respondit: Jag weet utaf ingen annan een ährlig 
conversation. Huarföre nämde I Enandrum? Thet sade iag på lustigheet til Han- 
ningens taal, men aldrig har iag sagdt något förwiteligit emot edert huus.

Ähn klagade her assessoren at åtta dagar ther effter sönderslogos try fönster för 
honom, och det lägger han Bergmannen til af den praesumption, at strax han hade 
speelt, klingade fönstren sönder, han högg sönder them medh swärdet, af denna 
praesumption hoppas iagh kunna twinga eder til eedh.

Bergmannen swarade: Det är intet så hög saak at iagh bör gå eed derföre.
Herr assessoren sadhe sig haffua siu personer af sitt huusfolk som detta kunna 

witna medh sin eed, andra witnen kan han intz haffua effter thet skedde om natten. 
Sade ähn ytterligare sit huusfolk haffua refererat detta för sig särskilt huar för sigh. 
Item at Hanningen intet talte myckit widh fönstret, men i byen haffuer han tijo 
reesor wärre lagdt uth thet. Begärte och at Rector wille skaffa honom rätt på Han
ningen som nu bortreest war.

Den 6 Decemb.
höltz ordinarium Consistorium praesentibus: M. Johanne Laurbergio Acad. p.t. 

Rectore, D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, D. Carolo Lithman, D. Johanne 
Loccenio, D. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Laurentio Fornelio, D. Henrico 
Ausio, M. Isaeo Istmenio, M. Olao Stenio, Dn. Zacharia Humero, M. Erico Noraeo.

Inkallades assessorens Oloff Mårtenssons dränger at witna huru Bergmannen och 
Wilsshusen comportera sig widh theras huusbondes huus: Johan Nilsson assessoris 
dräng swor och witnade sålunda: Långdt effter måltijd kommo der tree til fönstret 
Lars Henning* kände iag, de stodo ther een stund och talas widh, sädan klappade 
the medh henderna på bagarstuffwe fönstret medh händerna säyandes: Boor icke 
här inne en jungfru, lätt op Kirstin melterska, du har många gångor släpt migh 
inn, är icke här een jungfru inne? Anders gossen swarade: Ney. Bergmannen frågade 
hwad heeter hon. J. Ingridh swarade een annan, du weest nog af det du. Pelle 
drängen tog en kiortil och satte för fönstret, i det samma ryckte Bergmannen uth 
fönstret, och gingo så tädan til Lars Jonsons knuten, sädan åth torget. Jag gick uth 
at sättia in fönstret, då strök Bergmannen hatten af mig så at liuset slockna. Gingo 
så til andra fönstret der mor war inne och sade: släpp mig inn, Isac Enander har 
offta warit här inne, är iag icke så godh, så är iag så tiocker som han är. Släp mig in

* Felskrivning för Hatming.
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til jungfrun, det står för mig at iag må ränna genom weggen. Wilsshusen wille skynda 
dädan Bergmannen men han fick honom intet tädan. Lars Hanning taalte intet uthan 
högg i gatan medh swärdet. Allt thetta witnade han ord ifrån ordh oppå sin lijfliga 
aflagda eedh.

Per Matzon assessoris andra dräng aflade sin eed och witnade: När wij skulle gå 
til sängz kom een til fönstret, twå stodo ett styckie ifrån. Då ropade han som stod i 
fönstret, Kirstin melterska lätt op, ligger icke här een jungfru inne, heter hon icke 
iungfru Ingrid. Swarade een annan, du weest thet du huadh hon heeter. I thet 
samma tog iag skomakarens kappa och satte för fönstret at skyla för liuset. Så tog 
då han uthan före stodh, i fönstret medh handen och rykte thet ifrån. Så kom då mor 
inn och sade, huad är här för skick, gåår uth dränger och seer åth, och sätter in 
fönstret. När wij kommo uth gingo the uthför gränden, sädan kommo the tilbaka 
och då höllt Bergman uth både händerna, och strök hatten af Johan drängen, och då 
föll liuset widh markien.

Både pijgorna Brita och Lisbetta witnade at han medh the swartbruna kläderna 
ropade: Kirstin mälterska släp mig inn. The talte tyska, wij förstodo them intet, 
thet sade han på swänska, det står för migh. Wilshusen wille afstyra honom, men 
rådde intet medh honom.

Assessoren begärade een sentens och dom öfuer denna deras otijdigheet, som han 
af them intet hade förskylt.

Sädan omröstat war fältes denna dommen att Petrus Bergman skulle incarcereras 
uthi 6 dagar och deprecera hoos them han offenderat hade. Wilsshusen incarcereras 
på itt dyngn och deprecerat. Saken om fönstret skiötz op til een bättre uthkundskap- 
ning.

Petrus Bergman bekände publice sig intet weta något oährligit medh thetta heder
liga huuset. Idem fassus Wilsshusen och deprecerade thet publice at han det förnäm
liga huuset hadhe offenderat.

2. Uplästes Hans Excell. Rijkz- och Acad. Cancellarii breff giffuit M. Petro Liung 
at bliffua professor politices så frampt H. K. M:t wille der til giffua honom sin aller- 
nådigste consens och tillåtelse. När thet upläsit war beslötz at Consistorium skriffuer 
Hans Excell. till huru ett breff är allreeda öfuersändt uthi Octobris månad, både om 
professore eloquentias och politices, medh begäran at hans G. Excell. wille af H. K. 
M:t twenne af them som nämde äro confirmation förskaffa.

3. Uplästes och den Staat som Hennes K. May:tt haffuer fatta låtit på professorer
nas och andra Academiae betientes afiöningar ifrån Anno 1649 och sedan allt fram- 
geent.

Den 23 Decembris
höltz ordinarium Consistorium närwarandes: M. Johanne Laurbergio p.t. Rectore, 

D. Laurentio Stigzelio, D. Petro Schomero, D. Carolo Lithmanno, D. Daniele Side- 
nio, M. Israéle Bringio, M. Johanne Franck, M. Boetio Chruzelio, M. Olao Unonio, 
D. Henrico Ausio, Dn. Zacharia Humero.

Tå handlades om stipendiariis.
i. Proponerades om majorens Israel Danielsons son, skulle nu få stipendium, som 

för een tijdh sädan effter H. K. M:tz bref är deputerad at få det första vacant rum. 
Consistorium beslöt att han denna gången intet kommer i consideration alldenstund 
han är ännu intet hijt kommen til Academien.
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2. Uplästes H. K. M:t[s] breff gifuit Jacobo Holst at bekomma stipendium på 
nytt, han har tilförende hafft uth hela sin quotam och skal han nu begynna in in
fima dasse igen.

3. Uplästes Illust. Dn. Cancellarii breff och recommendation giffuin Petro Word- 
man at få behålla stipendium regium längre oachtat at han i medier tijdh stipendium 
Trollorum bekommit haf:r. Der på Dd. Professores sig sålunda resolverade, at the 
hans Excell. Illust. Cancellarii commendationer alltijd och gärna i all ähra hålla i dhe 
saker them står til at göra. Men ther the skola ansee voluntatem testatoris och sina 
aflagda juramenta, kunna the ey Petro Wordman wilfahra, aldenstund han hundrade 
rijkzdaler stipendium ehest bekommit haffuer, och otahge många wackra och snälla 
ingenia finnas som stipendium affectera. Annat är ock när een studiosus får een 
paedagogie sädan han här stipendium regium bekommit, och annat är at haffua 
twenne stipendia tillijka, ingen student må mista stipendium derföre at han bekom
mer een paedagogiam för huilken han måste arbeta. Men ey synes bihigdt wara at 
een skal fleere stipendia haffua, och så många fattiga mista.

4. Beslötz at Johannes Nicolai
Didericus Bulder skola slås uth af stip. registret
Magnus Montilius propter absentiam.
Petrus Petri Almungensis

3. Confirmerades af aha stifft til få stipendium alla närskrefne och det för denna 
terminen:

Ex Uplandia:
Gustavus Martini Gestrinius Upsaliensis,
Andreas Nicolai Upsal., filius praetoris,

Andreas Gregori[i] Stockholmensis,
Johannes Sidenius Angermannus,

Petrus Erici Borklingensis med. stud.

Ex Vesmannia:
Petrus Jonae Kolbeccensis med. stud.

Ex Vermelandia:
Petrus Andreae Behänder.

Ex Nericia:
Petrus Nicolai Krook.

Ex Ostrogothia:
Andreas Lothigius.

Ex Smolandia:
Aruidus Petri,

Samuel Löfwing.

Ex V-Gothia:
Johannes Haquini Florander,

Petrus Frisius Hallandus så frampt han wil bliffua quar til påsk.

Expectantes:
Laurentius Biur Helsingus,

Benedictus Andreae Roslagius skal få i påsk,
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Jonas Caroli Upsaliensis,
Johannes Sparman skal få i påska,

Gustavus Olai i Länna,
Petrus Jonse Hudvikzvaldensis med grefue Erikz recom.,

Michael Olai Dusasnius skal få i påska,
Nicolaus Johannis Sylvius item,

Johannes Jonae Laurenius item,
Laurentius Franck O-Gothus.

Ex Vexionensi:
Olaus Petri Olandus.

Ex V-Gothia:
Carolus Suenonis,
Johannes Nicolai.

6. Confirmerades alldeles Jacobus Josephi til cursoratum i sin swärfaders Haquini 
Ställe.

7. Giörs witterligit at såsom wij anno 1641 haffua skiäligdt funnit at skattläggia 
itt torp på Quarnbackans ägor i Lindesåss sokn som een nybyggiare Nilss benämd 
upbygdt hafuer, för fäm ® jern, alltså stilstå [sic] wij nu här medh och i detta wärt 
breffz kraft at Anders Jöranson Nilses måger må oquald samma torp besittia, så ock 
så stora ägor som han reda innehafuer och derföre åhrligen förbem:de fäm *5 jern 
richtigdt uthläggia. Kan uthan odalbyens skade större ägor der til medh tijden 
läggias, så skal han gifua så myckit mehr uthlagor. I medlertijd må han bruka skogh 
och ägor sig til nytta och gagn, men ey göra någon afsalu bohlbyen til mehen. At 
detta så på een ordinarie Consistorii dag och ställe beslutit bleff, stadfästes medh 
Academiens wahnliga signet och Rectoris p.t. underskriffuande. Actum ut supra.&c.

Anno M D C X L I X .

Den 15 Januari j
uthi Magnifici Rectoris huus höltz denna ransakning, närwarandes: M. Johanne 

Laurbergio p.t. Rectore, D. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Isaco Istmenio, 
M. Erico Noraeo.

Borgemestaren w:t Thomes Lårman sadhe sig hafua något til at referera såsom ock 
berådfråga sig om hoos närwarandes godhe herrar. Twå åtskillige gångor, sade han, 
äro migh penningar afhände uthi min gatebodh, sädan hafuer iagh medh flijt spanat 
dereffter, och omsijder förnummit at tryckiare gesellen Swen Mårtensson hafuer 
spenderat många rijkzdaler och smått mynt, som iag medh witne wil bewijsa. Och 
emädan iag weet at han inga penningar får af sin mestare, ty han tienar för läre- 
poike, ey heller af sin fattige modher som han hafuer här i staden, derföre hafuer 
iag fattad een misstancka til honom för mina bortstulna penningar. Begärar nu flijt- 
wänligen af Rectore Magnifico sampt the andra närwarandes godha herrar, at the 
wille ransaka der effter, och tilhålla bem:te Swen at bekänna huar han hafuer fått 
the rijkzdaler som han spenderat och i kortan djdh bortskingrat hafuer.
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Swen inkallades ock tilfrågades: Huar han hafuer fått dhe rdr och penningar som 
han hafuer spenderat bort i detta åhret? Swen swarade, iag weet intet af några 
rijkzdaler eller penningar.

Borgmestaren Lårman sade: Westu intet af några rijkzdaler, iagh lägger tig ful- 
komligen till, at tu hafuer stulit ifrån mig uthur min gatebodh första gången i 
Mathessmässo itt åhr sädan 30 rdr, een dubbel och twå änkla ducater. Andra gången 
42 rdr dagen effter S. Thomae, för uthan huit mynt, och iag skal bewijsa tig huar 
tu hafuer giordt aff them, och iag weet gran reekenskap ther om, ty iag räknadhe 
penningarna Thomessmässo dagen.

Swen swarade: är något mehr bortkommit godz eller annat sådant? Borgmestaren 
sade ney. Intet som iag sakna kan uthan penningarna.

Ähn frågade borgmestaren: Huru kom du in i lådan der penningarna lågo uthi, 
effter det är ondt at läsa up samma låås och nyckelen hängde på spijken, huru fan 
du igen honom i mörkret? Swen bekände at nyckelen satt uthi låset både gångorna. 
Bekände ock at han båda gångorna gick genom baakdören som är emot åån. Swen 
tilfrågades om han intet mehra borttagit hade? Han bekände halftridie allnar floor.

Då sade gatebodrängen Christopher at floret och finlandzläroftet intet kom bort 
den gången, uthan widh Michaelis tijdh nästförlidin.

Swen bekände at han hade warit i gateboden tre gångor, men intet borttagit så 
myckit som nu effterklagas. Förste gången i Mathessmässo itt åhr sädan. Då tog iagh 
intet fulla 30 rdr, andra gången togh iag fäm rdr, tridie gången tolff, icke itt huit 
rundstyckie tog iagh. Nu skyllas allt på migh, men iag har intet mehr tagit ähn som 
iagh nu bekändt haffuer. Christopher plägar dricka han ock, kan skee han har tagit 
dhe andra rigzdalerna som klagas effter, een rijkzdr har han satt hoos Per Olofson 
på Islandet som iag weet. Christoph, swarade at thet skedde medh sin huusbondes 
förloff effter han gick dijt til at spana och uthkundskapa om dhe bortstulna rikz- 
dalerna.

Swen tilspordes: huar penningarna nu äro? Han swarade dhe stå några huarstädes. 
Bekände alltså som fölier: 1 11

1. Min moder fick intet af mig, men iag köpte för twå daler åål, och tänckte 
bära hem, dock bar iag den til min syster smedzhustron.

2. Erik Pålsons dotter fick 2 rdr.
3. Per Olofson wäxla af mig 2 rdr.
4. Skinnare dottren i badstuffuan fick 1 rdr.
5. Min medgeselle Erich Ram fick 1 rdr.
6. Erik Olofson krögaren på Islandet wäxlade 2 rdr 1 s dr.
7. Behållit 10 rdr i mitt skrijn på trycket.
8. Uthgiffuit för 1 cithra 2 rdr.
9. För een tröja 10 mk.

10. För itt par stöflor 1 rdr.
11. Nyia kläder 4 rdr.
12. för 2 par skoor 2 rdr.
13. En kappa af Johanne Georgii Verm. för 2 rdr.
14. Hindrich Frantzon wäxlat 1 rdr.
15. På bygden spenderat 1 rdr.
16. För een jacka af Petro Bellandro 2 rdr.
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17. Itt guld tappade iag bon 2 rdr.
18. En dubbel ducat bytte frantzosen af mig 4 rdr.
19. Nilss Hindrichsons hustro fick för itt swärd 1 rdr.
20. Andreas Laurentii hoos Jönss Benchtson tilläns 3 rdr.

Sum. 44 rdr 3 kop. dr.

När han så detta denna gången bekändt hade, ledsagades han i fängelset.

Den 17 Januarij
höltz ordinarium Consist. praesentibus M. Johanne Laurbergio p.t. Academiae Rec

tore, D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, M. Israele Bringio, M. Johanne Franck, 
M. Martino Nycop., M. Boétio Chruzelio, M. Olao Unonio, M. Isaco Istmenio. Då

Proponerade först Rector her Erik S[w]inefootz skriftelige begäran at få tilgifft 
för resterande uthlagor af itt Academiae hemman i Rörby uthi Bälinge sokn, emädan 
han wälbygde der, medan han i 7 åhrs tijdh brukade samma hemman, och sädan har 
lijdit stor skada af wådheld? Resolutio. Inspectores skola först ransaka der effter 
huru han bygdt hafuer.

2. Uplästes H. K. M:tz breff, giffwit her Olof Dalecarli pastoris i Åffuesta söner, 
at antingen een thera eller bådha må bekomma stipendium? Resolutio. För denna 
terminen äro alla rum fylta, på een annan termin skal den ena få.

3. Proponerades om Skäggesta torpet, her Oloff Pauli begärar betalning för öffuer- 
bygningh. Resolutio. Den som tilträder betale honom etthundrade fämtijo koppar 
daler.

4. Fulfölgde borgmestaren w:t Thomes Lårman sin klagan emot Swen Mårtensson 
tryckiare gesellen för tiufnaden. Swen bekände som tilförende at han tre åtskillige 
gångor: nemlig een gång i Mathemässo itt åhr sädan, klockan widh 9 om afftonen; 
andra gången i höstas klockan widh 10 om aftonen; tridie gången dagen effter 
Thomesmässdagen nästförlijden klockan emillan 4 och 3 om afftonen, hade stulit 
uthur borgemästarens gatebodh 47 rdr. Men sade sig intet mehr haf:a tagit huarthera 
gången, ähn som han senast bekände.

Ähn bekände han huarest han på 19 ställe hade bortskingrat, wäxlat och förtärt 
widh pass 33 rdr. Nemlig:

1. Steen Knutson fick 1 rdr af migh.
2. Bårdskäraren m. Johan wäxlat 1 rdr.
3. Nilss Knutzon wäxlat en dansk [krona].*
4. Staffan Perss dotter 1 rdr.
5. Erik Hanson wäxlat 1 rdr.
6. Af Måns Månson köpte iag rödbrunband för 1 rdr.
7. Frantzosen wäxlat 1 rdr.
8. Michel Andersons hustro fick ett markestyckie.
9. Strijkan fick 10 mk i fiohl.

10. Min syster fick 3 alInar floor och en liten psalmbook för 1 / 2  rdr.
11. Hustro Walborg på Islandet wäxlat i fiohl 1 rdr.
12. Swens swåger 1 par skoor 2 dr.
13. H. Sophia i Fierdingen som war i baddet 1 rdr.

* I stället för ordet krona har ritats en kunglig krona.
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14. Gatuläggiarens hustro som boor näst Mårten Tysk 1 rdr 1 sdr.
15. En swart tröja, och it par tygbyxor 2 rdr.
16. Ett par skor til helgen af Matthis 1 rdr.
17. Noch ett par skoor 1 rdr.
18. I Stockholms reesan bortskingrat 13 rdr.
19. Fölgde på bååt hem och sidst leegde häst för 2 rdr.

Bekände och at han hade tagit några all:r gröna band som krukemakarens gosse 
fick af honom. Item bekände han at gambla dören som weeter åth åån war alle tre 
gångorna öppen.

Han tilfrågades om han hade stulit ifrån Qaes Edhen? Der til nekade han sta- 
digdt.

Han bekände ock at första gången lågo några huita rundstyckie ibland the rikzdaler 
han togh.

Borgemestaren Lårman sade sig den första och sidsta gången sielf hafua dagen 
tilförende räknat penningarna, och befan at han första gången miste 30 rdr en 
dubbel, och een enkel ducat, föruthan småt sölfuermynt. Den sidsta gången 42 rdr 
som han upräknade Thomesmässodagen, och samma affton hade gatebogossen wäxlat 
til sigh 3 rdr, föruthan småt mynt der kunde finnas. 20 rdr i slagna swänska och hela 
rikzdaler, item 4 rikzdaler i småt sölfuer mynt, och 2 ducater lemnade han quar i 
lådan den sidsta gången. Millan gången weet iagh intet huru myckit han bort staal, 
då woro der mäste penningarna, men iagh hade tå intet räknat them, fäm rdr säger 
han sielf sig hafua tagit den gången. Alltså hafuer han 85 rdr bortstulit som iag för
nimmer af hans bekännelse och min räkning. Åter ledsagades Swen i fängelse.

5. Uplästes den Kongl. Hoffrättens resolution öffuer wådadråpet som Laurentius 
Landius V-Gothus på Julsta gård bedrifwit hade. At den Kongl. Hoffrätten approbe- 
rar Consistorii dom.

6. Torbernus Andrea? V-Gothus anklagade Laurentium Ekebergium at han hade 
tagit af sig een häst til kiöpz för 8 rdr, der på gifuit sin handskrifft, nu är hästen 
blifuen dödh och derföre förwegrar honom Laurentius nu betalningen.

Laurentius swarade: Missommerstijd kiöpte iag hästen, då wissade han mig hästen 
färdig och frij. Jag sade kan skee hästen har något feel? Torbernus swarade: så gaak 
til hofslagaren. Laurentius framwijste twenne witneskrifter huilka en hofslagare, twå 
prestmän och tre andra goda män underskrifuit haffua, at hästen hade gammalt feel 
i manken, och i skåpet, huilken skada wäl hade warit itt heelt åhr.

När omröstat war beslötz at Laurentius skal gifua Torberno 6 rdr för hästen och ey 
mehr.

7. M. Andreas Hoff lander petit adiuncturam philosophicam? Resolutio. Philo
sophi in facultate skola först talas widh om Adiuncto futuro, och sädan in Consistorio 
proponeras och widare slutas.

8. Matz Jonson skomakaren som nyligen leed skada af eldzwåda begärar någon 
wedergälning af sina gäster studenterna, aldenstund han genom deras oachtsamheet 
hafuer mist sitt. Benedictus Nicolai och Samuel Zacharias O-Gothi, som hans gäster 
woro, swarade sig intet det med någon acht kunna förekomma. När wij kommo inn 
uthur lexan hängde wij op wåra kappor, och togo wåra små mössor på oss, och gingo 
til måltijdh. öffuer måltijd eller effter sände wij poiken hem at göra op eld, weden 
låg under sängen, der satte gossen eld i sängehaimen, och strax rymde bort, wij
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miste allt thet wij hade och woro nykomna hijt. Resolutio. Skiötz op til en annan 
gång.

Den 24 Januarij
höltz ordinarium Consistorium närwarande M. Johanne Laurbergio Acad. p.t. 

Rectore, D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, M. Israele Bringio, M. Johanne 
Franck., M. Martino Nycop., M. Boetio Chruzelio, M. Olao Unonio, M. Isaeo Ist- 
menio, D. Henrico Ausio, D. Joanne Scheffero.

Tå kom för rätten borgemestaren w:t Thomes Lårmann och begärade dom oppå 
Swen Mårtensson, som honom tree åtskilliga gångor stulit hade. Sade sigh intet stå 
effter lijf hans, ey heller bedia för honom, uthan begärade sina bortstulna penningar 
igen, dem han ock eendeels igen bekommit hade.

Sententia. Emädan Swen Mårtensson bekänner sig tree åthskillige reesor hafua stulit 
af borgemestarens w:t Thomes Lårmans gatebodh, tilsammans 47 rdr, men sädan 
öfuertygat genom åthskillig partieular egen bekännelse at hafua i handom haft och 
bortskingrat widh pass 77 rdr, ty kunde Consistorii rätten intet frija honom, uthan 
fällan effter det 3 cap. Tiuf. B. S L. Och detta til den Kongl. Hoffrättz widare för- 
klaringh.

Den 7. Februarij
höltz ordinär. Consistorium pisentibus: M. Johanne Laurbergio p.t. Rectore, 

D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, D. Carolo Lithman, M. Israele Bringio, M. 
Laurentio Fornelio, D. Henrico Ausio, D. Joanne Scheffero, M. Erico Noraeo N.

1. Proponerade Rector, borgmestarens Johannis Plantini klagan om gield och uth- 
länta penningar. Plantinus sade: Anno 1640 länte iag och min broder Petrus til 
M. Martinum Stenium een post penningar på interesse. Capitalet 300 rdr och 8 pro 
cento åhrligen, der på hafua wij sal. Mag. Stenii handskrift. Men nu effter s. M. 
Martinii [sic] Stenii dödh hafua arfuingarna bytt både löst och fast, och intet hafue 
the oss afbetalt uthan oppehållit medh promisser. Så emädan the intet af obyttan 
deel hafua oss wåra penningar betalt hoppas wij, såsom och iag ombeder at the måtte 
tilhållas oss effter wår anfodran betala. M. Olaus Stenius swarade: Der emot hafua 
wij intet stort emotsäya, uthan wilia betala i goda reedo allenast iagh bliffuer til- 
sagd 8 weekor tilförende, huar så behöfues eller framdeles der om fodras wil iag dem 
för capitalet med full pant försäkra i silffuer eller guld. Men nu äro intet alla weder- 
parterna tilstädes. W ij hafua kommit öfuer eens medh D. Petro Plantino, begärt op- 
skoff. Huar thet icke kan skee, måste alla interessentema comparera och sielfua swara 
huar för sin anpart. 60 rdr äro reda betalte. Bliffua icke the öfrige innan 8 dagar 
betalte, då måste alla interessentema citeras.

2. Mester Hans Obenherr pappermakaren refererade in Consistorio at Hans Breh- 
mer Academiae, för detta, bookförare hade gäst hoos honom, och är honom derföre 
några penningar skyldigh, een book hafuer han pantsatt hoos honom som kostar 
60 rdr eller 50 rdr til det ringesta, nu begärar D. Zacharias Humerus köpa samma 
book, och pappermakaren begärar Consistorii loff at sälia samma book? Resolutio. 
Skiötz op til en annan gång. Der om något wist determinera kunna wij intet nu 
förr ähn hans haeredes och ereditorer flere komma medh tilstädes.

3. M. Lyserus begärar testimonium innocentiae af Consistorio? Resolutio. Consisto
rium kan intet taga saken på sig.

4. Mårten Steenson Academiae bookhållare begärar få loff at bruka itt Academiae 19
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hemman Tarff benämdh? Resolutio. Quaestor medh inspectoribus aerarii må der om 
decidera.

5. M. Olaus Stenius och Petrus Nenzelius begärade af G>nsistorio at ock the 
andra deras syskon och medarfuingar, må icke mindre ähn the tilhålias at betala 
Plantinerna dhe penningar som deras sal. fader läntagit hade? Resolutio. Johannes 
Stenius som i staden är tilstädes skad citeras till nästkommande lördagh. Vid. $ 1 
hui«; diei.

14. Februarij
höltz ordinär. Consistorium närwarande M. Johanne Laurbergio Acad. p.t. Rectore, 

D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, D. Carolo Lithman, D. Daniele Sidenio, M. 
Israele Bringio, M. Johanne Franck, D. Henrico Ausio, D. Joanne Scheffero.

1. Då inlade Johannes Olai Plantinus åter igen, såsom den 7. Februarij tilförende, 
sal. M. Martini Stenii handskrift oppå 300 rdr in specie, som han anno 1640 läntagit 
hade, at gifua 8 pro cento, så länge han them brukade. Så aldenstundh bem:te 
Plantinus them åtskillige reesor hade igenfodrat, och ähnnu stadigdt fordrade effter 
handskriftens innehåld betalningen i goda reedo och samma mynt. Och saL M. 
Martinus Stenius och hans arfwingar, förobligeras genom samma handskrifft til at 
betala dessa länte penningar medh påräknat interesse. Alltså erkänner Consistorii 
rätten at samma gield skal fulgöras och betalas af arfuet the bekommit hafua tanquam 
ex in diviso.

När denna dom afsagd war, swarade M. Olaus Stenius sig hafua lefrerat een post 
penningar til D. Johannem Plantinum broderen och hafuer der på hans quittens, at 
han honom intet widare molestera skall, hoppas och at på hans anpart skal intet 
mehra löpa.

Men Johannes Plantinus tackade Consistorio för een rättwijs dom, och begärade 
execution medh foderligaste. Sadhe sig ey heller dirigera någon action på M. Olaum, 
för någon serskilt anpart, uthan är wäl tilfridz af huilken thera arfuingen han får 
penningarna. Och alla Edra medarfuingar hafua godz här i staden bona immobilia.

Consistorium satte terminum solutionis 14 dagar effter detta dato. M. Olaus be
gärade arrest på Magni Brontonis och Liskens åker här i staden? Resolutio, thet är 
rättwijst.

2. Uplästes D. D. Laurentii Stigzelii breff at herredagz karlarna af denna staden, 
willia anhålla hoos H. K. M:t om een general wachtemestare öfuer Academiens och 
stadzens wacht. Sedan begärar D. D. Stigzelius på s. Doctoris WsJlii äldsta barns 
wegnar, betalningen af den yngste sin brodher then M. Martinus Nycopensis är för
myndare före, effter liquiderade räkning.

När thetta breff war upläsit, sadhe professores at detta stadzens postulatum kom
mer them mechta sälsamt före, huarföre the sådant så hemligen driffua, och icke 
det ringesta ordh medh Consistorio tilförende communicera. Skulle sådant lända til 
godh disciplijns erhållande så hafua wij aldrigh warit så försumlige at borgerskapet 
måtte hafua någon orsak der öfuer sig at beswära, uthan önskeligit hade warit, at 
the een så starck wacht, som wij, hade städze hållit. Wij hafua K. M:tz privilegium 
på wår wacht, förhoppas det här effter, som här til wärkeligen hafua at åthniuta. 
Huar så behöffdes at Academien skulle hafua en starkare wacht, kunde thet wäl 
skee genom några personers tillökande, men aldrig behöfuer Academien twå wachte
mestare. Eliest är thet och nytt, och widh alla universitet obrukeligit. Billigast synes
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och wara om Academien skulle någon penning widare på wachten kosta, at då der 
medh flere wachteknechtar tillökades, men ey generaler.

Beslötz at Consistorium skulle skrifua til D. D. Stigzelium her om medh begäran at 
hans Ehrw:tt wille så wijda begå, at der medh icke så myckit hastades, uthan måtte 
opskiutas til dess H. K. M:t kommer hijt til Upsala, om een förändring ändtlig der 
medh ske skal.

M. Martinus Nycopensis sal. Doctoris Wallii yngsta sons tutor, swarade sig aldrig 
hafua neekat betalningen, som han på pupilli wegner, them androm hans syskon skyl
dig är. Uthan när the wilia emot taga bökerna och annor lösören, effter wärderingen 
så skola the bekomma.

3. Beslötz at Consistorium skrifuer til rectorem scholae i Norköping Magnum 
Brontonis, huru M:r Johan Plantinus hafuer twå gångor warit in Consistorio och 
igen krafd dhe 300 rdr med påräknat interesse, som sal. M. Martinus Stenius af 
honom och hans broder läntagit hafuer, såsom ock klagat öfuer thet arfskifte som 
den sal. mannens arfuingar emot lag hållit hafua förr ähn samma gield afwittrat och 
gullit war. Och huru Consistorium hafuer fält dom i saken, at sahl. M. Martini Stenii 
arfuingar skulle af obyttan deel samma penningar erläggia och betala. Men til at 
wilfahra och gratificera honom och hans hustros syster som hoos honom stadder är, 
och nu frånwarandes satte Consistorium 14 dagar dag ifrån dato på det sam m a 
penningar kunde opbringas och betalas, huar ock icke sådant i medlertijd effterkom- 
mes så skeer immissio in bona.

Den 14 Martij
höltz ordinarium Consistorium närwarande M. Johanne Laurbergio p.t. Rectore, 

D. Joanne Tersero, D. Carolo Lithman, D. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. 
Laurentio Fornelio, D. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, D. Zacharia Humero, 
D. Joanne Scheffero, M. Erico Noraeo Not.

1. Framkom Petrus Jacobi Angermannus huilken nu såsom tilförende den 7 Martij 
in aedibus Rectoris anklagade Johannem L. Noraeum at han hade borto några pen
ningar för honom, them hans föräldrar hade sändt ifrån Norlanden til sina studiers 
fortsättiande. Johannes sadhe dessa penningar wara bortkomna i snöönöd* då så wäl 
hans penningar, som andras medh myckit mehr godz förgickz. Vide deras inlagda 
skrifteligé acter, sententia infra habitur d. 4 Aprilis.

2. Framtedde D. Zacharias Plantinus een fulmacht af sin brod. Johan Plantin un- 
derskriffuen, at han skulle agera emot sal. M. Martini Stenii arfuingar, i sitt ställe, 
emädan hans saker intz lijda, at han sielff här längre dröja kan och sin rätt sökia. 
Begärade för den skul nu hans fulmächtige skadeståndet af M. Stenii arffuingar, för 
giorde och her effter görandes expenser. Professor M. Olaus Stenius swarade: Jag be
der at Ven. Consistorium intet wille förtänekia migh sådant hafua förorsakat, Johan
nes Plantin har aldrig nämt åth oss der om. 2. Wij kommo öfuer eens in praesentia 
Rectoris, at der han då blefuo betalt, skulle han intet högre begära. 3. Skyilar han 
oss i sin inlago propter exercitam contumaciam quam aperte negamus, ty dagen der 
effter wille wij honom 600 dr kopparmynt tilställa å 4 dr på rdr, men han wille intet 
anamma them. Jag har medh mina, intet förhållit honom betalningen. Mot exspen- 
serna swarar iag: at thet synes wara een judaismus, at han fordrar interesse på inte-

* Skall vara siöönöd.
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resse, ty han har förr fått och anammat intresset, nu begärar åter igen interesse af 
samma summa. Huad kan iag annat kalla denna omkostnatzpenningar, thet är want 
at huar ock een reeser til den ort, man ärne hafuer.

Sidst begärade M. Olaus at han icke allena måtte tilhållas at swara, alldenstund 
the andra syskonen äro icke mindre plichtige at swara til sin faders gield ähn 
han.

Det samma begärade ock D. Petrus Nenzelius.
Ytterligare sade Nenzelius sig hafua bekommit bref ifrån D. Magno Brontonis, 

weet intet dess innehåld, couertet war til hans hustro, kan skee sade han at Magnus 
der uthinaan swarar på sin anpant. Då brötz samma breef op in Consistorio. Och 
war både Rector och Consistorium högeligen angrepne i samma obetänckte skrifft.

Skiötz ändtlig op om interesset til een annan gång. Om Brontonis otijdhigheet skal 
skrifuas til Cancell. och ProCan. [Fortsättning se nedan.]

3. Uplästes Dn. Henrici Ausii graecae lingvae Professoris ordinarii, confirmation til 
adiuncturam juris.

[Fortsättning pä § 2:] Breffuet til Illust. Cancellarium lydde så:
E. G. Excell. kunne wij Rector och Senatus academicus i Upsala klageligen icke 

obemält låta, huru wij oförmodeligen, och som wij förhoppas, uthan wår förtienst 
äro af Magno Brontonis rectore scholae uthi Norköping, genom itt bref til Con
sistorium spåskeligen och högeligen angripne, lijka som skulle wij olagliga, obrukliga, 
oskiäliga, ogrundade, obetänckte procedeurer uthi een dom emot honom föröfuat 
hafua, bediandes oss sin person, wåra höga betänckiande (som han spåskeligen kallar) 
goda nampn och ryckte wilia hafua förskoont, medh expostulation, at såsom han 
frånwarandes, ociterader, uthom lagsagu, Academiens jurisdiction intet undergiffuin, 
af Consistorio är dömd worden. Så säger han sigh wara förorsakat sig til skada, oss 
til ingen heder eller nytta, Consistorium för höga öffuerheten at beklaga, så framt 
wij icke hålla tilbaka sådan despect, illwilia och actiones injuriarum. Så emädan wij 
befinna oss icke allenast för wåra egna personer wara högdt angripna, uthan hela 
Senatum academicum och wåra embeten, huilket ey står til at tohla. Ty länder til 
E. G. Excell. wår ödmiuke och tienstlige begäran, at E. Excell. wille af gunst och 
nåde denna saken uptaga, wåra personer och Senatum academicum hägna, och för 
sådan falsk, och oförtient förbråelse förswara. Och på det E. Excell. förnimma må 
sielfua sakens beskaffenheet, ty sända wij afskrifft, af wår dom, handskriften der 
på han grundat är, copia af wårt uthgångne bref til Magnum Brontonis, och hans 
obetänckte och otijdige swar. Huar af E. G. Excell. wäl förnimmer, dessa tree åth- 
skillige quaestiones, I. Om sal. M. Martinus Stenius effter handskriften war plichtig 
at betala samma skuld eller ey? 11. Om det war lagskifftat eller ey, aldenstund gielden 
intet woro afwitrade. III. Om af enom, eller flere arfuingom, eller ex bonis indivisis 
skulle skee betalningen. W ij dömde effter handskriften at betalningen skulle ful- 
göras ex bonis non haeredum, sed ex defuncti bonis tanquam indivisis, behöfde för- 
denskul intet citera Magnum til den quaestionis determinationem. Och är Magnus, 
(ey, eller dhe andra haeredes) intet af oss dömder directe, at the af sin egendom 
skulle något betala, uthan såsom thet war een actio in rem, alltså war och så sententia 
in rem & non personas, nisi consequenter, så wijda som the förmeente sig detta änd- 
teligen skulle tilfalla. Sed non in bona divisa, sed tanquam indivisa sententia lata est. 
Professor M. Olaus Stenius, sal. M. Martini Stenii äldsta son, medh sin swåger Dn. 
Petro Nenzelio woro in Consistorio tilstädes, och sade huarken sig eller dhe andra
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medharfuingarna hafua någon exception eller insago emot handskriften eller gieldet. 
Emädan fördenskul Magnus så oförtient hela Consistorium medh förwiteliga onda 
ord och beskylningar öfuerlastat hafuer, ty wele wij E. G. Excell. deste tienstligare 
hafua ombidit, at E. Excell. wille Senatus academici och wåra embetens authoritatem, 
emot sådan sidwyrdning och stor föracht förswara.

Den 21 Martij

effter predikanen gingo Dd. Professores in Consistorium, då uplästes H. K. M:tz 
bref til Procancellarium och Professores sampteligen, at the skulle uthse tree skick
liga personer, som allreda kunde någon förfarenheet hafua in orientalibus lingvis, 
the ther skola assistera, Doctori Joanni Elai Tersero wid then hebraiske och latinske 
versions förfärdigande, både widh translationen och correctionem

2. Uplästes herr Bencht Skyttes recommendation Petro Brynolphi Kilandro gifuin 
at bekomma stipendium regium widh Academien. Detta ärendet differeras til dess 
om stipendiariis handlas skal framdeles, då wil Consistorium och taga honom i con- 
sideration.

Den 4 Aprilis

höltz Consistorium ordinarium p/vesentib. M. Johanne Laurbergio Acad. p.t. Rec
tore, D. Laurentio Stigzelio, D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, D. Carolo Lith- 
manno, M. Israele Bringio, D. Henrico Ausio, M. Olao Stenio, D. Zacharia Humero, 
D. Joanne Scheffero, h l  Erico Norae[o] Notario.

1. Uplästes Illustrissimi Dn. Cancellarii recommendation gifuin Torberno Andrese 
Faegreo at bekomma stipendium. Skiötz op til dess om stipendiariis handlat warder.

2. Ähn uplästes itt annat Rijkz- och Academiae Cancellarii breff om edle och 
wälborne öffuerstens h. Johan Oxenstiernas begäran at få byta ett godz i Lunda uthi 
Waxala häradh och sokn belägit, för ett annat uthi Westerij sokn Tång benämdh. 
Resol. Emädan detta hemmanet som wälb. öffuersten igen begärar för sitt hemman 
uthi Lunda, ty hemställes detta hans Ährewyrdigheet Erkiebiskopen som har macht 
at disponera om samma testamentz godz. Och emädan det skeer til förbättring tycker 
V. Consistorio thet ey obilligdt wara, helst emädan Rijkz Cantzleren samma saak 
medh sitt promotorial befodrar.

3. Proponerades orgenistens begäran at niuta och bekomma effter oprättat con- 
tractz lydelse 200 dr huit mynt? Resolutio. Saken skiötz op til Erkebispens hemkomst.

4. Klagadhe Erick Benchtson i österläby Upsala mölnare ann, at een rogsäk war 
bortkommen i quamen, tree dagar effter disdngh. Mölnaren Erik Larson swarade: 
Kan skee säcken finnes der ähnnu. Skiötz saken op til dess der om blifuer ran- 
sakat.

5. Framstältes åter den saken emillan Petrum Jacobi Ang. och Johannem Noraeum, 
och sädan omröstat bleff, lades Johanni det oppå at han antingen skulle betala 
Petro 4 rdr eller ock göra sin lijfliga eedh at dhe penningar som medh honom sända 
woro ifrån Angermannelandh til Petrum Jacobi icke medh hans wilia, uthan genom 
siönödh äro bortkomna. Johannes Noneus gick sin lijfliga eed at samma penningar 
woro bortkomna i siönödh tå han tillijka myckit godz bortmiste.

6. Uplästes åter H. K. M:tz bref om D. Terseri bestälning medh versione biblica.
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Den i i  Aprilis 1649
höltz ordinarium Consistorium praesentibus, M. Johanne Laurbergio p.t. Rectore, 

D. Laurentio Stigzelio, D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, D. Carolo Lithman, 
D. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Johanne Franck, M. Martino Nycop., 
M. Laurentio Fornelio, M. Olao Unonio, D. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, D. 
Joanne Scheffero, M. Erico Noraeo Notario.

1. Uplästes hans G. Excell. Rijkz- och Acad. Cantzlerens bref och recommendation 
giffuin Benedicto Jonae pastoris son i Kongsåhra att bekomma stipendium regium. 
Resolutio. Han skal tagas i consideration när om stipendiariis handlat blifuer.

2. Båda borgemästarna klaga at deras säckar komma bort i quarnen. Dock war nu 
ingenthera tilstädes, och mölnaren war siuk.

NB. Den som förer in sin mäld och intet säger mölnaren till, så kan ey mölnaren 
swara till om det bortkommer.

3. Nemdes några studiosi them D. Joannes Elai Terserus kan bruka i versionen:
Jordanus Edenius bewüiades.
Petrus Vidikinni bewiliades.
Andreas Olai Holmensis är ungh.

D. Stigzelius sade en Smolandum, Laurentium Mellinum hafua stipendium af 
H. K. M:t så myckit som twenne andra stipendiater, derföre at han skal studera 
lingvas orientales. Syntes gott wara at han ock blifue een.

D. Terserus sade sig wilia antaga honom till proff så länge.
4. Delibererades om Adiuncto philosophiae uthi M. Olai Skultz ställe. M. Ericus 

Noraeus, och M. Andreas Hoflander, och M. Olaus Magnelius äro the som henne 
begära. Magnelius är tilförende recommenderat af Illustrissimo Dn. Cancellario. No
raeus har tiänt Academien dubbelt länger än någon Notarier för honom. II. Har 
continuerlig hållit exercitia för juventute academica. III. N u sädan den nyia staten 
giordes bortmist 20 t:r spannemål åhrligen. IV. Emädan H. K. M:tt hafuer tillåtit 
at en Professor nu tillijka wara Adiunctus juris, hui skulle icke han dessa officia 
tillijka åthniuta. V. Hälst emädan dessa officia hafua tilförende warit coniuncta, och 
mästadeels hans antecessores hafft dem tillijka. Här om skal öfuerskrifuas til Illust. 
Dn. Cancellarium pro unius confirmatione.

3. Uplästes borgemestares och rådz breff här i Upsala, uthi huilket the begära in
lösa Nyby uthi Gambia Upsala sokn aff saL Doctoris Vallii yngsta sons förmyndare 
för 2820 dr enkelt kopparmynt både för skatterättigheet och pantskilling. Tilbiuda 
sig ock wilia taga samma penningar på intresse och til försäkring uthsättia Nyby i 
pantwijs.

Resolutio. Om Nyby hemmanet skal ändig sälias, så måste thet hembiudas hans 
syskon, och i fall the thet intet wilia inlösat, så är Academien så när som staden. 
W ij skola och begära see breffuen som the af H. K. M:t bekommit hafua.

6. Begärade Märten Jönsson Sigtuna borgemästare oppå Sigtuna stadz wegnar, 
få til sig byta några Academiae hemman der i negden belägne. Nfemligen] Wijby 
2 gårdar, Humpareboda och Kuntarebackan. Tilbiuda igen några chronetorp uthi 
Wendel sokn belägne. Resolutio. Thet är myckit betänekeligit om wij skola byta eller 
ey. Denna gången kunna wij intet der om sluta.

7. Uplästes herr Johan Oxenstiernas öffuerstens bref deruthinnan han begärar ingå 
itt jordeskiffte medh Academiae förmän, tilbiuder itt sitt frälsehemman uthi Lunda 
belägit i Waxala härad och sokn, emot een uthiordh uthi Westerry sokn, som til een
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studentz oppehälle är testamenterat under Academiae Staat. Resolutio. Consistorium 
hafuer ingen macht, uthan slechtz weetenskap och deras huilkom testamentz dispen- 
sation är befallat, här om något sluta.

8. Novus Rector Dn. Zacharias Humerus secundum ordinem in constitutionibus 
definitum, eligebatur. Dock skal skrifuas til H. K. M:t och [i] underdånigheet för
frågas om H. K. M:t wil något extraordinarie hafua hållit uthi tilstundande krö- 
ningztijden.

Den 25 Aprilis
höltz ordinarium Consistorium närwarande: M. Johanne Laurbergio Acad. p.t. 

Rectore, D. Laurentio Stigzelio, D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, D. Daniele 
Sidenio, M. Israéle Bringio, M. Johanne Franck, D. Henrico Ausio, D. Joanne 
Scheffero.

1. Borgmestaren Thomes Lårmann anklagade Ericum Nerbeliuw at han i stör 
otidigheet hade inlupit i hans huus, skiält honom för skinbracka, och myckin annan 
otidigheet.

Ericus kunde intet neka til skälsordet.
Sententia. Ericus Nerbelius som hafuer borgemästaren och borgerskapet i staden 

Upsala, nämdt medh itt oquädins ord, skal böta derföre 40 mk huit mynt effter det 
12 cap. Kongz B. Item inlupit hoos borgmestaren i hans egit huus, och der ohöfligen 
sådana ord framfördt, derföre skal han incarcereras i otta dagar. W ar och ohöflig och 
otijdig hoos Rectorem Magnificum, derföre skal han ock sittia åtta dagar i fängelset. 
Och hoos dem som detta angår sådana faut afbedia.

2. Beslötz at inspectores skola besee camrarna på Communitetet, och uthleya them 
til studenters behoff, som bliffua trängde uthur sina stuffuor i chröningen.

Den 2 Maij
höltz ordinarium Consistorium närwarande: M. Johanne Laurbergio R., D. Lauren

tio Stigzelio, D. Petro Schomero, M. Israele Bringio, M. Johanne Franck, M. Martino 
Nycop., M. Laurentio Fornelio, D. Zacharia Humero, D. Johanne Scheffero.

1. Proponerade Rector om orgorna at the äro ofärdige wordne af drop, huar skal 
man nu taga bekostnat at reparera dem medh? Beslötz at kyrkioboken skal sändas 
om kring til dem som intz hafua contribuerat til orgorna, at the nu effter sin råd 
och godhtyckio må ochså något contribuera.

2. Förtälde D. Petrus Schomerus sig hafua uprättat itt skriffteligit contract och 
gårde kiöp medh Peder Benchtson Academiae opbördzman om h. majorens Johan 
Blanckz gårdh på Islandet för 600 dr sölfuermynt. Uplästes ock majorens breff der 
uthi han låter sig behaga det kiöp som Peder Benchtson slutit hade. Dernäst beswä- 
rade sig mehrbite Doctor Per öffwer Mårten Steensson at han intet wil flyttia uthur 
gården uthan hindrar sig der innfahra. Och emädan Per Benchtson intet wille in
rymma honom gården, lade Doct. Schomerus contractet in i rätten, säyandes sig wilia 
träda ifrån contractet, så framt gården honom icke strax inrymmas kunde. Peder 
Benchtsson sade sig intet hafua tilståndh af majoren at lefrera Mårten Steenson några 
penningar, för det han säger sig hafua kostat på gården, ey eller wil Mårten flyttia 
uthur gården, förr ähn han får betalning derföre.

Mårten Steensson sade sig intet undfalla at flyttia uthur gården så framt han finge 
sin betalningh, men emädan han war i otijdh uthsagd, och hade myckit kostat på
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gården, chet ingen wille honom betala, begärade han loff at sittia quar i gården til 
dess han bleffuo betalt. Om han nu skulle uthflöttia måtte han til äwentyrs sädan 
länge nogh få bijda effter betalningen. Mårten upwijste ock h. majorens contract 
om hushyran der uthi beståes huadh nödigdt kan kostas på gården.

Aldenstundh Mårten praetenderar på kostnaden han der nederlagdt hade i gården, 
och at han ey een månad för fardagh tilsagd war uthan i otijdh måste uthflyttia, 
och intet blef försäkrat om betalningen, ty arresterade Consistorium så månge pen
ningar hoos D. Schomerum af summan för gården giffuas skulle, til dess h. majoren 
sielff eller hans ombodh kan sigh medh Mårten Steensson om kostnaden på gården 
skäligen föreenas och förlijkas. Och Doctor Per loffuades uthi gården inflyttia.

3. Uplästes Illustriss. Dn. Cancellarii bref at promotio Magistrorum må hållas. Be- 
slötz ock at hon skeer den 7 Maij. Och mutatio rectoratus den 8 Maij.

4. Uplästes Illust. Dn. Cancellarii bref deruthinnan hans Excell. intercederar för 
Hans Nyman borgmestaren i Halmstad, at få arendera Biörsko rättarelagh. Resolutio. 
Consistorium skrifuer tilbaka och afbeder ärendet, ty thet skeer intet uthan Acade- 
miens skada, dhe må lofua huadh the wilia, the hållat intet. Och ingen cautionsman 
hafuer han.

5. Cursor deposuit iuramentum (Jacobus Josephi) se ea omnia praestiturum quae a 
Cursore constitutiones academicae requirunt.

6. Är wetandes at ehreborne wälachtat och försicktige man Mårten Jönson borg
mestaren i Sigtuna, hafuer twå åthskillige gångor warit uthi Consistorio academico i 
Upsala och fliteligen anhållit det stadh skulle för wederlagh få sig tilbyta några 
Academiens arf- och egne hemman (för Chronones torp i Wendel sokn) Wijby, Hum- 
pareboda och Kuntharebackan huilka saL Kongl. May:tt glorwyrdigst i åminnelse 
under Upsala Academia äwerdeligen bebrefuat haffuer. Framteendes K. M:tz nådige 
resolution staden Sigtuna på deras postulater A:o 1637 medhdeelat, at H. K. M:t är 
intet obenägen, at låta Sigtuna stadh til uthrymme få några hemman der i negden, 
allenast om the woro under H. K. M:tz frija disposition, eller äganderna täcktes sig 
til wederlag bequäma. Så emädan sådana byte äro förmedelst H. K. M:tz stränga för- 
bodh af dato den 8 Augusti 1645 medh effterföliande ord förbudna: Huarföre wele 
wij icke at här effter medh byte och förändringar på Academiae godz må förfaras, 
men aldeles hafuas och hållas der medh fördragh. Ty är här medh til Eder wår all- 
fuarliga befalning, at i her effter hålla der sträng hand uthöffuer, at inga Academiae 
godz warda förbytta der ifrån etc. Alltfördenskul understår Senatus academicus sig 
ey emot sådant uthtryckeligit förbod til något byte consentera.

7. Emädan Lars Nilsson Academiae timberman är allena, och kan intet stort uthrätta 
eensam, antogos twå andra honom til hielp, neml. Johan Knutsson och Anders 
Erikson.

Den 23 Maij
höltz ordinarium Consistorium närwarande Dn. Zacharia Humero p.t. Rectore, 

D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, D. Carolo Lithman, D. Daniele Sidenio, 
M. Israele Bringio, M. Laur. Fornelio, Dn. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, M. 
Olao Stenio, M. Noraeo Notario.

1. Praesenterades afrijtning på Pijlhagen som Anders Torstensons tienare giordt 
hafuer tillijka medh D. Hedraei correction. Somblige höllo tå rådeligit at der effter
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skulle skee uthstakning. Sombliga meente gott wara at förtöffua til dess Anders Tor- 
stenson kan hijt komma.

2. Uplästes H. K. May:tz instruction gifuin D. Benedicto Hedraeo, at han skal för
skonas med avocamenter til dess hans wärkstad kan färdig blifua.

3. D. Hedraeus begärade effter sitt brefz lydelse at få tilträda Säfwia i Danmark 
sokn som hans antecessor salig M. Martinus Gestrinius här til hafft hafuer. Men 
M. Olaus Gestrinius begärade at hans moder måtte få behålla hemmanet öfuer detta 
åhret som är hennes annus gratiae. Syntes Consistorio gott wara at låta hustro Elisa
bet behålla hemmanet öfuer annum gratiae. D. Hedraeus sade sig wilia förfråga sig 
hoos H. K. M:t.

4. Uplästes H. K. M:tz bref gifuit borgmestarens Johan Olofsons söner widh Sahla, 
at bekomma stipendium regium. Skiötz op til dess om stipendiariis handlas skal.

5. Petrus Fluur anklagade Laurentium Biur säyandes, at han kallade sin broder 
(som promoverade en tijd sädan in Magistrum) åsnapanna. Laurentius Biur bekände 
at han hade kallat honom åsnepanna, af den occation at han Yettus först kallade sig 
åsna. Johannes Andreae Helsingus witnade: intet minnes iagh at Petrus kallade Lau
rentium åsna först uthan det hörde iag at han bad honom läsa öfuer amo. Men 
sädan kallade han honom åsna, när the begynte wäxla ord. Petrus Grubb witnade at 
Biuren sade: ästu så lärd, så skulle [du] hafua informerat bror din, den åsnapannan. 
Petrus Fluur bekände sig hafua kallat Biuren åsna igen.

Sententia. Laurentius Biur skal incarcereras i 2 dagar för thet han hade skält M. 
Ericum, som facultas philosophica hade publico testimonio honorerat. Och effter 
dhe hafua kallat huar annan åsna, så må det wara skult.

6. Hans Sigfridson i Ingelstad uthi Närtuna sokn som hade råkat i skada af 
wådeld, så at heela hans gård upbran 1647 in Aprili, begärade frijheet, at han deste 
bättre sig uprätta och gården igen bebyggia kan. Resolutio. Han får 3 åhrs frijheet, 
effter han har bygdt op några huus allreda. Dock skal han wäl upbyggia hemmanet 
igen och blifua ther 6 åhr sittiande, eller skaffa en annan i sitt ställe.

7. Staffan Erikson i Rasbokijl sokn hade sin kyrkioheerdes M. Petri Enstadii 
witneskrift om sin stora ålderdoms swagheet och fattigdom, begärade tilgifft på dhe 
17 dr kopp. m. och en tunna span:ll, som han ähnnu Acad. skyldig är. Resolutio. 
När Mårten Anderson fougden kommer hijt i staden skal han få swar, i medlertijd 
blifuer han okrafd; fick wån på at få tilgift.

8. Uplästes Alunda rättarelagz beswär emot M. Boetium Quaestorem, at dem för 
många uthlagor påläggias. M. Boetius upläste H. K. M:tz åtskillige breff at the så 
myckit äro skyldige uthgöra, som han af them fodrat hafuer. Ther emot kunde ingen 
något säya.

9. Beslötz at en ny press skulle göras til Consistorii behoff, at tryckia under bref 
medh.

26. Maij,
in aedibus Rectoris sattes Johannes Johannis Sunnius och Olaus Samuelis, re & 

corpore in arresto derföre at the äro misstänckte skola hafua colluderat medh en 
tiuff Erik Matzon widh nampn, länt honom sina kläder, dölt honom hoos sig.

29. Maij
in aedibus Rectoris praesentibus M. Johanne Franck, M. Olao Unonio och M. Erico 

Noraeo Not.
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öffuerste Grijsbackz tienare Anders, klagadhe på Nilss Esbiörson, Lilliehökarnas 
tienare. Wij, sade han, möttes åth på Nytorget, der skiöt han Gerdt, Lilliehökarnas 
poike, på mig. Jag sade til honom, huarföre skiuta i mig? Då drog den stora drängen 
Nilss af sig hanskan, sädan drogh han uth swärdet, högg åth migh, men råkade mig 
intet, satte så in swärdet. Jag tog een skyffel af arbetzfolket att wäria migh medh. 
Nilss swarade: Jag kom intet wid denna Anders, uthan gick och narras medh Gerdt, 
då råkade han komma widh honom. Så wille han slå migh, då tog iag uth mitt 
swärdh.

M. Johan Frank witnade: at Nilss tog först til swärdet, och slog effter honom medh 
näfwan, twå gångor tog han swärdet uthur bälian. Men när du andra gången lop 
baak om huset effter honom, såg iagh intet huadh tu giorde.

Gerdt, Lilliehökarnas poike, sade: Wij kommo gåendes Nilss och iagh, då kom 
och Anders gåendes, Nilss skiöt migh så at iag råkade komma in på Anders, då sade 
Anders: Hui skiuta 1 migh? Anders skiöt emot Nilss medh näfwan i bröstet. Johan 
wachtemestaren sade sig intet hafua seedt denna handelen, men widh fyra slog såg 
iagh Nilss medh blotta wärian på gatan, högg i gatan, ropade: Hui Cortzii. Då 
tog iag honom och förden i prubban. Nilss bekände sig en gång hafua ropat holla.

Sententia. Nilss mister swärdet och böter 6 mk h. mynt, til treskiftes, item för det 
han drog swärdet sädan åth Anders och Gerdt tog til een steen, gå både in carcerem 
på några dagar. Nils i 6 dagar, Gerdt på 2 dagar.

2. Samma gång anklagade Martinus Olai Vesmannus Jodocum Aruidi V-Gothum, 
at han annan dagh pingsta i afftonsången kallade honom penal, trampade på hans 
spora, sedan gick han ifrån migh och begynte kasta steen och leer på migh, thetta 
hände mädan folket sang för predikanen. 4 dag pingst gick iag til den andra kyrkio- 
dören på södre sijdan, meente iagh skulle få stå i fridh der. Då kom åter denna 
Jodocus och under predikanen ropade penal och archipenal på mig. Jag bad honom 
låta blifua migh säyandes iag wille klaga på honom för Magnifico. Han swarade, 
iag wil strax gå medh tigh dijt, der skal du få höra penalers rätt. Her stå några uth 
om dören som skola spänne sporarna af tig. Tridie gången kom han nu i söndagz i 
högemässan mädan the sungo, kastade några steenar på migh, så gick iag fram bät- 
ter, då kastade han migh i huffuudet medh een liten steen. Jag gick tilbaka bad 
Jodocum skona migh, eller iag wille klaga på honom. Han swarade: När tu kommer 
uth skal iag spänna sporarna af tig likwäl.

Jodocus swarade: Annan dag pingsta stod iag widh dören och talte medh Olao 
Olai, då stodo poikar widh Bibliothekz dören och kastade på honom. Då kallade han 
mig belghunder. Der till Martinus neekade. Ähn sade Jodocus, iag frågade honom 
om han war penal, en gång trampade iag på sporarna, det bekänner iagh, men 
många andra trampade sammalunda på hans sporar såsom Andreas i Lösta, Olaus 
Olai i h. Erikz gårdh. Andra gången om fierdedagen kallade iagh honom penal, men 
aldrigh archipenal. När han sade sig wilia gå til Rectorem, sade iag migh wilia gå 
medh, men intet nämde iag om penalers rätt. N u i söndagz knäpte iag itt litet sand
korn på honom. Martinus swarade: ja intet giorde thet ondt, uthan förtreet.

Sententia p.t. Jodocus skal stå in arresto re & corpore til nästa Consistorii dagh, 
til dess dhe andra som äwen thet samma giorde comparera medh.
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Den 6 Junij
in aedibus Rectoris praesentibus Rectore, D. Laurentio Stigzelio, M. Martino Nyc., 

M. Johanne Laurbergio, M. Erico Norseo Not.
1. Framwijste Rector een ny press den Anders Nilsson smeden giordt hade, och 

bewiliades honom til arbetz löhn trettijo daler kopparmynt ex publico.
2. D. Stigzelius begärade af Rectore at några wissa måtte af Consistorio bliffua 

tilordnade som werdera s. D. Wallii yngsta sons theen, koppar och huad ther mehra 
kan finnas, at then andra kullen må bliffua contenterat. Bewiliades at det tilkom- 
mande fredag klockan try effter middagen må effterkommas. Och skola der öf:r 
wara M. Israel Bringius, M. Isaeus Istmenius, M. Joh. Laurbergius. Deras hustror 
gå och medh som tijdh hafua.

3. Framstälte Rector på ProCancellarii wegner een admonition til M. Martinum 
Nycop. at han wille med första afstå det förmynderskapet för s. Vallii yngsta son, 
eller han wille inläggia een protestation der emot, at det skal intet gälla huadh the 
andra arfuingarna der om protestera. M. Martinus swarade sig iu förr iu heller wilia 
afläggia onus tutelae, badh Rectorem tala der om in Consistorio. D. Stigzelius sade: 
det kan intet skee förr ähn the andra syskonen blifua betalte, huadh som den yngsta 
broderen dem skyldig är. Allt huad löst eller fast kan wara wilia the andra syskonen 
emot taga i betalning, men icke bökerna ty salig doctorinnan är them inga böker 
skyldig blifuen, uthan i gården och fasto. Sedan the äro betalte, så taga the emot 
gossen och hela arffuet. Beslötz at Doct. Stigzelius skrifuer till Doct. Anthelium 
och M:r Olaum Vallium, at the komma hijt eller göra någon fulmechtig i sitt 
ställe, som anamma betalningen, emottager gossen Laurentium, arfuet och onus 
tutelae.

4. M. Gerdt guldsmedh kom för rätten och beswärade sig hafua fått en dom på 
rådhuset, deruthi han är dömd till 4 rijkzdalers boot för det han hade bortskyndat 
sin dräng uthu Casper Schoubers cur, huilken dräng Tisenhausen och Wilshusen 
slagit hafua, och bidit M. Gerdt at föra dränge» bort til her Johan i Danmark. 
Beslötz at Wilsshusen med Tijsenhausen skola betala m:r Gerdt the samma 4 rdr 
alldenstundh han det effter deras wilia och för deras bästa skul giordt hafuer. Dhe 
böker som Tijsenhusen äger och Wilsshusen nu hoos sig hafuer skola interim wara 
arresterade til dess m. Gerdt får sin betalningh.

3. Geuagliern emot hustro Gulin i Swartbäcken klagar för gield, som hon har 
lofuat wilia på sig taga och betala, men intet åthgiordt. Resolutio. Hustro Gulin, 
Communitetz oeconomi hustro, hörer nu under rådstuffuan, ergo remitteras hon 
dijt.

6. Proponerade Rector herr Knutz Bondekyrkio capellanens begäran at få loge- 
mente oppå Communitetz camrarna, dhe tree camrar begärar han som äro näst in 
till gången. Resolutio. Han får samma camrar til een behagelig tijdh, medh dhe 
wilkor och förord, at intet slaskerij eller twättande skal der oppe öffuas.

7. Andreas Petri Vesmannus kastade medh steen på spögubben, för det at han 
hade slagit sig i ottesången annan dagh pingsta, och dragit honom illa i håret, är 
een bekändh saak. Resolutio. Andreae praeceptor skall animadvertera på honom der- 
före, så Acad. wachtemestare skall see der på.

8. Petter Philipson klagade ahnn Jahan Lom booktryckiare mesterswennen för 
det han hade kaÜat honom tiuf. Jahan swarade, bekände sig hafua kallat honom 
tiuff, men ey war han den förste. Uthan tryckiaregossen Erik Ram, sade thet för
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honom at Petter hade stulit een book uthur wärkstaden. Erik Ram bekände sigh 
det haffua sagdt för Lommen, men tänckte intet der medh. Sententia. Jahan Lom och 
Erik Ram skola effter thet 31 cap. Rådst. B. böte huar sina 6 mk. sölffuermynt 
för oquädins ordh, effter the bekändhe sig intet tiuffuestyckie wetta medh Petter 
Philipson.

9. Inkallades Erik Larsson mölnaren till den ända at Consistorium skulle honom 
några regler föreskriffua huar effter han sig rätta skulle. Och sattes

Den 1. regula. Den som först kommer til quarn, först maal Mölnaren suarade: 
Den regien kan intet alltijd hållas för dödzmål och gästebodz skul. Somliga sända 
bod i quarnen och fråga när the skola få slå på och då föra dhe först dijt sin 
mäld, då får han slå på fast ähn han kommer seenare. Consistorium determinerade 
detta sålunda, kommer någon nödstälter, och före honom har någon bryckiar eller 
bakare slagit på skrufwen som haffuer 10 eller 20 t:r the må the ophöra när några 
tunnor äro afmaalne, och den fattige blifua hulpin medh.

2. Ingen slå på skruffuen uthan mölnarens loff, eller hans som i hans ställe står, 
och då skal han angiffua huru myckit han har til at maala.

3. Slår han mehr oppå ähn han har angiffuit och har loff till, och een annan 
nödstält kommer, då må mölnaren driffua honom til at ösa af igen.

4. Om mölnaren swarar folk illa uthan beskedeligheet, eller slår annars folk, skal 
han plichta derföre.

5. Om någon öffuerfaller mölnaren i quarnen med hugg eller slag, liggie thet i 
tweböte.

6. Mölnaren skal hålla quarnen reen och frij för suinbockar och andra skade- 
diur.

7. Ingen bortföre någon säck uthur quarnen dag eller natt uthan mölnaren eller 
hans dränger lefrera säcken uth.

8. Huar och een haffue wist mark på sina säcker.
9. Hoo som införer mäld i quarnen, och ey kan låta sit folk quar blifua som 

den achtar, då gifue quarnskrifuaren för huar säck 1/ 2 öre kopparmynt. Den som ey 
den halföre uthgifua wil, achta sielf som han bäst gitter, och stånde sin fara. 
Dock skal samma quarnskriffuare upskriffua huar säck som uth och inn föres, och 
uthan hans weetskap före ingen uth eller in.

II. Giordes och ordning medh humblegårdzmästaren Mattes Olofson, och hans 
dränger Olof Erikson och Matz Person.

För een kupa af nyio tage ett koppärr unstyck ie, men på gräswald 11 /4  öre, och 
hålle sig sielf öl och maat.

För een kupa uphackas tage en halföre kopp^rm.
För thet the gräfua, störa, binda op wannen, tage dagalöhn på åtskillige tijder 

mehr eller mindre såsom andra arbets karlar som för daglön arbeta. Humblegårdz- 
mestarens förmon är det at han tager betalningen för huar 16 kupa åth sig allena, 
och drängerna taga allenast sin deel uthi alla dhe andra lijka medh honom.

Den 9 Junij
in aedibus Rectoris praesentibus M. Boetio Chruzelio, M. Isaco Istmenio och 

M. Erico Noraeo Notario kom Julius Caesar Baldironi, och begärade gienast uth 
dhe 150 dr til förbättring (på det han skulle blifua quar) effter H. K. M:tz breff,
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då badh Rector honom bijda til onsdagen tå publicum Consistorium hållit warder. 
Men Baldironi wille intet bijda uthan slog twå gånger i bordet för Rectore, och 
lop uth wreder säyandes barbare. Ego cras ibam Holmiae, seruitore.

Den 12 Junij
höltz ordinarium Consistorium praesentibus: D. Zacharia Humero p.t. Rectore, 

D. Laurentio Stigzelio, D. Joanne Elai Tersero, D. Carolo Lithman, D. Daniele 
Sidenio, M. Johanne Franck, M. Martino Olai Nycop., M. Boetio Chruzelio, Dn. 
Joh. Henrico Boedero, M. Olao Unonis, Dn. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, 
M. Johanne Laurbergio, D. Johanne Scheffero, D. Benedicto Hedraeo, M. Erico 
Noraeo Notario.

1. Afflade D. Johannes Henricus Boeclerus juramentum assessoris in Senatu.
2. Aflade Dn. Benedictus Hedraeus juramentum assessoris in Senatu.
3. Constituerades inspectores regiorum alumnorum, D. D. Joannes Elai Terseras 

ex theologica facultate, och D. Zacharias Humerus ex philosophica facultate.
4. Bleff effter omröstande sententierat öffwer Jodocum Aruidi, vide infra 29 Maij, 

at han skulle sättias i prubban uthi 14 dagars tijdh. Derföre at han Martinu?» 
Vesmannum i kyrkian åtskillige gånger agerat hafuer.

5. Uplästes H. K. M:tz bref gifuit Julio Caesare Baldironi at bekomma salarium 
ifrån then tijd hans confirmations breff dateras den 17 Julij 1648. Quaestor wijste 
och op hans Excell. Rijkz- och Acad. Cantzlerens breff at han Romano Amazono 
skulle få 150 dr sölfuermynt til förbättring, och itt annat bref medh Illust. Dn. 
Cancellarii egen hand skrifuit at som Romano skulle få 1648 åhrs deputat richtigdt 
uth. Nu har Amazo fått uth så wäl Michaelis terminen 1648 som den förra. Likwäl 
kommer nu Julius Caesar och begärar salarium för samma termin, emot H. K. M:tz 
bref, at icke tuå skola taga salarium för allt een termin. Resolutio. Wij låta honom 
få sit salarium för uth, och när H. K. M:t kommer hijt wilia wij förfråga oss 
der om.

6. Anklagade Rector Julium Caesarem Baldironum at han kom inlöpandes i Rec
toris cammar, intet helsa uthan knytte näffuan och slog i bordet så kannan dantsa 
på bordet, sprätte medh nagelen på tanden och hotade medh een italiensk affeet, 
klagade at Rector så wäl som heela Consistorium traetera honom inhumaniter. Julius 
Caesar swarade, at han intet undsade Rectorem, italienerna mena intet ondt medh 
den affeeten, bekände sig haffua slagit i bordet, sade ytterligare vos omnes estis 
contra me, et male me tractatis.

Sententia p.t. Emädan han kallar oss alla sina adversarios kunna wij intet döma 
honom, uthan bijda til dess H. K. M:t kommer hijt. Och nu förmana honom at han 
ställer sig höfligen och wäl emot Rectorem och Consistorium.

7. Inkallades M. Enevaldus som hade skrifuit een disputation de vocatione, är een 
materia theologica mehrendels och bör han intet deruthinnan praesidera huarföre 
rådde Dd. professores honom at han wille inställa den disputation.

8. Samtycktes at dhe penningar som Upsala stad lefrera wilia för Nyby (pant- 
schillingen) skola förwaras in aerario Academiae, om icke M. Martinus Nycopensis 
som är pupilli tutor wil samma penningar emot taga.

9. Uplästes Erici Pharstadii klageskrifft emot Petrum Duun Smolandum, signerat 
lit. A. Deruthinnan han klagade I. at Petrus hade förhindrat sin sal. döda broders 
wärd och wärdinna til at komma in til honom när han låg på sitt yttersta. II. Åt-
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skilliga reesor utskickat sin systerson, som borde achta hans broders saker. III. At 
han af egen myndigheet, Consistorio, Magnifico, slächt och förwanter owitterligen, 
hade uptagit hans kistor, sönderbrutit hans skåp, ransakat och läsit hans handskrifter, 
och förandrat een sin handskrift, der igenom äro många hans penningar bort
komna. At hans sal. broder hade många penningar om händer näst för sin dödh 
bewijsade han först medh Olof Jonsons skomakarens witneskrift, N:o i., item medh 
Hindrich Fransons hustros och Erik Bertilsons hustros witneskrift, N:o 2., item 
medh Erik Staffansons witneskrifft, N:o 3., item N:o 4., at Petrus Duun hade 
förandrat sin handskrift bewijsade han medh Erici Olai Rhedelii witneskrift, N:o 5, 
item medh hans egen quarleefda handskrifft, N:o 6. Petrus Duun swarade munte- 
ligen sig intet wara skyldig til dessa beskylningar, intet hafua opslagit hans skåp, 
det giorde m. Bern snickare. Ey war iag der eensam hoos, uthan och så tillijka 
andra studiosi, det han bewijsa will medh deras handskriffter, N:o 7. Sade ey diet 
ringesta wara der ifrån kommit, uthan Paulus Grodingh tog een book, en foliant 
der ifrån, den sade Ericus Pharstadius wara pantsatt, vid. N:o 8.

Detta passerade allt den 9 Junij.
Nu inlade åter Ericus Pharstadius några klagepuncter emot Petrum Duun, vid. 

Iit. B. Sedan the woro uplästa tilfrågades Petrus Duun: Huru kom det til at i 
begynte först taga den curam på eder, at dispensera om hans saker som död war? 
Petrus swarade: När iag fick see at han war död, då tog iag tillijka medh the 
andra studiosis den curam på migh ex misericordia. Olof Jönson witnade at sal 
Petrus Pharstadius några dagar för sin död länte sig penningar, och då såg han 
honom hafua några rdr uthi en possa och hörde honom säya at han skulle skicka 
40 rdr til sin broder. Erik Staffanson i Fierdingen witnade at m:r Bern tog salig 
Petri kista och maat och förde hem til sitt alltsammans, och uthwijste oss som der 
woro. Olaus Bergeri Calmariensis, Magnus Laurentii och Ericus Andreae huilka gäste 
i samma herberge witnade, at när the skulle gå til måltijdz 6 slogh, då kom Petrus 
Duun inspringandes och sade at studenten war dödh, så gingo wij dijt at see oppå 
honom, och woro tå många inne för oss, een pijga kom ock dijt som begärade 
nycklarna hans, men hon bekom them ey. Petrus Duun tilspordes: Huem war inne 
hoos sal. Petrum när han afleedh, mehr ähn han? Dunen swarade: Hans systerson 
kom och bad migh gå in, när iag der in kom war han reda dödh, poiken och een 
V-Gothus huilken iag intet känner woro ther inne medh migh.

Resolutio p.t. Petro Duun pålades at bewijsa det han icke war allena hoos sal 
Petrum ifrån det han hem kom i huset. Och upskiötz der medh til widare ransakning 
tå alla skola comparera som medh woro.

10. D. Benedictus Hedrasus frågar när han får immission at träda til Säfia. Respon
sio: Han tager nu til träda.

11. Norasus presenterade afrijtning på s. Barbro huset och gillades.

Den 20 Junij
höltz ordin. Consistorium närwarande: D. Zacharia Humero Rectore, D. Laurentio 

Stigzelio, D. Petro Schomero, D. Carolo Lithman, M. Israele Bringio, M. Martino 
Nycop., D. Joh. Boeclero, M. Olauo Unonio, D. Henrico Ausio, M. Johan. Laur- 
bergio, D. Joanne Scheffero, M. Erico Noraeo.

I. Proponerade Rector M. Olai Skultz begäran at bekomma salarium för adiunc-
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tura för detta hela åhret. Resolutio, han får salarium för påsketerminen 1649. Men 
för Michaelis terminen får M. Ericus Noraeus.

II. Uplästes den KongL Hofrättens resolution gifuin den 12 Junij om Margreta 
Andersdotter som är besufuen af M. Joh. Lysero. Hon skal böta 80 dr, och han 
M. Johannes skal lagforas. Beslötz för den skul at Consistorium admonerar M. Lyse- 
rum literis til att komma hijt och förswara sitt nampn och ryckte.

UI. M. Martinus Nycopensis sal. Vallii yngsta sons tutor wille nu opsäya tutelam 
med the beswär hon medh sig haffuer. D. Laurentius Stigzelius swarade: Jag har 
fuller intet nu beställa medh någon tutel för dhe andra äldre syskona, men det 
weet iagh berätta, at the andra syskonen begära betalning af sin yngre bror, för 
ähn the taga emot gossen eller tutelen. Beslötz at bref skal skrifuas til Mons. Olaum 
Wallium här om, att han må låta the andra sina syskon wem här om. Försittia och 
försumma the sig at comparera innan een månad så må M. Martinus Nycopensis 
lefrera richtiga räkningar och lefrera och opsäya onus tutelas in Consistorio.

IV. Uplästes Rectoris p.t. breff til M. Martinum Nycopensem at få fram för 
någon annan köpa Luthgården, 1000 rdr wil han gifua för honom, effter som han 
är wärderat worden, och oppå fyra terminer lofuer han sigh willia samma 1000 rdr 
:ilställa Laurentio Vallio.

V. Proponerade Rector sin saak emot Julium Caesarem Baldironum (vid. sup. 
12 Junij), intercederar för honom ty han är een peregrinus och deprecerar nu 
skrifteligh och ångrar sådan sin otidigheet. Resolutio, hela saken giffz honom till 
medh dhe wilkor och förordh at han intz skall offtare på sådant sätt igenkomma.

VI. Framkom för Consistorii rätten Carll Anderson, stadzsyndicus, fulmechtig 
giord af her Johan Fernelio och Erico Pharstadio at agera sin saak emot Petrum 
Duun. Sedan Carll Andersons fulmacht upläsin war, inlade Petrus Duun sitt swar 
til dhe förrige inlagor. Signerat litera C. När thet war upläsit framkallades Matz 
Michelson, Petri Duuns wärd, huilken witnade at Petr«J Duun hade aldrig för- 
wägrat sig eller sin hustro ingå uthi sal. Petri Pharstadii cammar, förr ähn mester 
Bern kom dijt, då badh han folket gå uth, twå eller tree studenter woro ther. 
Medan han låg och drog i siältogen, stod dören oppe, många studenter gingo dijt 
til honom. När 6 slog leedh han aff.

En pijga Marina widh nampn tienar hoos Matz Sigfridson i Rijkomberga, wit
nade at sak Petrus hade sagdt måndagen förr ähn han blef död, Gudh nåde mig är 
så ånger iagh skulle sända 14 eller 15 rijkzdaler til min broder, trå den dräng som 
weet huar iagh skal få ihop dem, iag har länt den ena hijt, den andra dijt, intet 
nämde han heller huem han hade länt them. Hui giorde i så, sade iag. Ja så galin 
war iagh, swarade han. När så wijda denna gången ransakat war, opskiötz saken til 
een annan gång, när studenterna och kunna komma tilstädes som medh woro.

VII. Handlades om stipendiariis, confirmerades:
M. Andreas Hofflander Vermelandus, Jordan Edenius Vermel., Petrus Vidichinni 

Vesman., Laurentius Mellinus Smol. och en locum har han förr, Johannes Simonis 
ryss mz H. K  M:tz conwwendation, Benedictus Andreae Roslagius, Johannes Sparr
man Uplandus, Nicolaus Sylvius Suderm., Johannes Jonae Laurenius O-Gothus.

Discurrerades och om h. Olofz söner widh Åfwestad som hafua H. K. M:tz 
recommendation, men emädan the äro unga och kunna intet skriffua congrue ähnn, 
få the intet denna gången.

Petrus Jonae Huduikzvaldius skal få nu om något rum kan bliffua ledigdt.
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Inlades många andras epistolas petitoriae, item uplästes Illust. D. Cancellarii 
recommendation gifuin Andreae Yxdorphio. Dn. D. Emporagrii för Johanne Andreas 
Tybelio gästgifuare sonen, men emädan nu inga lediga rum mehra funnos, skola 
dessa här näst tagas i consideration och gott minne.

Den 23 Junij.
Effter förrättat gudztienst i kyrkian uplästes Illust. Dn. Cancellarii bref och re

commendation M. Erico Odhelio gifuin, at han M. Odhelius må behålla adiuncturas 
löhn, emädan han fulbordar sin reesa in exoticis academiis.

Item uplästes M. Odhelii breff til Venerandum Consistorium deruthinnan han 
begärar at niuta suas functiones salarium medan han uthe är. Respondebatur: Det 
unna Dn. Professoris [sic\ rätt gärna sampteligen och önskade honom lycka på sin 
reesa.

Den 11. Julij
höltz ordinarium Consistorium närwarande: D. Zacharia Humero Acad. p.t. Rec

tore, D. Laurentio Stigzelio, D. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Martino 
Nycop., D. Henrico Ausio, M. Johanne Laurbergio, D. Benedicto Hedraeo, M. 
Noraeo Not.

1. Framsteeg Dn. Petrus Nenzelius och refereradhe huru på synen är tilgångit 
widh Stolp Ekeby uthi Frösunda sokn. Petrus tilsades då at han skulle inläggia een 
skriftelig relation der om.

2. Inlade Carl Anderson syndicus sina klagepuncter emot Petrum Duun. När 
dien war upläsin sattes Petrus Duun uthi arrest til dess saken blifuer uthförd 
Laurentii tijdh eller Mårmässetijdh. Interim må Petrus reesa uthur staden om han 
så wil, och til förlagdan tijd sig åter igen hörsamligen inställa.

3. Borgemestarens Jahan Jonsons fulmächtige klagade at [A]nders Jacobson be- 
swärade sig öfuer mölnaren Erich Larson at hans maltsäck är bortkommen i quarnen. 
Mölnaren sade der står een maltsäck, har ståndit ther allt sädan påsk och ingen 
kännes widh honom. Beslötz at borgmestaren tager den maltsäckien til dess någon 
medh fult skiäl kan bewijsa honom höra sig till.

4. En bonde ifrån Läby Erich Benchtson wid nampn klagade också på mölnaren, 
at een tunna rog är bortkommen i quarnen, först tuingade mölnaren bonden at 
ösa af skrufwen, och nu är rogsäcken borto. Resol. Betale mölnaren halftunna rog, 
effter han öste af för honom, och bonden umgielle den andra halfparten emädan 
han intet bätter achtade, ey heller bad mölnaren achta sin säck.

5. Frågade Rector huru många skola bliffua deelachtige af ängien? D. Stigzelius 
swarade H. K. M:t haffua resolverat at alla Professores, Bibliothecarius, Quaestor 
och Notarius skola huar hafua sin deel. Secundo beslötz at Academiae bönder skola 
slå på engien, men refse folk hålla wij sielfwa. Tertio: Byta höt per sortem. Notarius 
skriffuer zedlar at någon må kasta een på huart lass.

6. Hans på Marklande i Forsa hade h. Torberni föreskrifft och bewijs om sin 
stora fattigdom, derföre nödgas han nu öffuergifua hemmanet. Resol. Inspectores 
med Quaestore skola ransaka om han nu må afflyttia, och een annan Johan Mårten
son widh nampn inflyttia.

7. Anders Olof son i Brunna uthi Wårfrukyrkio sokn begärar förmedling på sitt 
hemman. Resolut. Der om skal ransakas in loco, såsom ock huadh han bygdt hafuer, 
dhe 17 åhr han der bodt haffuer.
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8. Her Knut begärar lof at inflyttia på Communitetet effter han förnimmer mr. 
Eskil hafua flott uth medh sina saker uthur samma camrar som han begärar. Reso
lutio. Widh Laurentii tijdh får han inflyttia.

9. Bewiliades och enhelligen beslötz at M. Ericus Noraeus skal få boo uthi s. 
Barbro huus för sitt omak at han det upbygdt hafuer, och så wijda Consistorium 
råder skal ingen älta honom af huset.

10. Borgemestarna både medh twå rådmän begära at wij deputera några wissa 
af Consistorio, som tillijka medh them concipera, några nyttig gästeboclzordning. 
Tå deputerades D. Stigzelius, M. Martinus Nycop., M. Israel Bringius, D. Henricus 
Ausius, M. Johannes Laurbergius och M. Ericus Noraeus Not. at the tilkommande 
måndag k l 8 skola til den ända komma tilsamman in Consistorio, och borgmestarna 
tilsäyas at the ochså komma då tilstädes medh stadzsyndico.

11. Begärade Rev. Dn. pastor D. Stigzelius at een godh ordning måtte göras om 
kyrkiodisciplin och besynnerlig på lecterna i kyrkian, at det oskick der är och öffuas 
må förtaget wara. Då syntes Consistorio gott wara at bruka wachtemestaren der 
till och låta göra dör och nyckil för läctaren, och mönstra uth dem som der intet 
böra stå. Wachtemästaren tog det oppå sig och honom loffuades betalning af dhé 
böter som falla af dem, som der exorbitera.

Den 14 Julij
höltz Consistorium minus uthi Rectoris huus närwarande: Dn. Zacharia Humero 

p.t. Rectore, M. Israele Bringio, M. Henrico Ausio, M. Olao Stenio, M. Erico 
Noraeo.

Då förhördes Laurentius Mellinus och Andreas Petri Upsaliensis. The woro både 
tillijka med Matthia ingenieuren hoos Rolofz i gestebod, när the wid 4 om morgo
nen gingo ifrån gestebodet, bödh Matthias Laurentium på källaren, effter kom 
Andreas löpandes, då wille the intet hafuä honom uthi sitt lag, uthan weeko uthur 
2 camrar för honom, ähn kom han effter, då skiöt Laurentius medh sin pistol uth- 
medh And. honom til bravad och bad honom intet så rände oppå deras lag. När 
han så skiöt fram för honom medh pistolen, sade Andreas: Hui gör tu thetta. Ty 
tu äst så owetig, sade Mellinus. Så lop då Andreas uth och maante Mellinum uth 
medh sig, Mellinus wördade honom intet effter han hade intet swärd. Der effter 
lopp Andreas hem effter swärd, kom igen, maante uth Mellinum igen, ropade 
racka, hunsfott, belghunder etc. Då gick Laurentius uth til honom, och wid the 
taltes widh, sprang Laurentius Mellinus under medh honom och fick kull Andream, 
tog af honom wärian och slog honom några slänger medh hans egit swärdh. Så böd 
Matthias ingenieuren in them både at the måtte förlijkas igen, men sädan bar åter 
ihop för them igen i håret på huar annan rätt dickt. Detta så händt wara som förr 
skriffuit står wittnade Matthias ingenieuren, och Jahan Nilson kiöpswennen.

Sententiam vide infra, die 4 Augusti.

Den 17 Julij
kommo tilsamman in Consistorio af beggie medlen Academiens och stadzens:
D. Zacharias Humer»r p.t. Rector, D. Laurentius Stigzelius, M. Israel Bringius, 

M. Martinus Nycop., M. Olaus Unonis, M. Henricus Ausius, M. Ericus Noraeus 
N o t [och] 20

2 0  — 69107s S allander
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Thomes Lårman borgmestaren, Johannes Jonae Salanus borgm., Carl Anderson syn
dicus, Adolph Menschefuer, Oloff Personn, m. Gerdt Scheper rådmän.

Och funno gott wara så hållas skulle medh gestebodh som her effter fölier:

Om troloffning.
Hoo som wil trolofning hålla, han komme til sin tilkommande fästemö sielftridie 

med twå goda männ. Hon haffue ock twå goda män på sin sijda som lag säger. 
Broder, swåger och syskon räcknas i detta fallet intet för flere man. Troloffning 
skal skee klockan 8 för middagen, ingen måltijd skal hållas, uthan allenast, syltat 
ingefära, suckat, hueteskorpor och råd frambäras, och kalskål effter huars och eens 
lägenheet, ringare må een frambära men ey mehr. När 10 slår gå the effter för
rättat ärende huar til sitt. Hoo som måltijd håller böte 10 mk h. mynt. Huar gäst 
som icke går sin koos förr eller strax 10 slår, fästemannen undantagandes, böte 
1 rdr.

Hoo som brukar confect, socker eller annor bakelse, som ey tillåten och nampn- 
gifwin är, böte för huarthera specie twå rijkzdaler.

Huilken som obudin går t :l gästebodz böte 40 mk.

Om bröllop.
Ingen biudes til bröllopz mehr ähn een gång för bröllopz dagen, huilket gemen- 

ligen plägar skee om torsdagen, uthan någon främmande hederlig man woro i sta
den ankommen, han må biudas på nytt. Böte för huar och een som eliest på nytt 
biudes een half rijkzdaler.

När 12 slår församblas the som brudgummen hedra och fölia wele, ther han skal 
gå uth. Om förmannen och brudgummen ey komma i kyrkian, när thet ringes 
annan gången böte förmannen 20 mk, komma the sädan sammanringdt är böte 
40 mk, skeer thet ey af hans försummelse wäre frij, och den allena som bryter.

Är ey bruden klädd när förmannen medh brudgummen och hans hederliga med- 
föl-e kommer, böte brudframan, eller bruden om hon bryter 20 mk. Kommer ey 
bruden i kyrkian när thet ringer samman böte brudframan 20 mk. Dröjer hon 
länger, och ey kommer för ähn psalmen siunges, böte 40 mk.

När hemkomma från kyrkian och skola sängledas, tå gifuer ey brudframan til- 
bästa confect eller bakelse, uthan böte 80 mk som thet gör.

Emillan 5 och 6 om afftonen församblas gästerna och pnecijs 6 slår begynnas 
måltijdh, äro ey rätterna tå på bordet böte wärden 60 mk.

Medh brudgåffuor hålles som wahnligit är, nemligh at bruden sätter sig til bordz 
för måltijdh, och då gifua gästerna när the först komma sina gåfwor.

En anrättning och 6 rätter må huar hålla, gemeent folk 4 rätter. Ey må heller 
många slagz rätter eller steeker läggias på itt faat, uthan några styckie af samma 
slag såsom 3 st. orrar mågo wäl läggias på itt faat, för 6 personer i huart maatlag 
3 på huar sijda.

Gurkor, oliuer, capriss möös och andra dependentier räknas intet för någon rätt. 
Men kerssbär, rijsmoos, lummer, appelmoos, tortor, räknas för een rätt.

Kräffuetor när the wanka skola räknas för een bijrätt och bliffua alltså den 
7 rätten. Humer, ostrar, angios, bakelse, salat och smör räknas intet för någon 
rätt.
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Skal sädan bötas för huar rätt een frambär öfuer thet lofligit är 20 mk sölfuer- 
mynt, för flere anrättningar böte 80 mk.

Allt confectsocker effter måltijd är förbudit och marspan, bakat eller eliest item 
struffuor. Men mandel, rusin fikon och frucht äro tillåtna, nötter, klenat, pomerans 
och cithroner.

Måltijden ändas 9 slår, då tagz maten op, confectet står sädan.
Den som ey tager maten op 9 slår böte 40 mk. Medan confectet står på bordet 

förrättas alla wahnliga ceremonier. När maten är optagen då inkommer unga 
hustron och tackar sina föräldrar, slächt och andra förnämligaste gästerna. Sedan 
tackar förmannen alla gästerna för den ähra the hafua bewijst thet unga brudfolket 
och huset. Sedan dantzer den som lyster emillan klockan är 9 och 12.

Dränger och poikar som tiena och opachta wid borden beställer werden, och 
ingen gäst hafue sina dränger i gästebodzstufuan uthan alla dränger blifua i then 
stufua werden them förordnar. Kommer någon dräng in och ey strax afträder, 
stötes uth och husbonden som indrager sina dränger emot denna lag böte 40 mk.

Effter 12 råde wärden för källar nyckelen, den skal han wäl göma, äro ther 
några främmande gäster så tage them uthi een annan cammar. Skänker wärden 
effter 12 uthi gästebodzstuffuan böte 40 mk.

När 12 slår måste spelemän afwijka medh spelen och sina instrumenter uthur 
gästebodzgården, spelar någor sädan 12 slår böte 40 mk.

The gäster som ey bortgå när 12 slår, sädan the äro påminte om tijden, böte 
huar thet gör 20 mk. Gå och gästerna hopetals på något annat rum, och låta ther af 
wärden, skaffarna eller någon annan tractera sigh uthi itt nytt logemente, böte 
80 mk.

Haffua ingen macht annan dagen biuda någon til gäst mehr ähn slächten, them 
af främmande orter och embetzfolken, såsom förmannen, brudframmen etc. och 
hålla då samma ordning medh tractamente och tijden som föreskriffuit står.

Intet brudgumme- eller brudbadzgästebod tillåtes här effter, huar thet gör, böte 
40 mk. Brudgumen må lijkwäl taga twå ungkarar medh sig i badstuffua. Samma
lunda bruden twå jungfrur.

Alla dhe gåfuor bruden gifuer til siechten och andra främmande wäre förbudna, 
undantagandes officianternas betalning, såsom är presten, talman, swarman, brudh- 
skaffare och föregångziungfrur.

Om barnssöl.
Är thet piltebarn biude tå 3 manfolkz faddrar och 2 quinfolkz faddrar. Är thet 

pijgobarn hafue tå 3 quinfolkz faddrar och 2 manfolkz faddrar. Den flere biuder 
böte 20 mk.

The hustror som komma och fölia barnet i kyrkian få ingen kakesäck, uthan 
allenast starkt bröd och wijn oppå, syltat ingefer och succat. Allt confect och bakelse 
förbudit. Effter middagen god råd och wijn. Ware kakesäckien och possematen 
förbudin, huar som här emot bryter böte 40 mk.

När the komma ifrån kyrkian medh barnet effter döpelsen gånge tå ingen hustro 
inn annan gången, mehr ähn faddrarna och slächten.

Barnsöl wäre alltijdh förbudna.
I kyrkiogångz öl biudas allena faddrarna. Och då observeras medh anrättande, 

rätter och tijden som uthi bröllop.
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När barnet skal christnas, rå gå hustrorna uthur gården när thet klämtar, så at 
the äro tilstädes när thet ringes i bönen. Eller komme til een annan tijdh om 
dagen. Komma the sädan klockan har slagit 10, stijge då inn uthi bänckiarna til 
gudztiensten är förrättat. Lijka hålles ock medh kyrkiegångzhustror. Ty ey må hela 
församlingen bijda för theras skull.

Om grafööl.
Allt wakande öfuer the döda wäre aflagdt. Hoo thet håller böte den som sådant 

tillåter 40 mk, och 20 mk den som dijt går. Dock tillätes huar och een at kalla 
3 eller 4 personer som lijket wachta.

Dieknarna skola intet dricka på gatan uth för portarna, uthan huar ock een öke 
den deelen på penningarna, som dieknarna medh notariis skola hafua. Den som bär 
uth dricka til dieknarna eller andra böte 20 mk.

Then som för lijk begärar heela scholan, thet är, til det ringesta 20 par, föruthan 
rectore och collegis gifue derföre [beloppet ej inskrivet], för halfua scholan gifue 
[beloppet ej inskrivet], för fierdedelen gifue [beloppet ej inskrivet].

Ingen gå i sorgestad uthan han är siecht. Huar den dödas slecht intet woro til
städes taga 2 par manfolk, 2 par hustror och itt par jungfrur. Biuder någon mehr 
in eller uthom siechten böte 6 mk för huart par.

Allt graföl wäre aflagdt. Dock gifues them maat som äro kallade ifrån främ
mande orter. Åt them som bära sänder man öl eller wijn hem. Håller någon graföl 
emot thenna lag böte 40 mk.

Uthi rectorater, proraotioner, borgemestareööl, wäre samma lag medh anrättningar 
och rätter som uthi bröllop determinerat är.

22 Julij
uplästes i kyrkian uthi Dd. Professorum närwaro H. K. M:tz bref och befaldning 

daterat den 4 Julij till Erkiebiskopen och Consistorium Academicum, at the Strom- 
feltz saak företaga skulle, och effter dess noga öfuerläggiande gifua een ändtlig 
dom, och den samma medh foderligaste til H:nes K. M:t förskicka. Blef beslutit at 
Consistorii Notarius skriffuer ett breff til H. G. Excel! Rijkz- och Acad. Cantzleren 
om detta H. K. M:tz breff medh tienstlig frågan om H. Excell. effter nyia constitu
tionum innehåld wil personlig comparera, eller någon annan i sitt ställe substituera, 
eller ock saken Consistorio öffuergifua til at determinera. Item skal skriffuas itt 
annat breff wälb. fru Christin Ulfsparre, om detta H. K. M:tz breff och befalning 
at Consistorium uthan längre förhalan skola afdöma Stromfältz saak, och emädan 
denna K. M:tz nådige befalning måste sin fortgång winna den 8 Augusti näst
kommandes, ty begäres at wälborne frun wille til samma tijdh sin fulmechtige til 
Consistorium förskicka, som samma saak emot wederparten Christian Stromfeldt 
uthföra kan.

Den 4 Augusti
dömdes Laurentius Mellinus till 6 mk för pust, och miste sina pistoler han bra

verade medh. Och Andreas Petri Upsaliensis dömdes til 4 nätters fängelse och miste 
sitt swärd, som han lop hem effter. Vide supr. 14 Julij.
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Den 5 Augusti
uplästes i kyrkian Hans Excell. Rijkz Cantzlerens literae excusatoriae at Hans 

ExcelL intet sielff personlig kan, för sin närwarande lägenheet skul, til Stromfältz 
saakz skärskodande och afdömande comparera.

Dito uplästes H. K. M:tz resolution om Pijlhagen och Kongzängien, at the skola 
wid professorum frånfall eller afträde höra dhe professoribus til som succedera in 
officio, så länge dhe tiäna Academien.

7 Augusti
indicebatur Consistorium extraordinarium praesentibus D. Zacharia Humero p.t. 

Rectore, D. Laurentio Stigzelio, M. Israele Bringio, M. Erico Noraeo.
Då inkallades M. Olaus Stenius och honom förehöltz det taal som om honom 

och hans pijga spargerat är, at han skulle hafua besoffuit henne. M. Olaus swarade: 
Mig är kunnigt at een sådan fama är spargerat om migh, och thet är mig myckit 
okärt, tilfälle kan folket hafua der af at wij äro båda i itt huus och båda ogifta. Illa 
är för mig at iag är kommen i folkz mund. Jag har tänckt taga saken på mig, och 
bekänna på mig at denna fama må stillas. Jag kan intet über era mig ifrån fama, 
och hielper intet för migh. Jag har förehållit henne om det talet. Hon säger sig 
aldrig hafua gifuit orsak der till, aldrig sagdt itt ord der om uthan i skämtewijs. 
Rector sade: M:r Olof, i plägar leeka medh henne, gifua henne smörgåås, låta 
henne löpa i särken och siunga wijsor för eder, sådant har depositor sagdt, thet 
wilia studenterna i gården wittna.

M. Olaus swarade: Jag hörde henne aldrig siunga någon wijsa, uthan psalmer, 
der äro inga studenter i gården, mehr ähn Olaus Gran, kan han något säya, så säye. 
Jag leekte aldrig medh henne. In conscientia weet iag mig intet skyldig wara til 
den saken, iag har tänckt taga oppå mig, och uthläggia derföre, huad mig påläggias 
kunde, at fama måtte ophöra. M. Oloff swarades: Ja då confirmera I famam. Men 
M:r Olof nekade aldeles sig hafua någon consuetudinem medh henne. Barbro 
Jacobsdotter pijgan inkallades och henne förehöltz om samma rychte, n[emligen] 
omgänge medh sin maatfader. Huem är då barnafadren? Barbro swarade: M. Olof 
har intet beställa medh mig, uthan een som heter Erich Olofson borgare ifrån 
Gäfle, han har bedragit mig medh söta ord der till, nu som förr, iag war i Stock
holm i fiohl om sommer hoos honom. Och Erik Olofson war här i påsketijden, han 
gäste på Islandet, men iag weet intet huarest. Hon framwijste och itt bref som 
han sände henne först hon kom til Upsala. Lydandes at han Erich Olofson wille 
leffua och döö medh henne. Men sade Rector, haffue I intet skaffa medh M:r Oloff, 
eder maatfader? Hon nekade, sade sig intet annat hafua medh [honom] beskaffa 
ähn huad ährligit och gott är. Erik Olofson har loffuat sig wilia komma hijt i 
Michaelis. Han gäster hoos Matz Erikson skomakaren widh Tyskekyrkian i Stock
holm. Matz Erikson är min slächt, sade hon.

Hon sattes in arrestum re & corpore til saken blif:r uthfördh.

Den 8 Augusti
höltz ordinarium Consistorium praesentibus D. Zacharia Humero p.t. Acad. 

Rectore, D. Laurentio Stigzelio, D. Joanne Elai Tersero, D. Petro Schomero, D. 
Carolo Lithman, D. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Martino Nycop.,
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M. Laurentio Fornelio, M. Johanne Laurbergio, M. Olao Stenio, D. Joanne Scheffero, 
M. Erico Notario.

1. Anklagade Johannes Schomerus Dn. Danielem Dikseum a. at han för een 
citation hade på hans hand tagit 1. rdr aff Hans Larson, ß. När han fick förnimma 
at iag war siuk, biuder han til at inlösa mina skiöna sängkläder, går til Rectorem 
p.t. M. Israélem Bringium der om. 7. Tager mina kläder me inscio & invito, hafuer 
nu haft them i några åhr, och intet bodh skickat migh der om, uthan gifuer uth 
penningar på kläderna, åth them iag intet skyldig war, på thet han skulle be
komma kläderna. När iag nu biuder honom sina uthlagda penningar igen, wägrar 
han mig ändå kläderna, säger sig hafua fått kläderna medh M. Bringii lof och 
samtyckio. Her Daniel swarade til det 1. Johannes loffuade mig 1 rdr, den fick 
iagh aldrig, uthan kom genom den occasion til at få kiöpa kläderna. Ad 2. swarade 
her Daniel at [han] gick aldrig til Rectorem der effter. Her Per Almungensis sadhe 
den som wil gifua penningar han får kläderna. Nu gaf iag uth penningar på klä
derna, hoppas alltså få behålla dem.

M. Bringius swarade at kläderna woro intet förfallit godz, uthan inpantade för 
gield som Schomerus skyldig war. Effter han intz comparerade när han citerat wardt, 
fick geuagliern thet swaret: Så må någen annan lösa in them, til dess han får be
talningen igen. Resolutio. Wil nu Schomerus inlösa sina kläder af her Daniel, 
stånde honom fritt. Her Daniel får intet wägra honom at inlösa pantsatte kläder.

2. D. Johannes Loccenius begärar at Senatus academiaw wille deputera några 
som inventera sig Bibliotheket i händer. Resol.: Dhe som senast woro inspectores, 
M. Johan Franck och M. Henricus Ausius, the skola nu inventera ifrån sig, Doctori 
Loccenio i hender, at han plene sitt ämbete förträda må.

3. M. Haquinus påminte V. Consistorio H. K. M:tz nådige tilsägning, at han 
måtte få behålla Bibliothecarii lön som han för detta nutit haffuer til dess han her 
ifrån kommer. Resolutio. Der till kan intet Consistorium neeka.

4. Uplästes wälb. fru Christin® Ulfsparres breff til Consistorium, deruthinnan 
hon begärar dilation til näste Consistorii dag den 15 Augusti nästkommandes, tå 
wil hon sin fulmächtige hijt förskicka.

Den 15 Augusti
höltz Consistorium publicum praesentibus D. Zach. Humero Acad. p.t. Rectore, 

D. Laurentio Stigzelio, D. Petro Schomero, D. Carolo Lithmanno, D. Daniele Side- 
nio, D. Johanne Loccenio, M. Israele Bringio, M. Johanne Franck, M. Martino 
Nycop., M. Laurentio Fornelio, M. Boetio Chruzelio, D. Joh. Henrico Boeclero, 
M. Olao Unonio, D. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, M. Johanne Laurbergio, 
M. Olao Stenio, D. Joanne Scheffero.

1. Då proponerade Rector om Swen Mårtensson tryckaregesellen som går ännu 
uthi jernen fängzlat på slottet och resolution är långe öfuerkommen ifrån Hoffrätten 
om hans böter. Resolutio. Rector låter smeden göra jern åth honom, och sädan läter 
honom gå och arbeta först hoos målsäganden, rådan hoos Academien, och sidst 
hoos Rectorem.

2. Mölnaren klagar at allt thet watn som quarnen nu skulle gå medh, dragés 
op, och löper onödigt bort igenom wattukonsten. Resolutio. Rector talar medh 
landzhöfdingen at han sådant förhindrar, at watnet så onödigt wid denna tijden 
förspillas måtte.
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3. Beslötz at Matthias Jonson smeden, som tilbiuder sig uthi Academiae tienst, skal 
antagas, och få förswars bref.

4. Beslötz at den faddergåffuan Consistorium skall giffua hoos h. Schuante 
Sparre landzhöfdingen skulle tagas ex fisco Consistorii. Så emädan der nu inga 
penningar inne äro, läntogz aff M. Boetio 50 ducater til samma faddergåffua.

3. Företogz Strömfältz saak, parterna inkallades. Först uplästes M. Nicolai Dom- 
neri fulmacht aff wälb. fru Christina Ulfsparre underskriffuin, huilken til formuläret 
gillades, dock pålades M. Nicolao at han skulle förskaffa sig wälborne fruens signet 
der under. Sädan uplästes dhe acter som tilförende in Consistorio om denna actione 
passerade äro. När the woro upläste tyckte M. Nicolaus at wachtemestaren hade stor 
skuld som af försummelse hade släpt Folker bort, eller kan skee corruwp[era]t mz 
penwingar antingen af Folker eller junkern hans. Wachtemestaren sadhe sig nog 
hafua plichtat för den försumelsen. Tilfrågades och M. Nicolaus, om han hade 
något emot Martinum Brenner? M. Nie. swarade: Jag finner intet at Leuchovius 
har begärt arrest på honom, ey heller är iag ombidin at klaga på honom. Har Strom- 
fältens moder något emot honom så klage hon på honom. Skiötz op til een annan 
gång.

6. Refererade Rector om M. Stenii saak, vid. sup. 7 Augusti, och huru pijgan blef 
arresterat och nu lijkwäl bortreest förgången tijsdag, iag, sade Rector til M:r Oloff 
Stenium, at han intet skulle släppe henne sin koos. Item lätt iag genom borgmestaren 
arrestera hennes saker på båten, en kista och it skrin togo the op stadztienarna. Nu 
har M. Olofz broder Johannes låtit uthtaga af kistorna huadh ther inne war. Jo
hannes länte henne häst, M. Olof länte henne dräng at komma sin koos. M. Olaus 
swarade: Ja, jag sade den 7 Augusti, iag kan intet wäl komma här ifrån, jag wille 
uthgifue een penning förr ähn det skulle widare uthkomma. Jag wil heller taga 
skullen oppå mig och slippa sädan. När hon kom hem ifrån det examine, sade hon, 
iag kan intet längre bliffwa här i staden. Du må draga huart du wilt, swarade iagh. 
När iag då fick Rectoris bref, då war hon reda sin koos. När hon war sin koos 
woro the der och sade dhe skulle skrifua på min dörr.

Den 22 Augusti
höltz ordinarium Consistorium praesentibus D. Zacharia Humero p.t. Rectore, 

D. Laurentio Stigzelio, D. Joanne Elai Tersero, D. Petro Schomero, D. Carolo Lith- 
manno, D. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Laurentio Fornelio, M. Olao 
Unonio, M. Isaeo Istmenio, D. Joanne Scheffero.

1. Först framkom Christoph. Nurenberger och beswärade sig öfuer Petrum 
Schult Stockholmensem, at han hade med dragit swärd kommit uthi sitt huus, 
ropat och huggit i wäggierna. En tysk studiosus Philippus Georgii Pomeranus wit- 
nade sålunda: Verum est quod Petrus Skult invaserit hospitium meum & hospitem 
Christophorum Nurenberger, albi coloris vestes habuit, magnum ipsi injuriam intulit, 
ut latro, stricto gladio non per fores ingressus, sed parietibus centum vulnera in
flixit. Petrus war nu intet tilstädes ehuru wäl han til i dag citerat war, då uplästes 
Petri literse excusatoriae ther uthinnan han begärar dilation til den sidsta Augusti, 
emädan hans föräldrar äro myckit illa siuka. Skiötz för den skul saken op till Petri 
ankomst.

2. Uplästes M. Lyseri literse excusatoriae at han intet kan så hastigt som han gärna



1649- 22 augusti- 30 augusti3?2

önskar hijt til Swerige komma sitt goda nampn och rychte at defendera, Till Mar
tini tijdh wil han hijt komma.

3. Uplästes H. K. M:tz bref at een rysse student Johannes Simonis widh nampn 
skal få stipendium in tertia classe. Beslötz at hans praeceptor skal för sitt omak få 
stipendium in 1 classe.

4. Beslötz at Hans Larsons son på Toffwan Olaus Johannis skal få stipendium, 
item Johannes. Johannis Hernodius. Men Olaus Johannis Haesander Sudermannus 
och Olaus Petri ölandus skola få i höst.

5. Beslötz at een inspector aerarii medh Quaestore eller fougden reesa tü Brunna 
i Wårfrukyrkio sokn och syna om bonden skal få någon tilgifft eller ey.

6. Begärade D. Terserus at Senatus academicus wille copialiter medhdela Åbo 
acaulemia sina frijheetz breff och privilegiernas förbättring. Resolutio. Wij wille 
fråga Cancellarium eller Procancellarium om wij må communicera medh them 
samma breff.

7. Fram trädde M. Nicolaus Domnerwj emot Chr. Stromfeldt och inlade desa 
puncter. I. Huarföre den refla bössan war gömd innerst i wrån, kam ske hon war 
altijd ladd. II. Wijsat Liliehöken salig sin rustkammar etc. Vid. inlagan lit. A. Så 
emädan han skrifteligen inlagdt hafuer sin käromål, måste och Stromfälten få 
skriffteligen och praemeditate swara, helst och emädan Martinus Brenner är och nu 
infördt. Skiötz fördenskul op til nästa Consistorii dagh.
. 8. Inlade Rector een underrättelse om M. Olai Stenii saak then han medh egen 
hand skrifuit hade. Vid. lit. B. Skal skrifuas til borgmestarna i Stockholm at the 
ransaka och sökia effter Barbro där.

Den 30 Augusti
höltz ordinär. Consist. närwarande: D. Zacharia Humero Reet., D. Laurentio 

Stigzelio, D.. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, D. Carolo Lithman, D. Daniele 
Sidenio, D. Johanne Loccenio, M. Israele Bringio, M. Martino Nycop., M. Laurentio 
Fornelio, D. Joh. Henrico Bceclero, M. Olao Unonio, M. Isaeo Istmenio, M. Johanne 
Laurbergio, M. Olao Stenio, D. Joanne Scheffero.

1. In kallades M. Nicolaus Domnerus och Christian Strömfält medh sin prae
ceptore D. Martino Brenner. M. Nicola#; sade sig intet widare hafua at klaga ähn 
uthi hans förre inlago är författat, inlagdt den 22 Augusti.

~Nu inlade Strpmfeldt skrifftelig swar på samma M. Nicolai klagepuneter, vid. 
lit: ß. i. När thet opläsit war frågade Consistorium M. Nicolaum om han stod der 
på at Stromfeldten hade animo occidendi ihielskutit Lilliehöken? M. Nicolaus swa- 
rade: groffua circumstantier finnas, men intet kan iagh i mitt hierta så wist säya, 
uthan drifuer saken som iag är ombidin, det bästa iag kan och gitter.
. Consistorium kunde nu in fine litis intet på läggia honom juramentum som 

Brenner begärade. a.
Inlade Martinus Brenner een apologiam, vid. lit. ß. 2.
När nu saken åtskillige reesor så förhörd war voterades som fölier.

Vota:
. D. Schefferus. Actor hat meras coniecturas meine votum est poena exilii 4 anno

rum.
M. Olaus Stenius. Thet synes wara wåda, böte fördenskul wåda boot effter lagen.
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Sedan effter han blef warnader och intet bättrade böte penninga boot så myckit 
H. K. M:t påläggiandes warder. Exilii poenam kunna intet wij påläggia honom.

M. Joh. Laurbergius. Non videtur simplex casus, neque ex proposito. Derföre 
kan iag intet frija honom från mansboot. Exilio etiam mulctetur nos ex Academia, 
Majestas extra patriae limites proscribemus.

M. Isaeus Istmenius. Homicidium est casuale, men effter han har lijkwäl warit 
påminter af honom som döden leed, och wiste ehest olofligit wara traetera mord- 
wärjor, synes det wara een petulantia, böte mansboot och relegeras på 4 åhr, item 
betala expenserna, them han förorsakat haffuer.

M. Olaus Unonis: Böte fullo manssboot, relegeras från Academien, och fly landet 
i 4 åhr ifrån modrens ögon.

D. Bceclerus. WQoaiQEonv non dixero, sed negligentia culpam. Sit ergo poena 
pecuniaria, an ex patria relegare quemquam possit Academia ignoro, de relegatione 
ex Academia nullus ambigo ad 3 annos. Etiam ad expensas tenetur.

M. Fornelius. Jag håller effter det 8 cap. dråp m. wåd. wara een saak i botum 
och wilia wärkom. H. K. M:t må determinera antingen penninga böte eller exilium, 
men intet båda. Peningar tycker iag bäst wara full mansboot och relegeras från 
Academien.

M. Martinus Nycop. sade hon är slächt med min hustro. E[rgo] begärar iag 
bliffua ursächtat.

M. Johannes Franck lade in sitt skrifteliga votum, angick böte och relegationem 
på 2 åhr.

M. Israel Bringius. Wij hafua express lag om sådan temeraria actione cap. 8 
dråp, om relegatione kunna wij secundum constitutiones Acad. hålla, böter alltså 
mansboot och relegeras på några åhr. In lege habemus att målsäganden skal för- 
lijkas, nu tager modren inga penningar, woro fördenskul gott så laga at dhe fattige 
kunde få samma penningar.

D. Loccenius. Certum est esse ex negligentia, ergo eulposum homicidium, och 
fölier derpå mansboot cap. 8. och androm til warnagel sequetur etiam poena rele
gationis vel exilii, hac conditione, at wij remittera til H. K. M:t om relegatione 
extra fines patriae.

D. DanieL Emädan dråpet är tilkommit af säkerheet och oachtsamheet, som sagdt 
är, så förlijke sig medh målsäganden och giffua til dhe fattige 100 dr huitmynt, 
och relegeras ifrån Academien. H. K. M:t determinere relegationen.

D. Carolus Lithman. Habemus legem divinam om exilio så länge öffuerste 
presten leffuer, och politicam om peningeboot. E[rgo] relegeras per 6 annos, och 
böte sädan til domkyrkian 100 rdr och 50 rdr til dhe fattiga.

D. Petrus Schomer«r. Bliffue landzflychtig på 4 åhr och giffue til dhe fattige 
och kyrkian.

D. Joannes Terserus. Relegera honom på 5 åhrs tijdh kunna wij, men om exilio 
må H. K. M:t determinera och sädan kyrkioplicht.

D. Stigzelius, han har negligenter traeterat arma, blef warnad och försummade 
lijkwäl. E[rgo] est lata culpa, quamq«dm non sit latissima, sed in annis pubertatis. 
Ergo relegeras ifrån Academien, och der uthöfuer manssboot effter 8 cap. dråp. m. 
wåd. SL och 33 cap. Byg.B. LL. Huad manssboten skal stå uthi (effter han är een 
förmögen person, skall och penningar intet stort achta ey heller den dödes moder 
låter sig med penningar förlijka, och andra hans gelijkar skola intet stort achta itt
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sådant straff, uthan der uthaf bliffua öffuerdådige) kan iagh intet wäl säya, uthan 
håller så före at han först relegeras 8 åhr eller igenlöser relegationem, sädan blif- 
fuer landzflychtig (ex lege diuina) uthi 3 åhr til det ringesta, dock hemstelles det 
H. K. M:t at determinera, och til det tridie at han ref underar alla expenses.

Rector Humerus. Effter 8 cap. dråp. m. wåd. SL. til fulle mansboot saakfälles 
Stromfält och relegeras ifrån Academien uthi 8 åhr, exilium kunna intet wij påläggia 
honom. Men alla expenser måste han betala.

Sidst slötz enhelligen at kunna got wara i domen insättia at 8 åhrs relegatio 
förbytes uthi 4 åhrs landzflychtighet.

När så omröstat war fältes effterföliande sentens och dom:
Consistorii rätten håller detta dråp icke wara skeedt aff berådde mode och wilia, 

ey heller af rättan wåda, emädan in actis befinnes det ingen träta eller owenskap 
hade warit them emillan tilförende eller då skadan skedde, ey finnes heller några 
andra skiäl der till, uthan af oachtsamheet och försummelse, aldenstund han hand- 
terade sådana fahrliga wärior oträngder, och icke med then achtsamheet som han 
hade kunnat och bordt göra, och der utöfuer är warnat af den som döden ledh, 
och lijkwäl intet afstodh och bössan bortwände. Ty dömer Consistorii rätten honom 
Stromfeldt effter det 8 cap. dråp. m. wåd. SL, iemförande thet medh thet 35 cap. 
Byg. B. i LL. til mansboot. Så och för saaksens beskaffenheet och omstendigheter 
effter constitutiones academicas till 8 åhrs relegation ifrån Upsala Acad. Dock så 
frampt H. K. M:t synes gott wara håller Consistorium rådeligit för åfuan be:te skiäl, 
at denna relegatio uthi 4 åhrs landzflychtigheet förbytas må. Rättegångz expenserna 
skola och af Stromfeldt effter skiälig räkning betalade warda. Och detta allt til 
H. K. M:tz nådige behagh och ändtliga resolution. Actum Upsala den 30 Augusti 
1649.

Uplästes strax wälb:ge commissariens Simon Simonssons caution för Stromfelt 
til H. K. M:tz förklaring daterat den 21 Augusti, dito anno.

Sedan begärade M. Nicolaus at wachtemestaren Jahan Anderson skulle purgera 
sig medh sielfz sin ede at han af ingen annan orsak honom Folker släpt hafuer ähn 
af försumelsse och ey af annars inrådande eller wilia, ey heller weet någon der til 
wållande wara.

Då gick Jahan Anderson sin lijfliga eed effter wederpartens begäran och rättens 
tilhållande at han Stromfeltz tienare Folker ey haffuer sielff stämplat uthur fängel
set. Såsom ey heller wetat någon annan skulle det hafua giordt.

Stromfeltens praeceptor bleff och af rätten frij erkänd, alldenstund Stromfältz 
modher honom förmedelst sit breff ingen skuld tilskriffuer, ey heller är något för- 
bodh publicerat at sådana unga adelsmän ey skola få bruka bössor och wärior, 
uthan fast mehr sådana wärior af föräldroneen gifues, och hanthera effterlåtes.

Den 5 Septemb.
höltz ordinär. Consistorium. Närwarande: D. Zacharia Humero p.t. Rectore, 

D. Laurentio Stigzelio, D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, M. Israele Bringio, 
M. Martino Nycop., M. Boetio, D. Bceclero.

1. Petrus Plantinus framträdde och anklagade s. M. Martini Stenit arffuingar, at 
ähnnu 70 rdr stå tilryggia, them han eller hans broder ey kunna bliffua mechtiga 
genom tijdigdt påminnandhe. Ty begärade han at rätten wille them påläggia samma 
penningar effter handskriftens lydelse at betala.
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Johannes Stenius swarade: ac hans sal. fader 1640 tå han skulle begynna handla 
medh böker, läntog desse penningar af Plantinerna, men nu wil hans handel intet 
gå fordt. Gärna wil han betala, men kan i hastigheet sådant intet tilwäga komma 
uthan tilbödh at betala medh böker, eller at taga af sina debitorer them han böker 
crediterat hade, begärade dilation til julehelgen. Men Plantinus wille hafua strax 
betalningen.

Beslötz at M. Olof lagar så at Petrus nu blifuer betalt, och sädan fodrar han 
uthaf the andra syskona, huar the icke godwilligen wilia, så sökia han rätten medh 
them.

Den 26 Septembris
höltz ordinarium Consistorium. Närwarande D. Zacharia Humero p.t. Rectore, 

D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, M. Boetio Chruzelio, D. Henrico Ausio, 
M. Johanne Laurbergio, M. Olao Stenio, D. Joanne Scheffero, D. Bened. Hedraeo.

1. Mårten Olof son i Engeby uthi Leena sokn, sade sigh sittia i grannelag medh 
så wäl Academiae bönder som andra hemman, och sig ingen större nytta, eller gagn 
hafua ähn hans grannar, likwäl är hans hemman lagdt för itt heelt, och hans gran
nes Erik Eriksons som lijka stora ägor hafuer för itt halfft, begärade fördenskul 
förmedlingh.

Resolutio. Honom gafz en förhopning at han skal få förmedling framdeles, dock 
skola twå Professores reesa dijt medh första lägenheet och då skola båda gran
narna läggias för lijka uthlagor. Dock skal så jämkas them emillan at Academien 
ingen skada tager der af. Taga 1 t:a säd af then ena och läggia mehr på then 
andra. Och emädan grannen Erik Erikson mehra penningar uthläggia plägar, skola 
och penninge uthlagorna bytas them jämpt emillan så at Academien intet afgår.

2. Kom för rätten Oloff Larson i Ålope uthi Bälinge härad och sokn, hafuandes 
Mårten Eriksons domarens der sammastädes och 4 andra boofasta mäns witnes- 
bördh, at hans hemman war een godh deel sämbre ähn hans grannes af orsak at 
the hade tilförende legat öde. Och såsom den det tilförende af öde uptog hafuer 
nutit Cammar Rådz förmedling oppå halfparten af dhe owissa uthlagor, så wille och 
Consistorium förunna honom Olof Larsson til hemmanetz förbättring halfparten 
af allt owist, för all den tijd han der bodt hafuer inneräknandes detta åhret 1649. 
Och det medh dhe wilkor, at han här effter hemmanet wäl häfdar, fulla uthlagor, 
som hans granne, uthlägger. Och der han hemmanet afträda wil förskaffe een dug
lig åbo igen.

3. Hanss Eskilsson i Kälmyra begärade frijheet för dhe åhr han der bodt hafuer, 
effter hemmanet war öde när han dijt kom, och honom lofuades då frijheet sade 
han. Resolutio. Emädan han nu träder från hemmanet och lemnar thet föga annat 
ähn öde, ty får han ingen frijheet eller tilgifft, dock skola acta Consistorii för 8 åhr 
sädan passerade opslås at förnimma om honom något af Consistorio loffuat bleff.

4. Jöran Olofsson i Rolstadh uthi Frösunda sokn inlade itt skriffteligit bewijs af 
3 bolfaste män underskrifuit om hans uselheet och stora fattigdom. Item sade han 
sig hafua bodt der på Acad. hemman i många åhr, och den tijden har hemmanet 
2 gångor brunnit, uthi Hertig Johans tijd kom han först dijt och har altijd giordt 
sina uthlagor, nu äger han intet mehra ähn twå koor och 4 styckie fåår. Resolutio. 
Honom gifz allt till, huilken rest effter fougdens räkning belöper sig 80 dr och 
28 öre.
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3. Begärade M. Suenonis enkia ac några af Consistorio wille wara witne öffuer 
gårdakiöpet hon har inlåtit sig medh m. Greger bookbindare. D. Schomer#r och 
M. Isr. Bringius lofuade sig wilia komma tilstädes när the contrahera wilia.

Den 3 Octobris
höltz ordin. Consistorium. Närwarandes D. Zacharia Humero p.t. Rectore, D. 

Laurentio Stigzelio, D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, M. Laurentio Fornelio, 
M. Olao Unonio, M. Isaeo Istmenio, M. Olao Stenio, D. Joanne Scheffero.

1. Proponerades om D. Caroli Johannis postulato at bekomma deposituram. Han 
fick en godh spem, af them som nu närwarandes woro.

2. Petrus Wordman begärax stipendium. Resolutio. Han har fått fulkomligit suar 
förr.

3. Samuel Johansson anklagade Petrum Skult at han hade sönderslagit hans fönster. 
Petrus bekände sig i galenskap thet haffua giordt. Resolutio. Petrus incarcerabitur 
per 14 dies och betala fönstren. Nec licebit pecunia redimere carcerem, quia nimis 
petuleus fuit.

4. Christoph Nürnberger anklagade och Petrum Skult at han kom medh dragit 
swärd uthi hans gård högg i wäggien. Resolutio. Böte Petrus 6 mk för swärdzdrag, 
och gå i prubban för otidigheet.

Den 17 Octobris
in aedibus Rectoris pnesentib. D. Stigzelio, D. Sidenio & M. Noraeo.
1. Klagade Olof glaasmestare på sin gäst Nicolaum Johannis Uplandum för det 

han hade emot hans wilia sönderbrutit it spiel uthi den cammaren som Nicolaus 
gäste uthi. Nicolaus swaradhe sig wilia betala spiellet. Resolutio, böte der til 3 mk 
för åwerkan.

2. Andreas Petri Norcopensis anklagade Magnum Petri, Laurentium Johannis, 
Samuelem Canuti och Paulum Jacobi at the hade vexerat och slagit honom. Thesse 
bekände at the hade slagit honom. Skola fördenskul böta huarthera 6 mk för pust, 
alla fyra.

3. Per Bonde klagade ahn Jöran Gyllenstierna för det han hade slagit sig på 
kyrkiowägen. Skiötz up til een annan gång.

4. Blef beslutit at Hans Eskilson i Norra Kälmyra får 3 1/ 2 t:r spannemål til- 
gifft.

5. Inkallades Thomes, M. Olai Stenii dräng, och tilspordes sädan han hade af- 
lagdt sin lijfliga eedh: Thomes har du fölgd Barbro til wägz, eller har M. Oloff 
skickat dig åstad. Han swarade: thet har iag intet giordt ey heller har iag wetskap 
om huem henne har skaffat sin koos. Westu huar hon är? Han sade: Ney. Har du 
sedt henne i säng medh M. Olof? Ney. Westu huem är barnefadren. Respondit: 
Huru skal iag det weta? Skiötz här op til een annan gång.

Den 19 Octobris
uthi p.t. Rectoris huus närwarandes: D. Laurentio Stigzelio, D. Joanne Tersero, 

D. Petro Schomero, D. Daniele Sidenio, M. Johanne Frank, M. Johanne Laurb., 
M. Erico Noraeo Not.

Då framträdde Erick Anderson pistolmakaren och klagade at förleden Matthes- 
mässo natt blef bortstulit för honom 9 par pistoler, 2 långbössor, 2 pistollåås, sade
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sig derföre hafua misstänckt Israelem Danielis Roslagium. Ty I. han kom några 
dagar tilförende uthi hans wärkstad och begärade kiöpa pistoler, då sade pistol- 
makaren sig inga pistoler hafua at sälia, då gick likwäl Israel fram i wärkestadz- 
cammaren och såg åth huru där stodh till. II. War han i sälskap då medh Mårten, 
Erici Andres poike, huilken pistolmakaren ock hade misstänckt derföre a. at han 
hade några dagar tilförende burit dijt sina pistoler at låta stryka op dem, men 
sädan intet hörde effter them för ähn afftonen näst förr ähn det staals, och ingen 
mehr har nyligen warit uthi wärkstaden; ß. sade pistolmakaren, så har iag witne at 
denna Mårten hade haft en tung bylera fram för sig, när han dagen effter bortreeste 
til Stockholm, y. war han och intz hemma i sitt herberge den natten då thet staals 
från migh.

Israel D. swarade: Jag har inga pistoler bortstulit men sant är det at några dagar 
tilförende kom Ericus Anundi til mig, och bad mig fölia sig til pistolmakaren, ty 
han wille köpa sig itt par pistoler och iag något bättre förstod migh på pistoler 
ähn han, therföre bad han mig gå dijt medh sig till pistolmakaren huilket iagh och 
giorde. När wij då dijt komo suarade han oss sig inga pistoler hafua fahla. Så stego 
wij in uthi wärkstaden til hans dräng, ty han plägar ock stundom läna bort pisto
ler. Sedan kiöpte han itt par af Rothovio för 12 rdr, men inga stulo wij från 
eder.

Sädan swarade Mårten sig inga andra pistoler hafua tagit ähn sina som han 
hade burit dijt at låta ränsa them. Ingen tung byltra hade iag framman för migh när 
iag bortreeste, men på sadelen hade iag Erici Andreae kläder. Israel meente at 
Mårten hade itt hattefoder fram för sig i knän. Mårten sade först kan skee, men 
sedan nekade han sig haffua hafft hattefoder den gången. Kan skee sade han det 
war huusbondens kappa iag hade i knä, men ingen tung börda hade iagh. Wist 
war iag ock hemma om natten, ingen skall kunna öffuertyga mig annat. Sigfrid 
Jahanson i Diurgården witnade at tå han om Matthesmässo morgonen reed in till 
Upsala, så mötte honom denna Israel och Mårten och ähn tå een annan. Då hade 
Mårten een säck eller byltra fram för sigh den han hölt uppå laga ihoop, hon war 
stoor som een halfannan fierdingzsäck, och intet war hon lätt det sågh iagh, een 
byltra hade han och baak för sig. Erich Matzon i Hammarby witnade at Mårten 
hade byltra både baak effter sig och fram för sig i sadelen. Mårten nekade sigh 
haffua hafft mehr ähn een byltra.

Den 24 Octobris
höltz ordinär. Consistorium praesentibus D. Zacharia Humero Rectore, D. Joanne 

Tersero, D. Petro Schomero, D. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, D. Joh. Hen. 
Bceclero, D. Henrico Ausio, M. Olao Stenio.

1. Uplästes Linnar Torstensons intercession för Petro Ivari at få stipendium igen. 
Resolutio. Effter Petrus hade stipendium in 2 classe förr han bortreeste, så får han 
nu igen stipendium.

2. Begärade D. Loccenius at Bibliotheket måtte honom inventeras i händer, sade 
at M. Franck och D. Ausius besuära sig der öfuer at det onus läggies allena på 
them. D. Henricus Ausius som nu tilstädes war swarade: Huadh M. Frank til- 
kommer weet iag intet hans lägenheet, men iag sade migh för min helsa skul intet
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kunna mehr ähn huar annan dag komma tilstädes. Och ingen har inventerat biblio- 
theket oss i händer. Ergo weet iag intet om wij äro förobligerade at inventera thet 
ifrån oss.

Syntes gott wara at några flere Professores kommo der till städes, som allenast see 
uppå huru then ena lefrerar ifrån sig och then andra emottager, at när the invente
ringen skeedt är kunna the samma komma tilstädes at underskrifua henne. D. Stig- 
zelius, D. Terserus, M. Bringius, M. Franck, D. Ausius och Rector.

3. Förtälde Rector at Dn. Georgius Gyllenstierna är bortreest, och lemnat een ex- 
cusation för sin mormoders dödh och andra orsaker, och M. Johannem Spaak ful- 
mechtig i sitt ställe. Resolutio. Saken skiutz op til dess han i egen person com- 
parerar.

4. Beslötz at Elias Tist Vesmannus, som har besufwit sin faders legepijga, och 
bekänner saken, skal böta 40 mk sölfuermynt för lägersmål och relegeras på 2 åhr 
ifrån Academien.

5. Handlades om electione novi Rectoris. Dn. Johannes Schefferus har sielf 
publice excuserat sig och nu det samma gör per M. Noraeum Notarium. Derföre 
föllo nu Dd. professores medh sina votis på D. D. Stigzelium. Men han wille 
och gärna ursäkta sig ty H. K. M:t och hela clerus hade lagdt honom oppå at revi
dera kyrkordningen.

6. Staffan Erikson i Rasbokijl begärar tilgift på det han Academien skyldig är 
n[emligen] 17 dr, 11/4 t:a spamll. D. Stigzelius sade wara illa bestält at fougdarna 
så länge skona allmogen, och låta them draga oppå sig. Resolutio. Effter han slätt 
intet äger ty kunna wij intet kräfia af honom, uthan gifue honom alltsammans 
till.

7. Begärade Rector at M. Stenii saak denna gången slitas måtte. Thet samma 
begärade ock M. Stenius sielf ehuart thet wändas må. D. Stigzelius swarade, wij 
see inga medel at wäl uthransaka saken, emädan Barbro är intet tilstädes, hon be
kände på een annan. Porro, om Stenius hade skyndat henne sin koos magnum argu
mentum fuisset, sed illud non verum ex testimonio serui. Neq«e in lecto cum ea 
suum vidit herum. Rector dixit subacta t[ame]n in domo Stenii. D. Stigzelius in
certum est, quantum potuimus inquisiuimus, hon bekände på een annan. Drängen 
nekade sig hafua fölgd henne sin koos. Rector: Hui släpte Stenius henne i otijdh 
sin koos? D. Stigzelius: Det war wärt råd, han skulle intet lijda henne i sitt huus. 
Wij kunna intet widare ransaka, lätt henne afläggia sin börda, och lättom magistra
ten in loco widare der om ransaka, fins han skyldigh, så har han så myckit in 
bonis at wij komme ähn då wäl til rätta der medh. Intet kunna wij hindra hans 
reesa, uthan låta honom reesa, hafuandes oss det förbehållit at om han finnes skyldig, 
tages så myckit af hans bonis.

8. Uplästes pistolmakarens inlago lit. ß. Sädan aflade Sigfridh Jahanson sin lijf- 
liga eed och witnade som tilförende den 19 octobris.

Erik Matzon i Hammarby swor och witnade at Mårten hade twå byltror, een 
fram för sig, een baak effter sig, både woro the huita. Israel sade: Pistolmakaren 
kan intet öfuertyga mig tiufwestycke derföre at iagh fölgde Ericum Anundi dijt, til 
den ända at skoda ett par pistoler, som han ärna kiöpa.

Ericus Anundi aflade sin eed der på at han badh Israelem gå dijt medh sigh, at 
skoda pistoler åth sig ty han wille kiöpa itt par. Och sade ytterligare at han hemma 
uthi mester Boos gårdh badh Israelem gå medh sig til pistolmakaren. Sedan til-
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spordes pistolmakaren om han hade flere skiäl at Öffuertyga them medh. Han swa- 
rade: Ney, iag har inga flere uthan Mårten har sålt itt par pistoler sädan.

Swen Anderson i Flötesund aflade sin eed och witnade så: Jag mötte them tre 
widh Hammarbygrinden, twå karlar hade kappor på sig, men Mårten ingen. 2 
byltrar hade Mårten, den ena baak effter sig, war lijka stoor som een wåtsäck. Intet 
weet iag huad han hade udii, den andra war stoor som itt hyend, tung syntes hon 
wara.

Mårten nekade sig hafua haft mehr ähn een byltra, sade sig hafua Erik Anunson 
til witnes, at han intet hade mehr ähn een bylta, när han reed uthur gården.

Mårten tüspordes ähn huar han hade fått den andra byltran som witnen öffuer
tyga honom hafft hafua? Mårten nekade städze, sade sig ey mehr ähn een hafft 
hafua.

Beslötz at Mårten skulle gå i fängelset eller skaffa caution för sig, til dess saken 
bliffuer uthförd.

9. Saakfältes Johannes Ottonis och Petrus Jesperi til huar sina 12 mk sölfuermynt 
för oliudh på gatan emot thet uthgågna placatet och miste wäriorna.

4 Novembris
anklagade Bencht Larson byggemestaren sin gäst Benedictum Nicolai at han hade 

intet betalt hoos sig i herberget, är skyldig 15 dr och har skutit 8 lod i weggen, 
brutit några bräden uthur taket. Resolutio, betale sit gield, böte 3 mk för åwerkan, 
bote igen skadan och gå i 8 dagar i prubban, ju een dag för huart lodh.

2. Margreta Olofzdotter skyllade på Johannem Christierni Vesmanoum at han 
hade ägdt barn medh henne. Johannes bekände sig hafua rijfuitz medh henne, men 
aldrigh hadhe besuffuit henne, eller egdt barn medh henne, uthan hennes modher 
war på slottet och klagade på een gift soldat som hade besufuit hennes dotter, effter 
hon intet fick rätt på honom, kommer hon nu wil skylla på mig.

Den 7 Novembris
höltz ordinarium Consistorium. Närwarande D. Zacharia Humero p.t. Rectore, 

D. Laurentio Stigzelio, D. Petro Schomero, D. Carolo Lithmanno, D. Daniele Side- 
nio, M. Israele Bringio, M. Laurentio Fornelio, M. Boetio Chruzelio, D. Boeclero, 
M. Olao Unonio, D. Henrico Ausio, M. Johanne Laurbergio, D. Joanne Scheffero.

1. Rector proponerade Hans Eriksons begäran wid Kopparberget at få behålla 
1000 t:r spann:ll af Academien, elloffua daler biuder han öf:r huffuudet rog och 
korn. Bryggiarna i Stockholm biuda 8 dr för 1 t:a korn, 9 dr för rogen. Resolutio. 
Hans Erikson får behålla 1000 t:r för i i  dr tunnan.

2. Anklagade Per Bonde wälb. Jöran Gyldenstierna för det han hade slagit sig 
på kyrkiowägen om een söndag, sadhe sig intet hafua giordt honom emot, uthan 
allenast suarat honom dessa ord i kyrkian: trå den som lög. När wij fölgdes åth 
uthur kyrkian och woro komna uthom kyrkiodören då slog han migh een örefijl, 
och een gaf iagh honom igen. Sädan wid domtrappan slog han mig annan gången i 
allt folkz åsyn.

Möns. Gyllenstierna swarade at måndagen näst tilförende detta skedde klockan 
widh 2 om dagen lop Per Bonde drucken på gatan och ropade. Greffue Göstaf 
Linnarsons praceptor fick see honom och sade han wille sända sin dräng uth och 
slå een sådan adelsman, detta sade grefue Göstaf för migh. Då talte iag Per Bonde
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til der om i kyrkian, sade at sådant srår intet wäl een adelsman, om H. K. M:t får 
weta thet, så måste all adelen här i staden skiämmas derföre och få tiltaaL Då swa- 
rade mig Per Bonde, trå den som lög. När iag kom uthom kyrkiodören, slog iag 
honom een örefijl, derföre at han migh så löktade. Han slog mig igen, det förtröt 
mig, derföre tog iagh honom i öronen när iag kom i domtrappan.

När omröscat war saakfältes h. Georgius Gyllenstierna til 40 mk boot sölfuer- 
mynt för kyrkiofridzbrott, item til 12 mk hm. för 2 pustar.

Petrus Bonde saakfältes för ropande och oliud på gatan til 12 mk hm. Item för 
pust 6 mk.

3. Alexander du Cloux begärar af Consistorio om recommendation til H. K. M:t 
at bekomma confirmation ty han fruchtar några andra gå lägenheten undan sig. 
Resolutio. Wij giffua honom testimonium diligentis.

Den 9 Novemb.
in aedibus Rectoris Humeri praesentibus D. Carolo Lithman & M. Noraeo.
1. Peder Pederson på Toffuan klagade an Nicolaum Petri, at han hade kallat sin 

hustro tiuff, och kunde icke widare bewijsa eller tilläggia henne. Dömdes effter 
31 cap. Rådst. B. til 6 mk huit m.

2. Johannes CEstani dömdes för det han hadhe slagit Nicolaum Magni widh örat, 
til 6 mk sölfuermyntz boot effter Sårm. B.

3. Dömdes Johannes Samuelis för fulsåre 5 dr sölfuermynt, item för dubblande 
3 mk h.m. Johannes skal och wårda såret åhr och dag som lag säger.

Den 14 Novembris
höltz ordinarium Consistorium. Närwarande D. Zacharia Humero p.t. Rectore, 

D. Petro Schomero, M. Israele Bringio, M. Johanne Franck, M. Laurentio Fornelio, 
D. Boeclero, D. Henrico Ausio, M. Johanne Laurbergio, M. Erico Noraeo Not.

1. Pistolmakaren framhade ähn til witne uthi sin saak emot Israel Danielson och 
Mårten. Anders Nilson i Flötsundh huilken aflade sin eed och rådan witnade som 
fölier: Dhe twå kararna som först kommo flängiandes dhe reedo aff allmanna
wägen, den tridie kom intet så fort uthan byltran föll aff för honom, och han holt 
oppå laga tilhopa sina saker igen, een garnsäck hade han fram för sig i sadelen, 
säckietampen satt nedhtil knäs på hästen, den drog han op. Intet weet iagh huad 
han hade i säcken.

Pistolmakaren frågades om han hade flere skäl? Han nekade. Sädan omröstat war 
fäldes denna sentens och domb.

Matthesmässo natt uthi innewarande åhr blef bortstulit för pistolmakaren 9 par 
pistoler, 2 par pistolelåås och 2 långbössor. Nu wäxte honom först misstanckar at 
Israel Danielis och Mårten skulle hafua illa visiterat hans wärkstad, rådan griper 
han til witne, och effter föliande skiäl wiliandes them til tiufnaden binda 1. Der
före at Israel kom 2 dagar för S. Matthaei dag uthe pistolmakarens smidia gåendes, 
och frågade om han hade pistoler at sälia? Han nekade, lijkwäl gick Israel dijt 
pistolerna hängde, tager och skodar them. Sädan dagen för S. Matthaei dag kom 
hans cammerat Mårten i wärkstaden stodh och såg sig om. Och sade ytterligare 
ingen mehr hafua nyligen warit uthi hans wärkstad ähn the båda. Natten effter 
sädan Mårten war ther, brötz hohl på taket, och då wart theta bortstulit. S. Matthaei 
dag, så reeste dessa twå, om morgonen bittida klockan 6. Israel icke länger ähn til
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Flötesund til wägz, och sädan tagit en annan wäg til staden igen. Och Mårten 
hafft byltror både för och effter sig at föra. Witnen betygade det samma at Mårten 
hade twå byltrar, men intet sågo eller wiste the huad ther uthi war. Mårten säger 
sig ey mehr ähn een bylta haft hafua och deruthi sin huusbondes kläder. Dessa skiäl 
dömde Consistorii rätten ringare wara ähn at pistolmakaren kunde medh them sin 
wederpart til tiufnaden binda. Och emädan the woro ey bara åtagna, eller tiufnaden 
hos them funnin, ty erkände rätten Dn. Israelem och Mårten frij för samma tilmälo, 
effter then 2 cap. i Tiuff B. SL.

Finis rectoratus 
Humeri.

Die 21 Novembris
in sedibus Reverend, viri D. D. Laurentii Stigzelii p.t. Rectoris praesentibus D. 

Joanne Tersero, M. Boetio, D. Humero, M. Noraeo Not.
1. Proponerade Rector Spechtens och Hans remsnidares begäran at få til sig 

handla Academiae spannemål som dhe förrige åhren? Der til swarades at Staffan 
Sadelmeyers hustro får effter giordt afskeed allraförst 600 t:r. Af det som sädan 
kan quart bliffwa får Spechten och remsnidaren behålla någre hundrade tunnor 
effter som kan tilräckia.

2. Frågades om proffuet på humblan Johan Mårtenson hade hijt sändt? Dn. Hu
merus swarade, at han är intz mehr ähn halftwärde emot godh humbla. Då tyckte 
Rector medh inspectoribus illa wara at the hade loffuat honom 900. tunnor spanne
mål til kiöpz för 9 dr tunnan öfuer hufuudet rog och korn som han här bekommer, 
och 11 dr för den han i Wesmanlandh bekommer. Men M. Boetius Chruzelius 
caverade för honom.

3. Dn. Humerus begärade på sin swärmoders wegna at bliffua förwissat om 200 
t:r korn för samma kiöp som Claes Eden? Quaestor kunne intet försäkra henne der 
om, ty han wiste intet huadh thet kan spijsa, alldenstund Dd. professores sielffua 
willia först 300 t:r behålla til sina huushåld.

4. Begärade Rector at M. Boétius wille inläggia räkningar för 1648 som han 
hade warit inspector? Quaestor lofwade sig wilia inläggia räkningarna til nästkom
mande Thomae dagh.

Den 28 Novemb.
höltz ordinarium Consist. praesentibus D. Laurentio Stigzelio Rectore, D. Joanne 

Elai Tersero, D. Petro Schomero, D. Daniele Sidenio, M. Johanne Franck, M. Mar- 
tino Nycop., M. Laurentio Fornelio, D. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, D. Zacha- 
ria Humero.

1. M. Olaus Stenius begärar effter H. K. M:tz bref sitt stipendiuw uth på halft- 
annat åhr. Resolutio. Sökie der om inspectores och Quaestorem intet hindra Dd. 
Professores hans reesa. Humer«j sadhe emädan hans saak hänger ähnnu uti rätten 
kan han intet bortkomma iag transporterar den in på min successorem, Rectorem 
modernum. D. Stigzelius Rector swarade, actore non probante reus absoluitur. Jag 
driffuer intet den saken widare aldenstund Consistorium lägger mig det intet oppå 
uthan ProRector. Consistorium gillade at ingen må hindra M. Olofz reesa effter den 
förrige sententiam 24 octobris latam. Nefas uni contra eandem excipere.

2. Rector refererade at Archiepiscopus hade honom öffuerlefrerat gestebodz- 21
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ordningen, som för een tijd sädan sammanfattades, och hafuer hans ährewyrdigheet 
något notera der på, såsom och consul urbanus. Beslötz at hon ähnnu een gång skal 
revideras på behagelig tijdh.

3. Constituerades inspectores typographiae och bibliopolii, D. Petrus Schomerus och 
M. Olaus Unonius.

4. Admonerade Rector at huar och een som har warit inspector serarii wille wara 
förtänckt at göra räkenskap för sitt åhr, thet wil iag, sade Rector, ock göra. Wij 
få intet allt skylla på Quaestorem at thet dröjes så länge medh räkningarna, wij äro 
somt orsaken sielffua, ty thet är ochså inspectorum officium eendels. Swarade 
M. Johannes Franck. Jag kan intet komma Quaestorem til att göra räkenskap för 
den tijd iag war inspector, iag har offta påmint honom. Jag håller rådeligit at wij 
publice råda Quaestorem till at inläggia läkningarna. Beslötz at en book skal göras 
ther uthi opskriffuas skal til huem Academiae spannemål åhrligen försåldt warder, 
och alltijdh skola inspectores tillijka medh Quaestore sådana contract underskriffua. 
Fougdarna skola och lefrera sina opbördz böker til bookhållaren, alla åhr missom- 
morstijdh, här om skal widare beslutas när Quaestor kommer tilstädes.

D. D. Terserus frågade om Quaestor skal ock göra räkning för städzlepenningar, 
och bötespenningar aff Academiae bönder. Swarades at thet är förr beslutit 1637. in 
praesentia Cancellariorum at han skal göra räkning iämwäl för städzlepenningarna. 
Och syntes gott wara at bönderna in Consistorio städzla huar sitt hemman. Om bö- 
tespenningarna står expresse in privilegiis.

NB. När Quaestor får några breff som angå Academiae stat, så skal han communi- 
cera them medh Consistorio, förr ähn han någon penning gifuer uth.

5. D. D. Joannes Terserus och D. Humerus bliffua inspectores aerarii ifrån Mi
chaelis 1649 til Michaelis 1650.

6. Praesenterade sig Johannes Christierni Vesmannus medh sex personer, wiliandes 
wäria sig, at han ey hade kötzliga kändt den konan som honom anklagat haffuer. 
Tobias Andreae, Olaus Rudbecchius, Petrus Jonae Kolbecchius, Claudius Laurentii, 
Ericus Olai, Daniel Andreae, och Måns Jacobson. Desse personer förhölt Consisto
rium at the icke allenast begära af them juramentum credulitatis at the tro honom, 
Johannem wara frij, uthan ochså juramentum veritatis, at han i sanning är frij för 
den gärningen. Då suarade förbemelte personer sig intet absolute kunna frija ho
nom, ty the hafua ey fölgd honom i all rum uthan effter hans relation och stora 
eeder, tro the wissorliga at han är frij, såsom och af hans ostraffeliga leffuerna. 
Måns Jacobson sade han wil aldeles swäria Johannem frij. Consistorium swarade 
them: pulchrum fertis testimonium, sed non sufficiens. Skiötz fördenskul op til en 
annan gång, at han må förskaffa sig flere wäriesmän som göra honom aldeles 
frij.

7. Förtälde Rector at Johannes Simonis ryssen har nu opätit hela åhrs stipendium, 
och året är intet halfUjdit. Resolutio. Hans räkning skal öfuerses, och ingen stor pen
ning gifuas honom i händerna uthan til den som kosten håller.

Den 6 Decembris 1649
höltz ordinär. Consistorium praesentibus D. Laurentio Stigzelio Rectore, D. Jo

hanne Elai Tersero, D. Petro Schomero, D. Daniele Sidenio, M. Johanne Franck, 
M. Martino Nycop., M. Boetio Chruzelio, M. Olao Unonio, M. Henrico Ausio, 
M. Isaeo Istmenio, Dn. Zacharia Humero, D. Benedicto Hedraeo.
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1. Proponerade Rector Anders Palmchronas åstundan och begäran at få byta 
3 Academiae hemman i Örby uthi Rasbo sokn belägna, til sig och gifua Acade- 
mien jämagott wederlag: Gran uthi Rasbo sokn, Bökesta i Fundbo sokn, och itt 
skattehemman Lindö i Wallentuna sokn, och uthiordar wil han skaffa til uthi 
Theensta sokn, til at upfylla räntan.

Beslötz at Notarius ställer itt breff til Palmchrona, at Academien är fuller bäst 
tient der medh at hon sina godz och hemman, som i den Kongl. donationen spe* 
cificerade äro, oförbytt behåller. Dock emädan hans GrefL Excell. Cancellarius oss 
den saken så högdt recommenderar, och wij för detta några jordeskefte ingåt haffua, 
då när Academien icke allenast medh lijka och iämpngott wederlag, uthan medh 
högre ränta, och wärkeligen bättre så och lägligare godz och jord, igen är accomo- 
derat worden, så haffuer och Senatus academicus consenterat och samptyckt på it 
sådant byte medh mons. Palmchrona, allenast han oss itt sådant wederlagh bearbeta 
wille.

2. Uplästes her Bencht Skyttes promotorial för Israele Skult at han såsom hans 
collega Laurentius Bure må få dubbelt stipendium för all den tijdh han har warit 
antiquitatis studiosus. Resolutio. Skal skriffuas på Consistorii wegner tilbaka, at wij 
intet kunna honom Israeli denna gången medh dubbelt stipendio wilfahra, alden- 
stund stipendiaternas taal är fult, och alla hafua, huar sitt deputat uthbekommit, och 
fast orimligare är at taga af them som några terminer tilförende deras deputat uth
bekommit haffua, ey heller är oss lofligit, emot Academiens giorde stat och H. K. 
M:tz befalning något af serario publico Academien til skada och afkort at uthtaga. 
Men det Laurentius Bure hans medh collega hafuer fått augment, hafuer denna 
skiäl, ty han kom och presenterade sig in Consistorio til examen, och begärade 
wärkeligen åthniuta hans GrefL Excell Rijkz- och Academiae Cantzlerens dem 
medhdeelte breff. Så emädan han itt wackert specimen giorde, ty hölt Consistorium 
skäligt wara at hans stipendium måtte fördubblas. Och giorde ther medh Israeli 
ingen orätt, såsom wij intet hafua wetat af hans progress i dessa studier, och der 
han sig sammalunda presenterat hade bordt då äwen så högdt stipendium åthnutit. 
Nu förnimma wij af E. N. breff at han hoos Regni antiquarium Stier[n]hielm sig in 
antiquitatum cognitione flitigdt öffuar. Ty wilia wij sammalunda hans stipendium 
fördubla för påsketerminen 1650. Men af det uthdeelta stipendio någon deel igen 
hämta weeta wij ingen uthwäg tilL

3. Carll Anderson stadzsyndicus begärar på sin principals Erik Olofsons wegner, 
af h. M. Martino Nycopensi sal. D. Wallii yngsta sons tutore betalningen för det 
capital Consistorium honom tildömd haffuer 1648 den 26 Aprilis. M. Martinus 
Nycopensis swarade sig intet kunna betala honom ty han appellerade emot samma 
dom, och satte cautionsmän för sig Nilss Anderson och Nilss Swenson, och nu 
wil intet fulfölia appellationen. Begärade at Consistorium wille tilhålla honom ful- 
fölia appellation, eller han wil nu apellera. Consistorium resoluerade detta så, at 
M. Martinus får nu intet appellera ty termini fatales äro nu förbij. Carl Anderso« 
mister appellations penn ingarna , widare kunna wij intet twinga honom at fulfölia 
appellationen. Effter M. Martinus då intet appellerade emot capitalet, tenetur soluere 
quia, neglexit fatalia juris. W il han något extraordinarie sökia i hofrätten, sökie fritt, 
wij wilia intet wara i råd medh honom. Sattes termin före til pingsta at sökia i 
hofrätten, då skal domen exequeras och betalning skee.

4. Wälb. landzhöfdingen her Schwante Sparre begärar at dhe Professores som åker

2 1 *  —691075



3 2 4 1649• 6 december-1 9  december

hafua wille effter lag byggia broar, och hålla wägar proportionaliter medh borgarna 
för sina åkerstyckie. Resolutio. Huar professor som åker hafuer hielpe til för sitt 
åkerstycke, the som ingen åker hafua äro effter privilegierna fri).

5. Confirmerades dessa stipendiarii:
1. Gustavus Gustavi Sudermannus har H. K. M:tz bref, 2. Her 01of[s] son [Olaus 

Morsus] i Åffuesta Vesmannus, 3. Ericus Erici O-Gothus, 4. Olaus ölandus Calma- 
riensis, 5. Nicolaus Melitander SmoL, 6. Petrus Nicolai Hernodius Angermannus,
7. Ericus Danielis Bersenius Helsingus, 8. Bartoldus Olai Hambraeus Upland. med. 
stud., 9. Andreas Olai Stockholmensis, 10. Brynolphus Andres Lundelius V-Gothus, 
11. Nicolaus Nicolai Vermelandus, 12. Johannes Jons Sudermannus.

Expectantes som skola få framdeles:
Borgmästarens son widh Sala som har H. K. M:tz bref, får i påsk, Nicolaus 

Johannis Sundius Smolandus, Jonas Caroli Uplandus, Matthias Aistunensis Uplan- 
dus, Petrus Fluur Gestricius hade D. Emporag. recomwendation, Jonas Brinck V- 
Gothus, Petrus Ivari Uplandus, Andreas Simonis Ungius Suder, med. stud., Nicolaus 
Benedicti O-Gothus, Olaus Johannis Axenius Uplandus.

6. Beslötz at alla dhe stipendiarii som intet hafua ståt examen skola mista 1 /  3 af 
een termin.

Den 19 Decemb.
höltz ord. Consistorium. Närwarande D. Laurentio Stigzelio Rectore, D. Joanne 

Tersero, D. Carolo Lithmanno, M. Martino Nycop., M. Laurentio Fornelio, M. 
Boétio, M. Olao Unonio, M. Isaeo Istmenio, M. Johanne Laurbergio, M. Olao Stenio, 
Dn. Zachar'a Humero, M. Erico Noraeo Not.

1. Anklagade Georgius Posse Axelium Stålarm sålunda: Nästförgången fredag, 
kommo tilståendes uthi een bänck tilsamman främst Dirich Yxkul, dernäst Axel 
Stålarm, den tridie Stakelberg, den fierde Per Bonde, den fämte och siette båda 
Stakarna, den siunde war iag, sade Georgius Posse, den ottonde och effterste war 
Anders Koskyldt. Då sade Staken til migh: Drag fingerkrok medh Stålarmen. Jag 
räckte min hand uth först, Stålarmen sade, ja det är iag gosse till. Jag sade det är 
intet gott at draga fingerkrok medh honom, hans fingrar äro af ståL Detta mitt 
taal hölt Stålarmen för een verbali injuria, sade fördenskul: När iag kommer uthur 
kyrkian så wil iagh dragas med eder. Wid predikanen war uthe stod iag op i 
bänken, då tog Stålarmen effter migh wiliandes draga mig til sig, men han räkte 
migh intet. Då bad han mig komma på Slotzbacken medh sig, gör du det icke så ästu 
een snorhunder och d :efwul. Stålarmen swarade: Sig hafua kallat honom stormund 
säyandes, hålt munnen til, din stormunner, men ey något annat nampn. Possen sade 
ähn: När wij gingo uthur kyrkian fölgdes wij alla åth, wid kyrkiodören wille han 
åth migh, men Per Bonde war em:llan så at han intet kunde göra mig något. Då 
tog iag, sade Possen, op en steen, och sade: om i komma åth migh skal iag slå eder 
med denna. Mitt i domtrappan fick han mig i håret, slog kul mig, och lade sig på 
migh, då kom ock min mössa bort huilken iag aldrig sädan såg. Stålarmen swarade: 
När wij gingo uthur kyrkian då fölgdes wij alla åth, men intet bödh iag til at 
rusa på honom i dören. Om stenen sade iagh: Tager man steen medh eder. I dom
trappan hölt iag honom i håret, och Possen hölt mig i mitt hår, och wij föllo båda 
om kull. Per Bonde kom på migh medh, och the wille draga mig uthför trapporna. 
I kyrkian sade den äldsta Staken: om Stålarm icke slår honom så har han skam
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före, slår han honom så har han skada af honom. Possen sade, när Stålarm hade 
slagit kull migh, då wille Per Bonde hielpa migh, tog Stålarmen i axlan til at draga 
honom uthaf mig. Men när han intet rådde, tog han honom i håret. När the 
kommo op, så boro the båda tilsamman. Stålarm sade: när Bonden och iag woro 
ihop, då kom Possen och fick mig i håret, men min poike skiöt honom bort ifrån 
migh. Possen nekade sig hafua tagit Stålarm i håret annan gången. Sententia. Axe- 
lius Stålarm skal böta 40 mk till treskifftes. Possen skal näfsas af sin praecep
tore.

2. Discurrerades om stipendiariorum multa som senast blef satt 1/3 af stipendio 
theras som intet stodo examen. Beslötz at denna gången tagz allena 1/4 af quota 
stipendii på terminen.

3. Beslötz at magistri philosophiae som hafua stipendium the skola stå examen 
in superioribus facultatibus. När insp. stipendiarior#*» hålla exercitia för stipendia
riis så sluta igen dören effter en halff timma. Den som är borto af disputationer 
gifue huar gång 1/60 partem af sitt stipendio.

4. Aruidus Petri Liung, Olaus Heising, Magnus Nicolai Helsingh begära få någon 
hielp och undsättning af mulcta? Respondebatur: The skola få.

5. Johannes Christierni Vesmannus som är anklagat för lägersmål, och nekar ther 
til, och hafuer praesenterat sig in Consistorio medh 6 personer, som wilia gå jura
mentum credulitatis, men kunna intz absolute fri ja honom. Nu kan han ey få sådana 
wärningzmän som kunna swäria honom frij. Ergo fältes han nu til saken och 40 mk 
böter. Medh publica relegatione bliffuer han förskont, förwijsas skal han privatim 
på itt halfft åhr. Johannes begärade appellera. Det tillätz honom intet, uthan han 
sattes in arresto, til dess Achiepiscopus resoluerar sigh.

6. Bewiliades at Samuel Samuelis Valensis och Olaus Olai Lennaeus Uplandus skall 
få stipendium.

7. Proponerade Rector Erik Arfuidsons mölnarens begäran at få Academiae bön
der til hielp at reparera Ekeby quarn ty hon är allt för rött, underdeelen är uth- 
rött, begärar 30 st. stockar til hielp å 16 allnar långa. Resolutio. Räntemestaren 
befaller Academiae bönder at föra dijt så många stockar, mölnaren skal och sielff 
hielpa till.

8. Petrus Duun Smolandus begärade ändskap i sin saak medh Pharstadiis. Reso
lutio. Skal sättias hans wederparter een wiss dag före, onsdagen näst effter trettonde 
dagen 1650. Komma the icke då tilstädes, så uptager aldrig Consistorium den saken 
offtare.
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236, 240, 242, 246, 248, 249, 254, 257,
261, 271, 276, 283, 287, 289, 300, 301,
310, 314, 315, 319. 321, 322, 324

Claes Eriksson 93 
Claudius Henrici, Ostrobothn. 168
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Claudius Laurentii 322 
Claudius Olai 203
Cleverus, Laurentius Bergeri, Vestrog. 169, 

173 f., 175 f-, 227 
Clingius. Se Klingius
Cloux (Cloue, Clue), Alexandre de, språk- 

mästare 188, 189, 216, 320 
Cloverus, Johannes Erici 150, 156, I 57> 182 
Columbus, Petrus, komm, i Dingtuna 167
—  hans hustru 167
Conring, Hermann, professor i Helmstedt 60 
Constans, »fransos» 138 
Cornelius, guldsmedsmästersven 238 
Coronalsius, Laurentius. Se Kronalsius 
Cortzius [ = Curtius, Isaeus Qementis, Ostro- 

bothn.?] 298 
Creutz, Ernst 120 
Crocius, Johannes 129, 131 
Cruus, Johan 161
Cruus, Lars, överstelöjtnant 173, 189, 208,

214
Cuoco, Andreas, språkmästare 10, 117, 132 f., 

141
—  hans hustru 132
—  hans son 133

Daniel A ndres 322
Daniel Danielis, Uloensis 174, 177» I9°» *94 
Daniel Danielis, Vestm. 237 
Daniel Jacobi, Copensis, Vestm. 89, n i  
Daniel Laurentii, Hels. 167 f., 170, 172, 179» 

182
Daniel Leonhardi 131 
Daniel Olofsson, stadsvakt 139 
Daniel Svenonis 257 
Daniel Theodori 103, 169, 178 
David Davidi 146 
David Nicolai, German. 147 
De Besehe, Gerhard, arrendator 120, 136 
De Geer, Louis, bruksidkate 81 
De Geer, Matthias, förvaltare 119 
De la Gardie, Axel, student 233 
De la Gardie, Jakob, riksråd 36 
De la Gardie, Magnus Gabriel, riksdrots 13, 

71, 150 
Dikaeus, Daniel 310 
Djurman, Ericus Johannis 239 
Djurman, Johan, kh i Vänge 256, 273 
Djurman, Malin 236, 239, 273 
Domnserus (Domnerus), Nicolaus 173 f*> 

246 f., 3 ii, 312, 314 
Durelius, Petrus 212, 214, 213 
Du Rietz (Durgetus), Grégoire Franfois 126, 

131, 134, 166 
Dussenius, Michael Olai 283 
Duun, Petrus, Smol. 242, 267, 268, 269, 

301 f., 303, 304, 325

Duwall, Albrekt 120 
Duwall, Jacob 120, 121 
Duwall, Mauritz, överste 22, 24 
Döpke, Claudius, Vestm. 199, 201, 203 
Döpke, Simon Henrici, Vestm. 137

Eden (adlad Edenberg), Claes, borgare, råd
man 7, 39, 41, 139 f-> 155, 161, 169, 199, 
201, 202, 207, 209, 212 f., 238, 260, 261, 
262, 267, 269, 277, 288, 321 

Edenius, Jordanus Nicolai, Vermi. 147, 294, 
303

Edvardus Philippi, Ostrog. Se Hammarsus 
Ekebergius, Laurentius 288 
Elaus A ndres, Verml. Se Skragge 
Elaus Nicolai, Verml. 136, 166, 263 
Elias, kh i Häverö. Se Arenarius 
Elias, kh i östervåla. Se Rhalambius 
Elias Benedicti, Ostrog. 72, 74, 89, 103 
Elias Haraldi 190
Elias Unonis, Geval., f. d. adjunkt 132 
Elin, hustru i Kroks ta, Åkerby 133 
Elisabeth i Häljebolsta 126 
Elisabeth, dotter till Euphemia 139 
Elisabeth, Lars Sigfridssons hustru 190 
Elisabet, piga hos hovrättsassessor Beding 

283
Elisabet (Lisbeta) Karlsdotter, dotter till stads- 

sekr. Karl Larsson 184 f., 186 
Elisabet Olofsdotter 17
Elisabet Urbansdotter, Johan Erikssons hustru 

146
Elsevier (Elssewir), holl. boktryckarsläkt 131 
Emporagrius, Ericus Gabrielis, professor, bis

kop 9, 22, 31, 53, 59, 61, 72, 108, 126, 
131, 132, 135, 136, 137, 143, 144, 148, 
151, 180, 195, 200, 226, 236, 254, 304, 
324

—  Närvarande i konsist. 7, 12, 13, 18, 21,
23, 29, 30, 33, 34, 37, 39, 44, 45, 55, 66, 
121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141»
142, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 151,
154, 155, 160, 162

Emporagrius, Ericus Laurentii, f .d .  spismäs
tare, kh i Årsunda 8, 133 

Enseus (A2naeus), Israel O lai 174 f., 178, 201, 
207, 237 f., 242, 258, 259 f., 261, 262, 
264, 266, 267, 269 

Enander, Isac, Ostrog. 168, 170, 217, 281 f. 
Enevaldus 301
Engelbrekt Svensson, slottsfogde 18, 20, 21, 

52, 55, 57, 135, 198, 230, 270, 271
—  hans son. Se Nicolaus Engelberti 
Engius, Petrus, Ostrog. 168 f., 170 
Enstadius, Petrus, kh i Rasbokil 297 
Erasmus Johannis, Geval. 242, 270
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Erasmus Magni, Harboeosis 28, 43 
Ericus Andrere 200, 203, 268, 302, 317 
Ericus Andres, i Bälinge 206 
Ericus A ndres, med. stud. 242 
Ericus A ndres (»Herr Erik i Svartbäcken»), 

komm, i Tibble 80, 101, 136, 214
—  hans hustru. Se Gulin Eriksdotter 
Ericus A ndres, Gestr. 166
Ericus A ndres, Holm. 183 
Ericus A ndres, Roslag. 180 f., 183, 184 f., 

186 f., 190, 194, 195, 197, 207 
Ericus Anundi 317, 318 f.
Ericus Benedicti, Hels. 128
Ericus Benedicti, Vestrog. 156
Ericus Beronis, Hernesand. 24
Ericus Danielis 116
Ericus Erici, Hels. 30, 43, 74, 89
Ericus Erici, Lohsrad. 217, 241-242, 257
Ericus Erici, Nertun. 103, 170
Ericus Erici, Ostrog. 324
Ericus Erici, Strengn. 166
Ericus Gabrielis. Se Emporagrius
Ericus Georgii, Smol. 55, 89
Ericus Johannis. Se Djurman
Ericus Johannis, Alundensis 269
Ericus Johannis, Roslag. 242
Ericus' Johannis, Tierpensis 92, 202 f.
Ericus Laurentii, Hels. 79 
Ericus Laurentii, Upsal. 115 
Ericus Magni, Danmarchianus, kh i Enkö- 

pings-Näs 272, 275 
Ericus Martini, Sparsätr. 44 
Ericus Michaelis, Upl. 90 
Ericus Michaelis Zaebroensis, kh i Balingsta

78, 274 .
Ericus Olai, boktryckaregesäll 250 
Ericus Olai, Närtunensis 112 
Ericus Olai, Rimboensis 90 
Ericus Olai, Vestm. 199, 201, 203, 322 
Ericus Petri 200 f.
Ericus Petri, Angerm. 16 
Ericus Petri, Hels. 43, 55 
Ericus Petri, Hels., kh i Tibble 43
—  hans hustru 45
—  hans son 43, 45
Ericus Petri, Lohaerad. 180 f.
Ericus Petri, Neric. 113L 
Ericus Simonis, Ostrog. 147, 156 
Ericus Svenonis, Vestrog. 203, 205, 242 
Ericus Thomas, Roslag. 89 
Ericus Unonis, Dalek. 112, 127 
Erik, »Gringärdzsonen» 263 
Erik (»Herr Erik i Svarttäcken»). Se Ericus 

Andreas
Erik, kh i Balingsta. Se Ericus Michaelis Zas- 

broensis

Erik, kh i Enköpings-Näs. Se Ericus Magni 
Danmarchianus 

Erik, snickare hos prof. Lenasus 137 
Erik, spismästare. Se Emporagrius, Ericus Lau

rentii
Erik Andersson. Se Ericus Andreas, Roslag. 
Erik Andersson, pistolmakare 316 f.
Erik Andersson, stadsvaktknekt 238 
Erik Arvidsson, mjölnare 325 
Erik Bengtsson, bonde i Läby 293, 304 
Erik Bertilsson, hans hustru 302 
Erik Christoffersson, akad.-bonde i Altuna 

153
Erik Eriksson, akad.-bonde i Lena 315 
Erik Eriksson, akad.-bonde i Skepptuna 122, 

144
Erik Eriksson, akad.-bonde i Dragby, Skutt

unge 9, 153 
Erik Eriksson, akad.-bonde i Eke, Skuttunge 

153
Erik Eriksson, mjölnare 276 
Erik Halvardsson, borgare, rådman 17, 148, 

154, 162, 167, 171, 172 f., 176, 207 
Erik Hansson 287
Erik Hansson, akad.-bonde i Haga 180 
Erik Hansson, akad.-bonde i Simtuna 169 
Erik Hemmingsson, akad.-bonde i Skepptuna 

122
Erik Håkansson, akad.-bonde i Älglösa 122 f. 
Erik Jonsson 263
Erik Jöransson, borgare, rådman 199 f.
Erik Larsson, akad.-bonde i Simtuna 169 
Erik Larsson, akad.-rättare i Vålsta 60 
Erik Larsson, borgare. Se Krok 
Erik Larsson, dräng hos prof. Brunnius 172 f. 
Erik Larsson, dräng hos Claes Eden 201 
Erik Larsson, mjölnare 271, 273, 276, 293, 

300, 304 
Erik Mattsson, tjuv 297 
Erik Mattsson i Hammarby 317, 318 
Erik Mattsson, fader till Matthias Erici 139 
Erik Mattsson, vaktknekt 155, 156, 157 f., 

168
Erik Månsson, murarmästare 77 
—  hans syster 77 
Erik Mårtensson 264 
Erik Olofsson på Islandet 286 
Erik Olofsson på Tovan 104, 105 
Erik Olofsson, akad.-bonde i Sankt Olof 122 
Erik Olofsson, borgare i Gävle 309 
Erik Olofsson, dräng hos prof. Martinus Olai 

Nycop. 193 
Erik Olofsson, fogde hos Lars Sparre 226 f., 
, 255, 262, 323 
Erik Olofsson, rådman 211 
Erik Olofsson, snickare 126 
Erik Persson, akad.-bonde i Haga 62, 129
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Erik Persson, akad.-bonde i Tensta 152 
Erik Persson, mjölnare 124, 213 
Erik Pålsson, hans dotter 286 
Erik Staffansson i Fjärdingen 302 
Erik Staffansson i Tillinge 122 
Erik Töresson, stalldräng 56 f.
Erlandus Nicolai, Smol., präst 8 
Eskil Bengtsson, akad.-bonde i Alby 7 
Eskil Mattsson, boktryckare 38, 116, 137, 

157 f-. 159, 162, 165, 171. 194 f-, 212, 
305

Euphemia, tysk hustru 151, 139

Fabricius, Laurentius 83
Fasgreus. Se Fegrasus
Falkenberg, Melker 109
Falkengréen, Anders Siggesson, major 208
Falkengréen, Sigge Andersson 185, 186, 206,

208, 214
Fast, Johannes Nicolai, Upl. 242, 263 
Fegneus (Faegreus), Torbernus A ndres, Ves- 

trog. 288, 293 
Felix, »Banerens apotekare» 75 
Fernxus, Johannes Laurentii 263 
Fernelius, Johan 303
Ferviot, Nicolas, »fransos», dråpare 145, i47> 

148, 155, 157 L, 170, 171, 176 
Fewerborn (Fyrborn), Johan 125 
Figrelius, Emundus Nicolai, Ostrog. 89» IIX. 

278
Filmerus, Ericus 143 
Fleming, Catharina. Se Bielke 
Fleming, Claes, amiral 188, 216 
Fleming, Claes, riksråd 64, 70, 109 
Fleming, Helena (Elena), f. Bielke 188, 189,

209, 216
Fleming, Jöran, student 76, 110, 216 
Flodius, Jonas Olai 109 f.
Florander, Johannes Haquini, Vestrog. 284 
Fluur, Ericus Jo n s , Gestr. 89, n i ,  216, 297 
Fluur, Petrus Jons , Gestr. 254, 297, 324 
Folker Jönsson, tjänare hos Christian Ström- 

felt 217, 248, 249 ff., 253, 255, 311» 3X4 
Folkernius, Laurentius, Vestm. 217, 242 
Fontelius, Petrus 210 
Fonterus, Petrus Olai, Upl. 89 
Forbes (Forbus), Henrik 279 
Forbes (Fårbess), Jakob, överste 120 
Fordeel, Jacobus Magni, Bothn. 16 
ForneJius, Laurentius, professor 21, 22, 24» 

27, 85, 117, 144, 163, 164, 165, 197» 215» 
226, 227, 234 f., 263, 313 

—  Närvarande i konsist. 7, 10, 12, 15, 18, 
21, 25, 27, 29, 30* 34, 35, 36, 39, 40, 44, 
45, 51, 53, 54. 55, 61, 66, 69, 70. 74. 80, 
81, 85, 86, 88, 90, 92, 97, 98, 101, 103, 
105, 106, 107, n i ,  113» i i 5» s.x6, 119»

121, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132,
134, 135, 136, 137, 138, 141» 142, 145,
147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 157,
159, 161, 162, 166, 170, 171, 179, 181,
188, 194, 197, 198, 200, 201, 202, 204,
203, 206, 208, 210, 211, 214, 213, 226,
228, 234, 235, 237» 240, 243, 259, 263,
265, 272, 274, 278, 282, 289, 291, 294,
295, 297, 310, 3 i i ,  312, 316, 319, 320,
321, 324

Forsius, Olaus Petri, Suderm. 147, 156 
Franck (Frank, Frankenius), Johannes, pro

fessor 10, 24, 28, 44, 51, 52, 57, 74, 85, 
87, 112, 116, 119, 126, 164, 181, 182, 
191, 198, 213, 214 f., 226, 230, 263, 267, 
276, 278, 310, 313, 317, 318, 322

—  Närvarande i konsist. 15, 18, 21, 23, 27, 
30, 34, 38, 44, 51, 53, 54, 55, 69, 70, 
79, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93» 95,
97, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, n i ,  115, 117» 120, 123,
127, 132, 134, 137, 138, 139, 141, 142,
144, 145, 147, 148, 150, 159, 160, 162,
164, 166, 168, 169, 172, 176, 177, 181,
185, 193, 195, 196, 201, 214, 216, 229,
231, 238, 243, 249, 254, 259, 263, 267,
272, 276, 283, 287, 289, 290, 294, 295,
297, 301, 310, 316, 320, 321, 322

Franck, Johannes Johannis 112, 298 
Franck, Laurentius, Ostrog. 88, 91, 269, 285 
Franck, Matthias Johannis 112 
Freinshemius, Johannes, professor 83, 132, 

163, 188, 189, 216, 254, 264
—  Närvarande i konsist. 83, 90, 92, 93, 97,

98, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109,
i n ,  115, 116, 117, 119, 120, i2 i ,  123,
124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 134,
135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144,
145, 147, 150, 154, 155, 159» 160, 161,
162, 164, 165, 166, 169, 173, 175, 177,
189, 190, 194, 195, 196, 198, 200, 201,
202, 204, 205, 206, 208, 211, 214, 216,
228

Fieyschmit, Paulus, tysk student 63 ff., 66, 
88 f.

Frisius, Petrus, Hallandus 284 
Frobenius, Georg Ludwig, förlagsbokhandlare 

i Hamburg 51 
Frondelius, Johannes Haquini, Vestrog. 89 
Fyrborn, Johan. Se Fewerborn 
Fårbess, Jacob. Se Forbes

Gabriel, tjänare hos Axel Stake 177 
Gabriel Bengtsson. Se Oxenstierna 
Gabriel Erici, Verml. 156, 176, 182 
Gabriel Eriksson (Ersson), ryttare i Gamla 

Uppsala 20
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Gammal, Johan, Geval. 114, 156 
Gammal, Olaus 112, 114 
Gejer, Georgius, Silesius 121, 123 
Geloo, Christoffer. Se Gilo 
Georgius. Se Lodius 
Georgius Georgii, Aboensis 182 
Gerhardus Henrici 149 
Gert, arrendaror i Forsmark. Se De Besehe 
Gert, betjäntpojke hos Jakob Lilliehöök 247, 

298
Gert, guldsmed. Se Skeppare 
Gestrinius, Elisabeth 277, 297 
Gestrinius, Ericus 26 
Gestrinius, Gustavus Martini, Ups. 284 
Gestrinius, Martinus, professor 22, 30, 42, 

53, 54, 62, 73. 93. 97, 109, 112, 163, 
165, 187, 190, 191, 196, 230, 235, 267, 
268, 270, 273, 297

—  Närvarande i konsist. 7, 10, 12, 18, 21,
23, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 5 i, 53, 54, 
55, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 74, 79, 83, 
85, 88, 90, 92, 93, 95, 97, 98, 100, 101, 
103, 106, 107, 113, 114, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 132, 134, 135, 142, 144,
145, 147, 148, 154, 159, 161, 162, 164,
165, 169, 170, 177, 185, 189, 190, 194,
196, 198, 200, 204, 226, 229, 231, 234,
236, 243

—  hans hustru. Se Gestrinius, Elisabeth 
Gestrinius, Martinus 242 
Gestrinius, Olaus Martini 182, 297 
Gezelius, Andreas Johannis 127
Gilo (Geloo), Christoffer, köpman i Stock

holm, hans änka 165, 193 
Gir(i)stadius, Paulus Andrea? 180 f., 183, 

184 f., 186, 190 (felaktigt: Paulus Johan
nis), 194, 197 

Giöder (Göder), Johan 75 ff.
Gotschalcus Gotschalci, Suderm. 203 
Gottschalk 260, 262, 266 
Gottschalk, dräng hos borgm. Mörk 172 
Gra(a)n, Olaus 186, 309 
Granaeus, Haquinus Andrea?, bibliotekarie 31, 

32, 35, 88, 124, 274, 310 
Grels (Greger), bokbindare 29 f., 177, 316 
Grels Gustafsson, hans son m  
Grissbach, Georg, »överste», assessor 298 
Grodingh, Paulus 302 
Grub, Andreas Marci, Roslag. 26 
Grubb, Achatius Samuelis 199, 200, 209 f., 

238, 261, 262, 269 
Grubb, Petrus, Suderm. 120, 265, 266, 278, 

297
Grubb, Samuel Andrea?, kh i östervåla 207, 

209 f., 212

Grubb, Samuel Samuelis 105, 199, 200, 
209 f., 238, 261, 262, 269 

Grubb(e), Lars, häradshövding 23, 25 
Gudmund, tjänare hos Jöran Fleming 110 
Gulin Eriksdotter, hustru till komm. Ericus 

Andreae (»herr Erik i Svartbäcken») (171), 
190, 299

Gustaf Larsson, borgare 168, 208 f.
—  hans hustru 209
Gustaf Linnarsson, greve. Se Torstenson 
Gustavus Caspari 114 
Gustavus Gustavi, Norcop. 148 
Gustavus Gustavi, Suderm. 242, 324 
Gustavus Haraldi 177, 179 
Gustavus Johannis, Dalec. 203 
Gustavus Olai, i Länna 285 
Gustavus Sudercopensis. Se Jansonius 
Gyldenklou, Anders, president 160, 189, 228, 

255, 257, 276 
Gyllenanckar, Gabriel 275 
Gyllenhielm, Karl Karlsson, riksamiral 32, 

129
Gyllcnstierna, Göran, landshövding i n ,  145 
Gyllenstierna, Johan, student 14 
Gyllenstierna, Jöran (Georg), student 316, 

318, 319L
Gåsc, Ericus Erici, Roslag. 180, 183 f., 241 
Göder, Johan. Se Giöder

Hadra?us, Johannes Jona?, Vestrog. Se Hed- 
ra?us

Ha?dra?us, Alexander Petri 142 
Ha?sander, Olaus Johannis, Suderm. 312 
Hagelsteen, Sveno, adjunkt 7, 116, 117, 122, 

135, 228, 231 
Halvardus Andreae 169 f.
Halvardus Arvidi 59 
Halvardus Jona? 115, 167 
Hambra?us, Bartoldus Olai, Upl. 324 
Hambraeus, Jonas, professor i Paris 92, 98 
Hammaraeus, Edvardus Philippi, Ostrog. 26, 

71, 72, 187 
Hanning, Lars 281, 2*82, 283 
Hans, akad.-bonde i Ingelsta, Närtuna 171 
Hans, bältare. Se Hans Larsson (i Uppsala) 
Hans, bältare eller remsnidare. Se Bremer, 

Hans
Hans, domkyrkosyssloman, sedermera kh i 

Vallentuna. Se Nybelius, Johannes 
Hans, glasmästare. Se Hans Mårtensson 
Hans, kh i Järlåsa. Se Treuderus, Johannes 

Olai
Hans, pappersmakare. Se Obenher 
Hans, remsnidare. Se Bremer, Hans 
Hans, sågare i Fjärdingen 92 
Hans Eriksson [d. y.], akad.-bonde i Tensta 

41, 152, 304
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Hans Eriksson d. ä., akad.-bonde i Tensta 41, 
152

Hans Eriksson, köpman vid Kopparberg 319 
Hans Eskilsson, akad.-bonde i Tensta 41, 132, 

315, 3 1 6
Hans Hansson, borgare i Söderhamn 243
Hans Israelsson, hans son 269
Hans Ivarsson, akad.-bonde i Film 67
Hans Larsson 310
Hans Larsson, pä Tovan 312
Hans Larsson, akad.-bonde i Film 142
—  hans änka. Se Kerstin
Hans Larsson, bältare o. rådman 163 
Hans Larsson, skomakare 40 
Hans Mattsson i Fjärdingen 173 
Hans Mårtensson, glasmästare 142 
Hans Nilsson, dräng hos prof. Martinus Olai 

Nycop. 184 
Hans Olofsson, hjulmakare 101 
Hans Persson, fogde hos Lars Cruus 208 
Hans Sigfridsson, akad.-bonde i Närtuna 297 
Hans Sigvardsson, akad.-bonde i Huseby 118 
Hans Svensson, ryttare i Gamla Uppsala 20 
Hans Thomasson, akad.-bonde i Tensta 132 
Haquinus, cursor, pedell. Se Lång 
Haquinus Andre*, Upsal., bibliotekarie. Se 

G ransus
Haquinus Bartholdi, komm, i Bondkyrko 91 
Haquinus Benedicti, Vestrog. 147 
Haquinus Elai, Verml. 173 f., 175 f., 203 
Haquinus Haquini 12 
Haquinus Magni, Vestrog. 90, m  
Haquinus Nicolai, Smol. 263 
Haquinus Theodori, Smol. 203 
Haraldus, kh i Tillinge. Se Arosiander 
Hartenbeck, Michael n i  
Hastfer, Odert n 8 f .
Haurelius, Johannes Olai, Ostrog. 89, 196, 

197
H edrsus, Benedictus Christierni, professor 

11 f., 13, 26, 31, 136, 296 f., 301, 302
—  Närvarande i kons« . 301, 304, 315, 322 
Hedraeus, Johannes Jo n s  Dalius, Vestrog. 89,

103, n i ,  127 (Hadrsus), 182 
Hein, Friedrich, Dorpatensis 42, 89 
Hejerus, Georgius. Se Höjer 
Henricus Adolphi, Ups. Se Menschewer 
Henricus Roslagius, rector cantus 143, 147, 

155
Henrik Fransson 89, 286
—  hans hustru 302
Henrik Persson, hans hustru se Britta 
Henrik Persson, en pojke 183, 186 
Herman, Hans, bältare i Stockholm [« B re 

mer, Hans?] 193, 277 
Hemodius, Ericus Beronis 9 
Hernodius, Johannes Johannis 89, 312

Hernodius, Nicolaus Magni, Angerm. 242, 
269

Hernodius, Petrus Nicolai, Angerm. 324 
Hieronymus Johannis, Ostrog. 192, 203 
Hindesberg, Roloff von 226 
Hof(f)lander, Andreas, Verml. 288, 294, 303 
Hoffman, Nicolaus Petri, Gewal. 26 
Hojer, Georgius. Se Höjer 
Holst (Holtz, Hölst), Jacobus Johannis, Hels. 

74, 89, 128, 179, 284
Holstenius, Christopher, Vestm. 127 
Holstenius, Jonas A ndres, Vestm. 89, 133 
Holtz, Jacobus Johannis, Hels. Se Holst 
Honterus, Ericus. Se Hunterus 
Horn, Arvid 104 
Hourenius, Josephus 279 
Hult, Andreas Danielis 110, 124 
Hulthenius, Petrus Nicolai, Ostrog. 26, 127, 

168 f.
Humble, Jonas, Smol. 38, 71 
Humerus, Zacharias, professor 167, 173, 173, 

182, 191, 227, 234, 242, 256, 289, 295, 
301, 314, 321, 322

—  Närvarande i konsist. 177, 179, 183, 185,
188, 189, 190, 192, 194, 195, 196, 198,
200, 201, 202, 204, 210, 211, 214, 228,
229, 234, 235, 236, 240, 241, 243, 249,
254, 256, 257, 259, 261, 265, 267, 271,
272, 274, 277, 280, 281, 282, 283, 291,
293» 295, 297, 301, 302, 304, 305, 309,
310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 319,
320, 321, 322, 324

Hunterus (Honterus), Ericus, f. d. quaestor 7, 
8, 62, 68, 187

—  hans hustru 68 
Hylting, Johannes Olai 217 
Hyttrsus, Johannes Matthias, Vestm. 166 
Håkan, komm, i Bondkyrko. Se Haquinus

Bartholdi 
Håkan, kopparslagare 57, 70, 104 
Hård af Segerstad (Håål), Carl, riksjägmäs- 

tare 14 
Håål, Jacobus 136
Höjer (Hejerus, Hojer, Hoyer, Höyer), Geor

gius, tysk student 63 ff., 66, 85, 88 f., 90, 
94

Hölst, Jacobus. Se Holst 
Höök, Per Nilsson, lagförare i Södermanland 

94 ff-

Ihering, Johannes Sebastiani 146, 136, 210 
Ingbert (Ingelbrecht) Svensson. Se Engelbrekt 

Svensson
Ingegerd (Ingel), änka efter Johan Eriksson i 

Fjärdingen 190, 278, 279 
Isacus Erici, kh i östra Stenby 233 
Isacus Magni. Se Pelecanus
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Isaeus Nicolai, Holm. 15
Isaeus Olai, Medelpadius 70 f., 106 f., 129
Isaeus Petri, Holm. 90
Isak, kh i Sten. Se Isaeus Erici
Isbrandus Nicolai 209
Isopedius, Elias, Upl. 180
Israel Danielis, Roslag. 317, 318, 320 f.
Israel Danielsson, major, hans son 278, 283
Israel Elai, Ostrog. 242
Israel Johannis, Nerie. 207, 217, 241
Israel Olai. Se Ensus
Israel Olai, Ostrog. 55, 89, 96, 127, 147, 

156
Ist(h)menius, Isaeus, professor 9, 12, 22, 44, 

45, 49, 96, 163, 181, 234, 235, 238, 255, 
262, 264, 269, 299, 313 

—  Närvarande i konsist. 12, 15, 18, 21, 23, 
25, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 40, 44, 45, 
51, 53, 55, 68, 69, 83, 85, 86, 88, 91, 
92, 93, 95, 97, 98, 100, 101, 103, 105,106, 
107, 108, i n ,  115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129,
133, 134, 136, 137, 139, 141. !42, 143,
144, 145, 147, 148, 150, 154, 155, 162,
174, 179, x8i, 189, 190, 196, 198, 200,
202, 204, 207, 208, 211, 215, 216, 229,
234, 235, 237, 238, 240, 241, 242, 243,
249, 256, 259, 261, 263, 265, 267, 268,
271, 272, 274, 276, 277, 278, 282, 285,
287, 289, 291, 294, 297, 300, 301, 310,
311» 312, 316, 321, 322, 324 

Ivarus Olai, kh i Ed 140, 157

Jacobus Bjenedicti], Smol. 134
Jacobus Georgii, Ostrobothn. 210
Jacobus Jacobi, Torsiliensis 218
Jacobus Josephi, cursor 258, 276, 285, 296
Jacobus Laurentii, Geval. 77
Jacobus Magni 270
Jacobus Magni, Bothn. 24, 43
Jacobus Magni, Ostrog. 162
Jacobus Magni, Telg., Suderm. 181, 182
Jacobus Nicolai, Ups. 209
Jacobus Olai, Ostrog. 65
Jahan. Se Johan
Jakob Abrahamsson, akad.-bonde i Kvarsta 

117
Jakob Eriksson, tjänare hos studenterna Lil- 

liehöök 217 
Jakob Gregersson, hans hustru 280 f.
Jakob Hansson, glasmästare 228 
Jakob Mattsson, rådman 167, 178, 200 
Jakob Simonsson 202
Jansonius, Gustavus Johannis, Sudercop. m  
Jansonius, Johannes, boktryckare 240 
Jernloo, Olof Olofsson, hans tjänare 177, 179 
Joachim, köpman 65

Jodochus Arvidi, Vestrog. 298, 301 
Johan, akad.-bonde i Lunda, Närtuna 171 
Johan, bagare. Se Johan Mattsson 
Johan, bardskärare 18, 32, 147, 201, 210, 

213, 287 
Johan, fäktmästare. Se Weidigk 
Johan, guldsmed. Se Johan Persson 
Johan, komm, i Danmark. Se Johannes Sig- 

vardi
Johan, kh i Vänge. Se Djurman 
Johan, kh i Ärentuna. Se Lithovius 
Johan, präst 177 
Johan Andersson, inspektor 212 
Johan Andersson, vaktknekt 77, 113, 203, 

250, 265, 314 
Johan Andersson, vaktmästare. Se Johannes 

Andreae, Belingensis 
Johan Eriksson, skomakare 146 
Johan Eriksson, vaktknekt 78 
Johan Haraldsson, betjänt hos Peder Sparre 

250, 251, 252, 253 
Johan Johansson, boktryckaregesäll 250, 251,

254
Johan (Jahan) Jonsson, borgmästare. Se Sa

lamis
Johan Jonsson på Tovan, snickare 104
Johan Jönsson, borgare 157
Johan Jönsson, f. d. källarsven 169
Johan Knutsson, timmerman 296
Johan Larsson, skräddare 116
Johan Mattsson, akad.-bonde i Skepptuna 122
Johan Mattsson, bagare 193
Johan Mattsson, krögare i Fjärdingen 176
Johan Mattsson, slottsskrivare 165, 207, 270
Johan Mårtensson 321
Johan Mårtensson, akad.-bonde i Närtuna 171 
Johan Mårtensson, akad.-bonde i Tensta 304 
Johan Nilsson, dräng hos hovrättsassessor 

Berling 282, 283 
Johan Nilsson, dräng i Hjulsta 272, 275 
Johan (Jahan) Nilsson, köpsven 303 
Johan Olofsson (Olsson), vid Gallret, bor

gare 7 f-, 17 
Johan Olofsson, borgmästare i Sala 297 
Johan Olofsson (Olsson), fogde 13, 127, 151, 

167
Johan Persson, guldsmed 147, 187, 206 
Johan Persson, timmerman 77, 138 
Johan Persson, vaktknekt 230 
Johan Salomonsson, guldsmedsmästersven 100, 

105
Johan Åkesson, lantmätare (ingenjör) 234, 

2 6 2 , 26 6  f.
Johannes, cursor. Se Johannes Andreae, Be

lingensis 
Johannes Abrahami 146 
Johannes Andreae 170
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Johannes And reae, Belingensis, akad.-vaktmäs- 
tare, cursor 57, 74 ff-» 92, 120, 124, 149, 
158, 161, 162, 178, 186, 200, 247, 249 ff., 
254, 266, 270, 273. 298 

Johannes Andreas, Bothn. 57 
Johannes Andreae, Hels. 89, 110, 112, 128, 

177, 297 
Johannes Andreae, Upl. 112 
Johannes Benedicti, Gothob. 176 f.
Johannes Benedicti, Vestrog. 168 
Johannes Christierni, Vestm. 319, 322, 323 
Johannes Danielis, Jenecopensis 74 
Johannes Danielis, Lars Sparres tjänare 87 
Johannes Danielis, Ostrog. Se Liljetinus 
Johannes Danielis, Vestm. 112 
Johannes Dantiscanus, bokförare 191 
Johannes Elai. Se Terserus 
Johannes Eliae, Hesserensis 183 
Johannes Erici 20, 210 
Johannes Erici, Ups. 89 
Johannes Georgii, Verml. 286 
Johannes Gudmundi 182 
Johannes Haquini, son tili cursor Haquinus 

Lång 87, 128 
Johannes H enrid, Roslag. Se Kempe 
Johannes Jacobi, finsk student 185 
Johannes Jodoci 190 
Johannes Johannis 169, 175 
Johannes Johannis, Roslag. 182 
Johannes Jonae 135
Johannes Jonae Dalius, Vestrog. Se Hedraeus 
Johannes Jonae, Strengn. 242 
Johannes Jonae, Suderm. 324 
Johannes Laurentii, Angerm. 178 
Johannes Laurentii, Ostrog. 170 
Johannes Laurentii, Suderm. 242 
Johannes Magni, Bothn. 136, 136 
Johannes Magni, Ferneboensis 39» 63, i 57> 

236
Johannes Magni, Ostrog. 210, 213 
Johannes Magni, Upl. 203 
Johannes Marci, Upl., Roslag. 218, 237 
Johannes Matthias, biskop 83 
Johannes Matthiae, Calmar. 128 
Johannes Nicolai 284 
Johannes Nicolai, Vestrog. 285 
Johannes CEstani 320 
Johannes Olai, Erntunensis 40 
Johannes Olai, Gotl. 242, 233 
Johannes Olai, Haesundensis 164, 163 
Johannes Olai, Holm. 210 
Johannes Olai, Smol. 38, 71, 116, 118, 121, 

123, 124 
Johannes Ottonis 319 
Johannes Petri 147, 175 
Johannes Petri, Haesundensis 150 f.
Johannes Petri, Ups. 89

Johannes Petri, Vålensis 182
Johannes Petri, Öland. 147
Johannes Salomonis, Verml. 33
Johannes Samuelis 320
Johannes Samuelis, Medelp. 156, 166, 238 f.
Johannes Samuelis, Ostrog. 55» 85
Johannes Samuelis, Smol. [ = Ostrog.?] 74
Johannes Sebastiani. Se Ihering
Johannes Sigvardi, komm, i Danmark 299
Johannes Simonis, depositor. Se Nauderus
Johannes Simonis, rysk student 303, 312, 322
Johannes Vidichindi 182
Johannes Volffgangi 89, 143
Johannes Zachariae, Angerm. 26
Johannes Zebastiani. Se Ihering
Jon, boktryckaregesäll 157 f.
Jon, tjänare hos Svante Banér 121 
Jon Eriksson (»Lille Jon Eriksson»), akad.- 

bonde i S:t Ilian 151 
Jon Nilsson, rättare, akad.-bonde i Ladegår- 

den 36, 107 
Jon Olofsson, borgmästare 202 
Jon Olofsson, mjölnare 218 
Jonas, sekreterare hos Nils Tungel 231 
Jonas Andreae, Vestrog. 55, 74 
Jonas, Angerm. 137 
Jonas Caroli, Ups. 285, 324 
Jonas Erici, Hels. 128, 167 f., 170 
Jonas Haquini, Vestrog. 172, 175 
Jonas Ivari 68 
Jonas Johannis, Smol. 89 
Jonas Jonae, Angerm. 37 
Jonas Magni Wexionensis, biskop 9, 13, 44, 

49, 59, I I 7, 235, 277 
Jonas Nicolai, Angerm. 90 
Jonas Olai 182 
Jonas Olai, Angerm. 30, 43 
Jonas Olai, Bothn. 117 
Jonas Olai, Gestr. 116, 117, 118, 121 
Jonas Persson, boktryckaregesäll 148 
Jonas Petri 177
Jordanus Nicolai, Verml. Se Edenius 
Josef, akad.-bonde i Danmark 133 
Josias Josephi 260, 262 
Järpe, Petrus Laurentii 89 
Jöns Bengtsson 33, 209, 287 
Jöns Jönsson, skräddare H 5 f.
Jöns Olofsson, boktryckerigesäll 105, H 5 f., 

128
Jöns Svensson 164
Jöran Olofsson, akad.-bonde i Frösunda 315 
Jöran Olofsson, akad.-bonde i Vårfrukyrka 

122

Kale (Kaale), Rolof, borgare och rådman 80, 
81, 261, 262, 305 

Karin, hustru, i Kenicii gård 150
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Karin, Bengts i Lunda hustru 122
Karin, Nils Erikssons hustru 179
Karin, Nils Henrikssons hustru 79» 266, 287
Karin, piga 77
Karin Persdotter, piga 100
Karl X Gustaf (pfalzgreve Karl Gustaf) 14,

1 8 ,  3 4 ,  5 5  f f - ,  68 ,  9 7

Karl Andersson, tullnär, stadssekreterare. Se 
Wikare

Karl Jonsson, tjänare hos pfalzgreve Karl Gus
taf 56, 95

Karl Karlsson, riksamiral. Se Gyllenhielm 
Karl Larsson, stadssekreterare 79, 184, 186
—  hans hustru 184 f.
—  hans dotter. Se Elisabet Karlsdotter 
Karl Thomasson, skrivare 80
Kempe, Johannes H enrid, Roslag. 24, 43, 

55, 188, 268 
Kenidus, Petrus, ärkebiskop 31, 150 
Kerstin, hustru till kh Nicolaus Petri i Lagga 

257
Kerstin, piga i Vänge 275 
Kerstin, piga hos hovrättsassessor Berling 281, 

282, 283
Kerstin (Kirstin), piga hos skräddaren Bengt 

Svensson 187 f.
Kerstin, änka efter Hans Larsson i Film 143 
Kerstin Staffansdotter 194 
Kerstin (Kirstin) Stensdotter, Jöns Svenssons 

hustru 164 
Keyser, Dirik de 226 
Khevenhüller, Augustinus 277 
Kidronius, Thomas Michaelis, komm, i Upp

sala, sedermera kh i Estuna 40, 180, 186 
Kilander, Petrus Brynolphi 293 
Kippingius, Ericus Erici, Nertun. 142, 147, 

164
Kirstenius (Chirstenius), Petrus, professor 10, 

34* 191 
Kirstin se Kerstin
Klemens Olofsson, akad .-bonde i Sankt Ilian 

78
Klingius [adlad Klingstedt], Jonas, Ostrog. 

149, 151
Klingius, Magnus, Ostrog. 149, 151 f., 138 
Klingius, Zacharias 234 
Klint, soldat 186
Klint, Andreas Nicolai xo8, m ,  116, 1x7, 

X20, 124, 138, 161, 164 
Klint, Erik Nilsson 120 
K lint(h), Johannes Nicolai 89, 111, 160, 

190
Knut, guldsmedsmästersven 238, 238 
Knut, komm, i Bondkyrko. Se Lenaeus, Canu- 

tus
Kock, Petter 112
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Ko(c)k, Steno, Roslag. 13, 38, 127, 160, 164* 
178, 181 

Kort, skomakare 109 
Koskull (Koskyldt), Anders 324 
Krafft, Laurentius, Torstunensis 111 
Kristina, Karl IX:s drottning, hennes testa

mente 81, 100 
Kroger, Daniel, köpman(?) i Gävle 169 
Krok (Krook), Erik Larsson, borgare 113* 

211, 214, 215, 263 
Krok(ius), Gudmundus, Smol. 90 f., 127 
Krook, Petrus Nicolai 284 
Kronalsius (Coronalsius), Laurentius, Smol. 

90
Kru(u)se, Lars. Se Cruus 
Kråkefot, Gustaf, Holm. 235, 242 
Kråkefot, Johan 233 
Kurck, Gustaf 74 ff.
Kurck, Knut 74 ff.
Kylander, Jonas 261, 269

Landius, Laurentius Nicolai, Vestrog. 272, 
275 f., 288 

Lars, akad.-bonde i Kolhammar 84 
Lars, akad.-bonde i Tarv, Närtuna 171 
Lars, akad.-bonde i överlunda, Närtuna 171 
Lars, glasmästare 139
Lars (»Engie lasse»), snickare 137, 139, 140 
Lars Andersson i Rickomberga 98 
Lars Andersson, akad.-bonde i Bälinge 133 
Lars Andersson, guldsmedsgesäll 101 
Lars Andersson, gårdsfogde i Enköpings-Näs 

272, 275
Lars Bengtsson, bonde i Dalby 27, 29 
Lars Eriksson, skräddare 267 
Lars Hansson, hans änka 263 
Lars Jordansson, domkyrkobyggmästare 77* 

82, 84 f.
Lars Jordansson, vaktknekt 202 f.
Lars Jönsson 147, 263, 282 
Lars Larsson i Tegelsmora. Se Löhn 
Lars Larsson, akad.-bonde i Danmark 149 
Lars Larsson, akad.-bonde i Tensta 41, 152 
Lars Markusson (Mercusson), källarsven 19 
Lars Mattsson, borgare i Gävle 164 f.
Lars Mattsson, skräddare 136, 263 
Lars Månsson, akad.-bonde i Simtuna 149 
Lars Nilsson, stalldräng hos pfalzgreve Karl 

Gustaf 18 ff., 56 f., 95. 97. 122 
Lars Nilsson i Fjärdingen, timmerman 235. 

258, 296
—  hans hustru 125
Lars Persson, akad.-bonde i Sankt Ilian 78, 

134
Lars Sigfridsson 190
—  hans hustru. Se Elisabeth
Lars Sigvardsson, snickare 229, 233
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Lars Staffansson, akad.-bonde 1 Isgrena 106, 
153

Laurbergius (Laurobergius), Johannes, ad
junkt, professor 9, 13, 17 f., 25, 49» 99. 
X02, 103, 108, 156, 163, 214, 235, 263,
270, 277, 279, 299, 305, 313

—  Närvarande i konsist. 109, 116, 120, 121,
124, 125, 126, 127, 132, 133* 134» 136,
137, 139, M i. 142, 143» 144» 145. 147,
148, 150, 151, 154. 155, 157. 159, 162,
164, 166, 170, 171, 177, 179, 181, 189,
190, 196, 198, 200, 202, 205, 206, 207,
211, 214, 228, 229, 235, 237, 240, 241,
242, 243, 254, 259, 261, 263, 265» 268,
271, 272, 274, 278, 280, 282, 283, 285,
287, 289, 290, 291, 293, 294, 293, 299,
301, 302, 304, 310, 312, 315, 316, 319.
320, 324

Laurelius, Olaus, biskop 117, 184 
Laurenius, Johannes Jon», Ostrog. 285, 303 
Laurentius Andre», Enecop. 182 
Laurentius Andre», Geval. n i  
Laurentius Arvidi, Ostrog. 71, 72, 90, 91 
Laurentius Assari» 123 
Laurentius Benedicti, Torstun. 90 
Laurentius Bergen, Vestrog. Se Cleverus 
Laurentius Erici, med. stud. 127 
Laurentius Erici, Neric. 74, 89 
Laurentius Erici, Upl. Se Sinius 
Laurentius Erici, Vestm. 217 
Laurentius Georgii $3 
Laurentius Gudmundi, Vexion. 242 
Laurentius Gunnari 226 
Laurentius Israelis, komm, i Knivsta 9 z 
Laurentius Israelis, Vestrog. 25 f.
Laurentius Jesperi, Hels. 128 
Laurentius Johannis 316 
Laurentius Johannis, Tierp., Upl. 89 
Laurentius Jon»  110 
Laurentius Laurentii, Smol. 140, 162 
Laurentius Magni, Holm. 112 
Laurentius Nicolai, Roslag. 126 
Laurentius Olai, Neric., Wibyensis 167 
Laurentius Olai, Suderm. 123 
Laurentius Paulinus Gothus, ärkebiskop, pro- 

kansler 46 ff., 86
—  hans änka 229 
Laurentius Petri, Ostrog. 33 
Laurentius Petri, Suderm. 33 
Laurentius Svenonis 143 
Laurentius Thom», Upsal. 136 
Laurentius Widechinni, Vestm. 26 
Lechander, Johannes Laurentii, Vestrog. 235 
Lensus, Canutus Augustini, komm, i Bond-

kyrko 299, 305 
Lenaeus, Johannes, professor, ärkebiskop 13, 

22, 24, 41, 43, 46, 52, 57, 71, 72, 73,

75» 78, 82 f., 93» 97, 118, I r 9, 123. 137»
140, 144, 146, 150, 165, 182, 188, 192,
196, 204, 205, 213, 217, 218, 233, 240,
260

—  Närvarande i konsist. 10, 12, 18, 21, 23,
30, 33, 34» 35, 37, 38. 39, 44, 53, 55, 59, 
61, 64, 66, 68, 69, 74» 82, 83, 86, 88, 92, 
93, 95, 97, 100, 105, 106, 107, 109, 113, 
117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 132, 133, 135, 137, 138, 139»
141, 145, 147, 148, 150, 154» 155, 159,
160, 166, 169, 170, 173, 175» 181, 188,
190, 193, 195, 196, 204, 205, 206, 243

Lennaeus, Olaus Olai, Upl. 323 
Lennart Torstenson, greve. Se Torstenson 
Lerbeckius, Ericus, adjunkt 147, 195» 242 
Leuchovius, Johan 251 ff., 311 
Leyman (Lej man), Christopherus Andre», 

Upl. 89, 180 f., 183 
Liljetinus, Johannes Danielis, Ostrog. 26, 27,

31, 33, 45» 55, 74, n o ,  m  
Lilliehöök, Anders 217, 231, 233 
Lilliehöök, Jakob 217, 246 f., 248 ff. 
Lilliehöök, Johan 243 ff., 248 ff., 312 
Lilliehöök, Kristina, f. Ulfsparre 308, 310,

3 1 1
Lin(d)bo(h)m, Jacobus, Ostrog. 98, 101, 

227 f.
Lindelius, Johannes, Ostrog. 43, 190 
Lindemontanus, Johannes Danielis, Vestm. 74 
Linnar. Se Lennart 
Lithelius, Olaus Erici 174 
Lithman, Carl, adjunkt, professor 13, 17 f., 

25, 99» 102, 117, 132, 164, 229, 234, 271, 
313

—  Närvarande i konsist. 271, 272, 277, 282, 
283, 289, 290, 291, 293, 294, 297, 301, 
302, 309, 310, 311. 312, 319» 320, 324

Lithovius, Johan, kh i Ärentuna 233 
Litzelius, Olaus Erici 127, 178 
Ljung, Arvidus Petri 325 
Ljung, Petrus Erid, adjunkt 137, 142, 143, 

145, 235, 268, 278, 283 
Loccenius, Johannes, professor, bibliotekarie 

10, 15, 22, 33» 48, 51, 52, 63, 65, 75, 76, 
78, 93, 97, 124, 126, 134, 135, 144, 164, 
173» 196, 205, 222, 230, 235, 242, 256, 
263, 269, 274, 276, 280, 310, 313» 317 f-

—  Närvarande i konsist. 7, 12, 21, 23, 30,
33, 34, 38, 39, 44» 45, 51, 55, 59, 64, 
68, 69, 70, 74, 79, 82, 83, 84, 86, 88, 
90, 92, 93» 95» 97, 98, zo i, 105, 107, 
109, n o ,  113. 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139»
140, 141, 142, 143» 144» 145, 147, 148,
149, 150, 151, 154, 155, 160, 161, 162,
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164, 165, 166, 169, 170, 172, 173, 175»
177, 181, 183, 188, 189, 193, 194. 196*
197, 201, 202, 204, 205, 211, 215, 217.
226, 228, 229, 230, 234, 235, 236, 240,
241, 243, 245, 246, 248, 249, 258, 259»
261, 263, 265, 268, 271, 272, 274, 281,
282, 310, 312

Lodius, Georgius 180, 186 
Lohrman (Låhrman, Lår man), Thomas, borg

mästare 18, $5, 135, 143, 148, 199, 200, 
201 f., 207, 209, 211, 215, 238, 260, 261,
262, 267, 269, 285 f., 287 f., 289, 295* 
306

Lom (Loom), Johan, boktryckaremästersven 
276, 277, 299 f.

Londinus, Georgius Erici, Upl. 89 
Lucas Olai, Südens. 149, 268 
Luculander, Andreas Matthiae, Smol. 89 
Lundelius, Brynolphus A ndres, Vestrog. 324 
Lundius, Daniel Olai, Suderm. 181, 182 
Luth, Johannes 77
Luth (Luut), Kerstin Johansdotter, änka efter 

prof. Wallius 60 f., 226, 229, 237, 262 
Lydert Adolfsson. Se Menschewer 
Lyserus, Vilhelmus, Germ. 193, 196, 209, 

210 f., 212, 217 f., 289, 303 (Joh. Lyse
rus), 311 

Låhrman, Lårman. Se Lohrman 
Lång, Haquinus, cursor 78, 158, 163, 238, 

276, 285
—  hans dotter 85, 192
—  hans änka 261 
Löffstadius, Andreas Magni 136 
Löfwing, Samuel 284
Löhn (Lön), Lars Larsson 120, 121, 123, 

133, 146

Magnelius, Olaus Magni, Ostrog. 33, 33, m ,  
127, 211, 277, 294 

Magnus, kh i Västerfärnebo. Se Asteropherus 
Magnus, student (1641) 20 
Magnus Benedicti, Smol. 33, 180 
Magnus Boethius, Neric. 12, 33 
Magnus Bruntonis (Brontonis), Ostrog., rek

tor i Norrköping 8, 164, 290, 291, 292 f. 
Magnus Erici, Suderm. 43, 53, 55 
Magnus Laurentii 302 
Magnus Magni, Calmar. 147, 156 
Magnus Magni, Hels. 112 
Magnus Magni, Ostrog. 111, 211 
Magnus Magni, Sätrensis, Vestm. Se Nort- 

man
Magnus Martini 167, 170
Magnus Nicolai, Hels. 172, 178, 179, 325
Magnus Olai, Ups. 263
Magnus Petri 316
Magnus Petri, Salemont. 237

339

Malin, fäktmästaren Johan Weidigks hustru 
239

Malin, kokerska 101, 102, 108
Malin, prästdotter från Vänge. Se Djurman
Malmodius, Ericus 43
Marcus Johannis, Angerm. 59» 70, 86, 93, 

116, 117
Marcus Johannis, Simtunensis. Se Simming 
Marcus Johannis, UpL 89 
Marcus Pauli, Björneborg. 42 
Marcus Thomm, UpL 90, 157, 166 
Marcus Vilhelmi, Hels. 79 
Margareta, hustru i Marsta, Bälinge 156 
Margareta, hustru i Aloppe, Bälinge 153 
Margareta, Olof Erikssons hustru 174 
Margareta, Per Staffanssons hustru 138 
Margareta, krogpiga 187 
Margareta, piga hos prof. Ausius 187 
Margareta Andersdotter 303 
Margareta Christiansdotter, piga 210 
Margareta Olofsdotter 319 
Maria, en hustru 2 66 
Maria, hustru i Nyfla, Bälinge 153 
Marina, piga hos Mats Sigfridsson 303 
Marina Mattsdotter, hustru 156 
Marit, hustru i Håsta, Gottröra 61 
Markus, inneboende i klockarens gård 227 
Markus, akad.-bonde i Aloppe 106 
Markus Olsson (Olofsson) 82, 203 
Martinus, »gäst på Islandet» 181 
Martinus, ingenjör. Se Mårten Christiernsson 
Martinus, praeceptor för Chr. Strömfelt. Se 

Brenner 
Martinus Esberni 166 
Martinus Johannis, Erntunensis 106 
Martinus Johannis, Uloensis 174 
Martinus Martini, Biscullensis. Se Svinfot 
Martinus Nycopensis. Se Martinus Olai Ny- 

copensis, professor 
Martinus Olai, Hels. 242 
Martinus Olai, Nycopensis, professor 21, 22, 

28, 53, 58, 96, 143, 158, 160, 163, 165, 
183, 192 f., 196, 199, 208, 226, 227, 229, 
230, 234, 237, 242, 255, 256, 262, 280 f., 
290, 291, 299, 301, 303, 305, 313, 323 

—  Närvarande i konsist. 7, 15, 18, 21, 27, 
33, 34, 39, 53, 55, 59, 68, 69, 74, 80, 
83, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 
101, 103, 106, 107, 108, 109, 117, 118,
119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139,
142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150,
151, 154, 157, 160, 161, 162, 168, 170,
179, 181, 188, 189, 190, 192, 194, 195,
197, 200, 201, 204, 208, 211, 226, 229,
234, 235, 237, 240, 241, 242, 243, 261,
267, 274, 280, 287, 289, 294, 295, 299,
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301, 302, 304, 305» 309» 310, 312, 314, 
321, 322, 324

—  hans hustru. Se Sara 
Martinus Olai, Vestm. 298, 301
Martinus Zacharias, sedermera komm, i Lagga 

156
Matthias, akad.-bonde i Uggelsta 64 
Matthias, lantmätare (ingenjör) 305 
Matthias, präst 128 
Matthias Asstunensis, Upl. 324 
Matthias Andreae, Onsal. 91 
Matthias Eliae, Vermi. 175 
Matthias Erici, Roslag. 103 
Matthias Erici, Upl. 29, 34, 42, 139, 141, 

150
Matthias Laurentii, Roslag. 92 
Mathias Nicolai, krigspräst 83 
Matthias Nicolai, Roslag. 87 
Matthias Olai, Roslag. 186 
Matthias Vilhelmi, Hels. 55, 79 
Matts 288
Matts, dräng hos räntmästaren Chruzelius 264 
Matts, vaktknekt 138 
Matts Andersson 161
Matts Andersson, dräng 101, 102 f., 108, 

109
Matts Andersson, skomakare 91
—  hans dotter 91
Matts Andersson, tullskrivare 138 f., 142 
Matts Eriksson (Ersson), bonde i Högby 9 
Matts Eriksson, akad.-bonde i Frösunda 122 
Matts Eriksson, dräng hos borgmästare Lohr- 

man 199
Matts Eriksson, finne i Humledal 141, 150 
Matts Eriksson, skomakare i Stockholm 309 
Matts Eskilsson, akad.-bonde i Tensta 132 
Matts Jonsson i Fjärdingen, hans dotter 206, 

208, 214 
Matts Jonsson, skomakare 288 
Matts Jonsson, smed 311 
Matts Jönsson, akad.-bonde i Knivsta 84 
Matts Larsson, akad.-bonde i Vardala, När- 

tuna 171
Matts Larsson, akad.-bonde i Voxome 83 
Matts Mattsson 138
Matts Mickelsson, vaktknekt 193, 203, 230, 

303
Matts Olofsson, humlegårdsmästare 300 
Matts Persson, dräng i humlegården 300 
Matts Sigfridsson i Rickomberga 303 
Matts Staffansson 200 
Melitander, Nicolaus, Smol. 324 
Mellinus, Laurentius, Smol. 294, 303, 305, 

308
Menschewer, Adolf, borgare och rådman 115, 

121, 169, 198, 306 
Menschewer, Adolphus Adolphi, Ups. 242

Menschewer, Henricus Adolphi, Ups. 32 
Menschewer, Lydert Adolfsson 75, I49> J^9 
Michael Johannis, Belingensis 112 
Michael Martini, Upl. 194, 200 
Michael Olai, Jonecopensis, Smol. 26, 27, 32, 

33. 105
Michael Svenonis, Vestrog. 34, 40 
Mickel, akad.-bonde i Helgeby 39 
Mickel, akad.-bonde i Lena 122 
Mickel, tegelslagare 185. 186 
Mickel Andersson, hans hustru 287 
Mickel Bengtsson i Fjärdingen 98 
Mickel Eriksson i Baggehytta 207 
Mickel Eriksson i Fjärdingen 104 
Mickel Persson 263 
Molinus, Abrahamus, Holm. 179, 237 
Molstadius, Johannes Olai 186 
Monaeus, Johann Conrad, professor i Rinteln 

1x3, 117
Montilius, Magnus Magni, Ostrog. 156, 284 
Moraeus, Olaus Johannis, kh i Avesta 287, 

303, 324 
Moraeus, Olaus Olai, Vestm. 324 
Moretus, Ericus 156
Moretus, Johannes, Ostrog. 55, 59. i° ° f . ,  

105, 127, 149 f-, 152, 153. 154 
Mork, Elias. Se Mörk 
Mylonius, Matthias. Se Björnklou 
Månesköld, Britta. Se Böllja 
Måns, kh i Säter. Se Choriander 
Måns Gunnarsson, östgötsk bonde 210 
Måns Jakobsson 322 
Måns Jönsson, fogde i Hjulsta 272 
Måns Månsson, sedermera rådman. Se Skog 
Måns Persson, akad.-rättare 193 f.
Måns Staffansson 180, 212, 215 
Mårten, betjäntpojke hos Ericus Andreae 317, 

318 f., 320 f.
Mårten, betjäntpojke hos Johan Lilliehöök 

246, 247 f- 
Mårten, fänrik i Halmby, Lagga sn 257 
Mårten Andersson, fogde 122, 297 
Mårten Augustinsson 205 
Mårten Christiernsson, lantmätare (ingenjör) 

123, 127, 128 
Mårten Eriksson, akad.-bonde i Kvarsta 117 
Mårten Eriksson (Ersson), domare i Bälinge 9 
Mårten Jönsson, borgmästare i Sigtuna 257, 

294, 296
Mårten Mattsson, akad.-bonde i Skepptuna 

122, 145 
Mårten Nilsson, akad.-fogde 167 
Mårten Olofsson, akad.-bonde i Lena 315 
Mårten Stensson, bokhållare 289, 295 f. 
Mörk, Elias, borgmästare 93. *44. 145» 146, 

151, 172, 192 f., 196, 208
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N att och Dag, Ture (Tufwe) Turesson 76 f. 
Nauclerus, Johannes Simonis, depositor 98, 

142, 187, 195, 230 
Nauclerus, Olaus Simonis 156 
Nauclerus, Simon, kh i Enköping 230 
Nebb, Anders Eriksson, på Islandet 34, 40
—  hans dotter 34, 40
Nenzelius, Petrus Jon«, depositor 28, 43, 55, 

188, 195, 207, 231 ff., 238, 239, 241, 
255. 290, 292, 304

—  hans hustru 233
Nenzelius, Siggericus, kh i St. Tuna 28 
Nerbelius, Ericus 293 
Netzelius, Johannes 239 
Nevelius, Petrus 266 
Niclas, »fransos». Se Ferviot 
Nicolaus, kh i Lagga. Se Nicolaus Petri 
Nicolaus, magister i Västerås. Se Prytz 
Nicolaus Alexandri, Smol. 226 
Nicolaus Andre«, Bothn. 37 
Nicolaus Andre«, Suderm. 26, 43, 33 
Nicolaus Andre«, Vestrog. 116, 118, 121, 

123
Nicolaus Arvidi, Upl. 92, 112, 116, 118, 

121, 123, 133 
Nicolaus Arvidi, Vexion. 166 
Nicolaus Bartholdi 177, 179 
Nicolaus Benedicti, Neric. 89, 119 
Nicolaus Benedicti, Ostrog. 324 
Nicolaus Broderi, Calm. 89, 237 
Nicolaus Elai, Ostrog. 208, 242 
Nicolaus Engelberti, Upsal. (53)» 55» 74 
Nicolaus Erasmi 148 
Nicolaus Isaci, Lincop. 136, 166, 188 
Nicolaus Jacobi 147, 156 
Nicolaus Johannis, Holm. 246, 232 
Nicolaus Johannis, Upl. 316 
Nicolaus Jon«. Se Salanus 
Nicolaus Jone, Vestervicensis 280 
Nicolaus Laurentii, Angerm. 129 
Nicolaus Magni 320 
Nicolaus Magni, Smol. 24, 43» 55 
Nicolaus M atthis 233 
Nicolaus Nicolai 262 
Nicolaus Nicolai, Vermi. 242, 324 
Nicolaus Olai, kh i Teda 124, 133, 161, 164 
Nicolaus Petri 320 
Nicolaus Petri, kh i Lagga 237 
Nicolaus Petri, Geval. 89, 177 
Nicolaus Petri, Gothoburg 242 
Nicolaus Sanderi. Se Carlostadius 
Nils, kh i Lagga. Se Nicolaus Petri 
Nils, kh i Teda. Se Nicolaus Olai 
Nils, lektor i Västerås. Se Prytz, Nicolaus 
Nils, skräddaregesäll 113 f.
N ils, torpare i Lindes sn 283
Nils Andersson, bokhållare 80, 263, 323

Nils Bengtsson. Felskrivning för Nils Svens
son

Nils Eriksson 179
Nils Eriksson, akad.-bonde i Torsne 83 
Nils Eriksson, vaktknekt 36, 97 
N ils Esbjörnsson, tjänare hos studenterna Lil- 

liehöök 298 
Nils Henriksson (Hindrickson), borgare 77, 

79
—  hans hustru. Se Karin
Nils Jönsson, bonde i Simtuna 272, 273
Nils Knutsson 287
Nils Nilsson, bonde i Kvarnbo 72 f.
Nils Olofsson i Svartbäcken 217 
Nils Olofsson, glasmästare 162, 267 
Nils Olofsson, trädgårdsmästare 233 
Nils Persson, borgare 206 
Nils Svensson, häradsfogde, sedermera borg

mästare 26, 69, 138, 263, 270, 323 
Nils Svensson (felaktigt: Bengtsson), ombud 

för fru Anna Sabel 27, 29, 33 
Norasus, Ericus Petri, akad.-notarie 33, 37, 

42, 46, 71» 72» 82, 87, 92, 93, 101, 103, 
104, 106, 108, 112, 125, 129, 130, 134,
140, 144, 145, 151, 155, 156, 161, 165,
167, 168, 187, 189, 210, 214, 217, 245,
246, 248, 249, 256, 265, 270, 272, 279,
281, 282, 285, 289, 291, 293, 294, 297,
299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 309,
310, 316, 318, 320, 321, 324

Noraeus, Johannes Laurentii 291, 293 
Noraeus, Michael, Bothn. 14 
Noraeus, Michael Erici, Helsingus 26 
Norbelius, Johannes Andre« 11 
Nordenius, Olaus, domkyrkosyssloman 30, 

143, 186, 287 
Nortman, Magnus Magni, Sätrensis, Vestm.

88, 89, 91, 110, 112, 156 
Nur(e)nberger, Christophorus 311, 316 
Nybelius, Andreas Johannis 148, 149 
Nybelius, Johannes Andre«, domkyrkosysslo

man, sederm. kh i Vallentuna 77, 79, 82, 
182

Nyländer, Olaus Jon«, Medelpad. 89 
Nyman, Christopher 10, 35 
Nyman, Hans, i Stockholm 10 f., 16 
Nyman, Hans, borgmästare i Halmstad 296 
Nyzelius, Johannes 105 
Nyzelius, Olaus Olai, Upl. 89, 111

Obenher, Hans, pappersmakare 32, 289 
Obsopreus (Opsopseus), Steno, Roslag. 24, 43, 

55
Od(h)elius, Ericus, adjunkt 136, 233, 278, 

304
Od(h)elius, Laurentius, Vestrog. 156, 166, 

182
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Olaus Andre«, Neric. 55, 89 
Olaus Arvidi. Se Thegner 
Olaus Bergeri, Calmar. 166, 302 
Olaus Christophori, rector scholae Ups. Se 

Aurivillius
Olaus Christophen, Angerm. 90, 111, 155
Olaus Clementis, Roslag. 89, 156
Olaus Davidi 146
Olaus Elise 147
Olaus Erici, Angerm. 182
Olaus Helsingus 325
Olaus Ingemari 70
Olaus Ivari 68
Olaus Johannis Schultunensis, Vestm. Se 

Skult
Olaus Johannis, Upl. 203
Olaus Johannis, Ups. 242, 312
Olaus Johannis, Vermi. 174, 175 f., 179
Olaus Jon«  103, 171, 200
Olaus Magni, Vadsten. Se Magnelius
Olaus Martini, Nycop. 183 f.
Olaus Martini, Nycop. (Biörck) 180, 182, 

183 f., 183, 186, 200, 201, 203 
Olaus Nicolai, rektor 101, 102 
Olaus Olai 142, 298 
Olaus Olai, Geval. 242 
Olaus Pauli, Angerm. 156 
Olaus Petri, Upsal. 26
Olaus Petri, ölandus, Calm. 283, 312, 324
Olaus Samuelis 297
Olaus Unonis, professor. Se Unonius
Olaus Zachariae, Angerm. 133
Olof, domkyrkosyssloman. Se Nordenius
Olof, glasmästare 316
Olof, skolmästare. Se Olaus Nicolai
Olof, skräddare, hans hustru 19 f.
Olof, snickare 139
Olof, torpare, snickare 137, 140
Olof Andersson i Bälinge 207
Olof Andersson i Erlandsbo, Kumla sn 194
Olof Andersson, akad.-fogde 39
—  hans hustru 39
Olof Andersson, fogde hos univ.-kanslern 277 
Olof Dalecarlus, kh i Avesta. Se Morasus, 

Olaus Johannis 
Olof Eriksson, akad.-bonde i Bälinge 171 
Olof Eriksson, akad.-bonde i Häljebolsta 137 
Olof Eriksson, akad.-bonde i Närtuna 171 
Olof Eriksson, borgare 112, 170
—  hans hustru, se Margareta
Olof Eriksson, dräng i humlegården 300
Olof Hansson 137
Olof Jonsson, akad.-fogde 203
Olof Jönsson, skomakare 302
Olof Larsson 121, 243
Olof Larsson, akad.-bonde i Bälinge 133, 3*5 
Olof Larsson, akad.-bonde i Sankt Ilian 78

Olof Mattsson, akad.-bonde i Uggelsta 64 
Olof Mattsson, skomakare 169 
Olof Mårtensson 263
Olof Mårtensson, akad.-bonde i Skuttunge

153
Olof Mårtensson, lagläsare. Se Berling 
Olof Olsson, lagläsare (lagförare) x i, 29 
Olof Pauli. Se Nordenius 
Olof Persson, borgare 21 i f . ,  214, 213 
Olof Persson, rådman 234, 260, 270, 306 
Olof Pålsson, vaktknekt 78 
Olof Sigfridsson, borgare 19, 93, 101, 139, 

156, 167 f., 170, 172, 179, 200, 201, 282 
Olof Simonsson (Simeson), timmerman 172, 

199, 213
Olof Staffansson, akad.-bonde i Forkarby 91 
Olof Svensson, skräddaregesäll 136 
Opsopasus, Steno. Se Obsopaeus 
Osamgius, Cornelius, Smol. 89 
Oxenstierna, Axel, riks- och universitetskans

ler 98 ff., 218 ff., 243 ff.
Oxenstierna, Beata. Se Ulfsparre 
Oxenstierna, Bengt, rector illustris 124, 126, 

127, 128, 129, 130, 132, 133, 136 
Oxenstierna, Erik, sedermera riksråd 84, 83, 

100, 285
Oxenstierna, Gabriel Bengtsson, riksskattmäs

tare 29, 40 
Oxenstierna, Johan, överste 293, 294 
Oxenstierna, Margareta, f. Bielke 188

Palmkron (Palmchrona), Andreas Sparrman, 
livmedikus 213, 323 

Paludinus, Nicolaus Benedicti 33 
Palu(n)dius, Benedictus Erici, Upl. 26, 201 f., 

207, 209 f.
Paulander, Benedictus, sedermera kh i Lång- 

tora 256 f., 259, 260, 261, 262, 266, 273, 
274, 275 

Paulus Andre«. Se Gir(i)stadius 
Paulus Gabrielis, Vestrog. 269 
Paulus Jacobi 316 
Paulus Johannis, Holm. 76, 77, 107 
Peder Claesson, dansk 38 
Peder. Se även Per 
Pelecanus, Isaeus Magni 103, 198 
Per, kh i Hökhuvud. Se Petrus Jon«
Per, lakej 56 f., 68, 95
Per, präst i Stockholm. Se Schomerus, Petrus
Per, snickare, finne 137
Per, trädgårdsmästare i Hjulsta 272
Per, son till Philip smed 103
Per Almungensis, präst 174, 310
Per Andersson på Tovan 263
Per Andersson, akad.-bonde i Uggelsta 64
Per Bengtsson, akad.-bonde i Tensta 132
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Per Bengtsson, akad.-fogde 117, 141, 200, 
206, 29s 

Per Danielsson, lagläsare 78, 169 
Per Didriksson, under jägmästare 213 
Per Eriksson 272
Per Eriksson, akad.-bonde i Närtuna 171 
Per Eriksson, bonde i Kvarsta 117 
Per Eriksson, kamrerare 121 
Per Hansson 193
Per Henriksson (Hindersson), en pojke 186 
Per Jonsson, akad.-bonde i Skuttunge 153 
Per Larsson, akad.-fogde 40
—  hans dotter 40
Per Larsson, vaktknekt 26$, 266 
Per Mattson, akad.-bonde i Frösunda 122 
Per Mattsson, akad.-bonde i Skuttunge 133 
Per Mattsson, dräng hos hovrättsassessor Ber- 

ling 282, 283 
Per Mattsson, dräng hos Erik Halvardsson 

172
Per Mickelsson, betjäntpojke 212, 214 
Per Mårtensson, akad.-bonde i Ycklinge 69 
Per Olofsson på Islandet, rådman 41, 286 
Per Olofsson (Olsson), snickare 138, 203 
Per Persson på Tovan 320
—  hans hustru 320
Per Persson, hans änka se Britta Mattsdotter 
Per Persson, dräng hos professor Stigzelius 

277
Per Persson, skräddare 187 f.
—  hans son Per 187 
Per Staffansson 138
Per Svensson, akad.-bonde i Åloppe 106 
Petrus, en pojke 181 
Petrus Broderi, Smol. 242 
Petrus Davidis, Upl. 28, 43, 55, 74 
Petrus Dieterici 95 
Petrus Erici, Borkling. 284 
Petrus Erici, Ups., son till >herr Erik i Svart

bäcken». Se Swärting 
Petrus Esberni, Smol. 90, i n  
Petrus Georgii 242 
Petrus Gregorii, Suderm. m ,  127 
Petrus Henrici, Medelpadius 70 
Petrus Ivari, Upl. 202 f., 206, 210, 317, 324 
Petrus Jacobi, Angerm. 291, 293 
Petrus Jesperi 319 
Petrus Johannis 185 
Petrus Johannis, Hels. n o ,  128 
Petrus Johannis, Nycop. 269 
Petrus Johannis, Roslag. 263 
Petrus Johannis, Ups. 242 
Petrus Johannis, Veddöens. 242 
Petrus Jonas 179
Petrus Jonas, depositor. Se Nenzelius 
Petrus Jonas, kh i Hökhuvud 139
—  hans dotter 139

Petrus Jonas, Hudviksvald. 242, 285, 303 
Petrus Jonas, Kolbeck. 284, 322 
Petrus Laurendi 178 
Petrus Magni, Arbog. 136 
Petrus Magni, Vestm. 242 
Petrus Matthias, Biörscogensis, Vestm. 89 
Petrus Matthias, Tunensis, Upl. 200 f., 203 
Petrus Nicolai Veddöensis, Roslag. 89, 112, 

127
Petrus Nicolai, Smol. Se Ulmerus 
Petrus Nicolai, Vestrog. 147, 156, 157 
Petrus Olai, kh i Hedesunda, hans son 33 
Petrus Olai, Vibyensis 116 
Petrus Petri 167, 169, 185 
Petrus Petri, Almung. 284 
Petrus Petri, Angerm. Se Burman 
Petrus Petri, Orebroensis 90, n i  
Petrus Petri, Rasbo. 203 
Petrus Sylvestri. Se Phrygius 
Petrus Vibyensis. Se Petrus Olai 
Petrus Vidikinni, Vestm. 294, 303 
Petter Pettersson. Se Westphal 
Petter Philipsson 299 f.
Pharstadius, Ericus 301 f., 303, 323 
Pharstadius, Petrus 302, 303, 323 
Philip, »fransos», tryckare 143, 138 
Philip, smed 105, 213 
Philippus Georgii, Pomeranus 311 
Phrygius, Petrus Sylvestri (kallas felakdgt än 

Vestrog., än Ostrog.) 15, 43, 55, 57 
Pirum, en soldat 82 f.
Plandn, Johan, borgmästare i Viborg 289, 

290, 291
Plandn, Petrus, lektor i Härnösand 289, 290,

314 f-
Plandn, Zacharias, kh i Offerdal 291 
Pleningius, Johannes 42 
Posse, student 77 
Posse, Christer, landshövding 17 
Posse, Georg, student 324 f.
Posse, Knut, överståthållare 189 
Pratanus, Johannes Olai, Hels. 43, 89 
Preusius, Georgius, Livonus m ,  142, 212, 

213
Prytz, Johannes Gaudii, Ostrog. 17, 274, 

277
Prytz, Laurentius Johannis 246, 248, 232, 

253
Prytz, Nicolaus Nicolai, lektor i Västerås 34, 

55, 57, 90, 94 
Prytz, Petrus, Ostrog. 156, 167, 278 
Puteo, Jacobus de, språkmästare 240, 241, 

258
Påvel (Pawel, Påål) Olofsson, snickarålder- 

man 137, 140
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Ragvaldus Erici 89
Rakel, svägerska till Jöns Bengtsson 33 
Ram, Erik, boktryckaregesäll 286, 299 f. 
Ramsbergius, Petrus Jonse, Vestm. 74, 89 
Rasmus, boktryckerilärling 105, 138 
Ratkind (Rattkin), Christopher, Holm. 146, 

159
Rehte (Rhete), Johan, student 61, 75 ff. 
Renhorn (Reinhorn), Johannes 210 
Rhalambius, Elias, kh i östervila 262, 266 
Rhedelius, Ericus Olai 302 
Rhete, Johan, student. Se Rehte 
Rhete, Johann, bokförare 42, 224 
R(h)ezelius, Petrus Haquini 17, 18, 24, 43, 

135
Rising, Johannes 136 
Roland. Se Bure, Roland 
Root, Erik Olsson 112, 203 
—  hans hustru Dordin 112, 278 
Rosen, Axelius, Livonus, hans tjänare 147, 

177, 179
Rosenberg, Simon Simonsson 273, 314 
Rosenhane, Gustaf, hovrättspresident 86, 128 
Rothovius, Isac 17 
Rothovius, Jonas Isaci, Smol. 317 
Rudbeckius, Olaus 322 
Rydelius, Arvidus, Ostrog. 166, 228 
Ryding, Bergerus 143 
Råckman, Bernhard 159 f.
Rågge 130

Sabel, Anna Nilsdotter 27, 33 
Sadelmeyer, Staffan, hans hustru 321 
Safflo(n), Vilhelmus, Scotus, Geval. 147, 203, 

227
Salanus, Johannes Jonse, borgmästare 304, 

306
Salanus, Nicolaus Jons , adjunkt 42, 44, 143, 

148, 182, 277 
Salvius, Johan. Se Adler Salvius 
Samuel, kh i Våla. Se Grabb, Samuel An

d res
Samuel Benedicti 199, 200, 238, 261, 269 
Samuel Canud 316 
Samuel Danielis, Vidboensis 39, 92 
Samuel Haraldi 17 
Samuel Isaci, Ostrog. 269 
Samuel Johansson, klockare 82, 83 f., i34> 

166, 227 f., 265 f., 268, 270, 273, 316 
Samuel Laurentii 179 
Samuel Olai 199, 200, 238 
Samuel Samuelis. Se Grabb 
Samuel Samuelis, Valensis 323 
Samuel Zacharis, Ostrog. 208 f., 288 
Sara, professor Martinus' Olai Nycop. hustru 

196
Scallerus, Petrus 127

Scarp, Olaus 166
Schefferus, Johannes, professor 274, 312, 318
—  Närvarande i konsist. 274, 289, 290, 291,

293, 294, 295, 301» 302. 310, 311, 312, 
3 1 5 , 31 .6 , 3X9

Schellerus, Petrus Laurentii, Smol. 26 
Scheper, Gerdt. Se Skeppare 
Schilling, Jacobus Hermanni 166 
Schomerus, Johannes Laurentii, Vestm. 139, 

174, 310
Schomerus, Petras, professor 116, 163, 164, 

234» 259, 265, 268, 295 f-, 3x3» 3x6, 322
—  Närvarande i konsist. 265, 267, 272, 274,

276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 287,
289, 290, 293, 294, 295, 297, 302, 309,
3x0, 311, 312, 314» 315» 316, 317, 319,
320, 321, 322

Schouber, Casper, bardskärare 248, 280, 299 
Schroderas, Abrahamus, adjunkt, skolmästare 

33, 61, 92, 167, 195» 242 
Schroderas, Benedictus Erici 15, 43 
Schult, Petras. Se Skult 
Selenius, Jonas Benedicti, Suderm. 35, 89 
Sepelius, Andreas, adjunkt 90, 123, 123, 133, 

179
Sicrenius, Isacus, Holm. 31 
Sidenius, Daniel, professor 22, 52, 55, 57, 

69, 71» 72, 73, 75, 87, 88, 97, 144, 164, 
191, 201, 235, 258, 263, 274, 3 1 3

—  Närvarande i konsist. 7, 10, 21, 23, 25, 29,
30, 34, 38, 39, 44, 45, 5i ,  54, 55, 61, 66, 
68, 69, 70, 74, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 91, 92, 100, 101, 102, 103, 
104, 106, 107, 108, 109, x io , x i 5, 116,
119, 120, 121, 124, 127, 128, 132, 133,
134, 136, 137, 138, 139, 141, X43, 144,
145, 147, 148, 149, 150, 155, 157, 159,
160, 161, 162, 164, 165, 166, 169, 170,
173» X74, 177, 179, x8 i, 188, 189, 190,
196, 197, 198, 201, 204, 203, 206, 226,
228, 229, 231, 234, 235, 236, 237, 240,
241, 243, 246, 248, 249, 254, 257, 259,
263, 265, 267, 268, 271, 272, 274, 276,
278, 280, 281, 282, 283, 285, 290, 291,
294, 295, 297, 301, 304, 309, 310, 3IX,
312, 316, 317, 319, 321, 322

Sidenius, Johannes Laurentii, Angerm. 242, 
284

Sidenius, Nicolaus Laurentii 89 
Sigfrid, akad.-bonde i Tensta 132 
Sigfrid Johansson i Djurgården 317, 318 
Siggo Andrea?. Se Falkengréen 
Simming(h), Marcus Johannis 28, 43, 188 
Simming(h), Petrus 139, 160 
Simon, apotekare. Se Wolimhaus 
Simon, kh i Enköping. Se Nauclerus



Personregister 345

Simon, kh i Stora Tuna. Se Simon Benedicti, 
Arbog.

Simon, skomakare 157
Simon Benedicti, Arbog, kh i Stora Tuna 

234 f.
Simon Nicolai 182 
Simon Olai 264
Simon Olai, kh i Gamla Uppsala 147 
Simon Olai, med. stud. 127 
Simon Simonis, Vestm. 147 
Simon Simonsson. Se Rosenberg 
Simtelius, Ericus Erici 62, 86 f.
Sinius, Laurentius Erici, Upl. 55, 82, 83 f-, 

92, 107, 136, 146 
Sinius, Samuel 92
Skeppare (Scheper, Skeper), Gert, guldsmed 

och rådman 95, 139, 238, 280, 299, 306 
Skog, Måns Månsson, sedermera rådman 192, 

195, 208, 287
—  hans hustru 196
Skragge, Elaus Andreas, Vermi. 182 
Skult, Israel 183, 200, 240, 323 
Skult, Olaus Johannis, Vestm. 89, 264, 267, 

274, 294, 302 
Skult, Petrus, Holm. 311, 316 
Skytte, Bengt, landshövding 249, 293, 323 
Skytte, Johan, universitetskansler 46, 89, 117, 

130, 141 
Sofia, hustru i Fjärdingen 287 
Spaak, Johannes 318 
Sparre, Carl, student 76 
Sparre, Lars, riksråd 133, 135, 136, 144, 206, 

226, 255 
Sparre, Lars, student 76, 87 
Sparre, Peder, riksråd 173 
Sparre, Peder, student 246 ff-, 250 
Sparre, Svante, landshövding 311, 323 
Sparrman, Andreas. Se Palmkron 
Spar(r)man, Johannes Erici, Upl. 190, 209, 

242, 285, 303 
Sparrman, Nicolaus 89, 119 f.
Speckt, Gert, borgare i Stockholm 193, 277, 

321
—  hans son 231
Sperling, Gustaf 247, 253, 254 
Sperling, Göran 247, 254 
Staffan, tjänare hos fogden Mårten Anders* 

son 122
Staffan Eriksson, akad.-bonde i Rasbokil 297, 

318
Staffan Persson, hans dotter 287 
Stackelberg, student 324 
Stake, studenter 324 
Stake, Axel 177
Staienus, Johannes, professor z i ,  13, 22, 24, 

28, 45, 53» 54, 62, 73, 84, 97, 124, 126,

155, 165, 180, 192, 234, 235, 255, 263, 
265, 266

—  Närvarande i konsist. 7, 10, 12, i 5> 21,
23, 25, 27, 29, 30, 34, 35, 37, 39, 44, 5*, 
53, 55, 59, 64, 66, 68, 69, 70, 74, 79,
80, 83, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 95, 98,
100, IOI, 103, 106, 107, 109, i l l ,  114,
116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 132, 133» 134,
135, 136, 137, 139, 141, 147, 148, 150,
151, 154, 155, 157, 159, 160, 161, 162,
164, 166, 167, 169, 171, 175, 179, 181,
185, 188, 189, 190, 195, 196, 197» 198,
200, 201, 202, 208, 210, 214, 216, 228,
229, 234, 236, 237, 240, 241, 243, 261,
263

—  hans hustru 268
Sten Knutsson 287
Sten Persson, akad.-bonde i Fjällen 106, 153 
Stenberg, kapten 150
Stenius, Johannes Martini, bokförare n ,  29 f., 

34, 42, 51, 74, 88, 102, 141, 147, 151, 
164, 214, 290, 311, 315 

Stenius, Martinus, professor 69, 70, 71» i ° 2> 
141, 164 f-, 289, 290, 291, 292, 314 

Stenius, Olaus Martini, adjunkt, professor 11, 
86, 102, 127, 131, 136, 139, 143, 151, 
155, 160, 162, 163, 182, 191, 233, 234, 
274, 289, 290, 291 f., 309, 311, 312, 315, 
316, 318, 321

—  Närvarande i konsist. 165, 166, 170, 171, 
173, 175, 179, 194, 204, 205, 206, 208,
211, 214, 216, 226, 228, 229, 234, 235,
236, 240, 243, 245, 249, 254, 257, 259,
261, 268, 271, 272, 274, 277, 278, 282,
293, 297, 305, 310, 312, 315, 316, 317,
324

Stephanus Michaelis 98 
Stephanus Petri 182 
Stiernhielm, Georg, riksantikvarie 323 
Stigzelius, Laurentius, professor 18, 24, 33, 

38, 60, 62, 76, 85, 97, 117, I I 9, 123, 
125, 126, 142, 144, 154, 181, 182, 187,
191, 196, 202, 205, 206, 216, 223, 225,
227, 228, 229, 230, 235, 236, 242, 243,
255, 256, 259, 274, 277, 278, 290, 291,
294, 299, 3° 3, 304, 305» 313, 318, 321

—  Närvarande i konsist. 7, 10, 15, 18, 23, 
25, 27, 29, 33, 34, 38, 39, 44, 45, 53, 54, 
55, 59, 61, 68, 69, 70, 72, 74, 81, 83, 
84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98, 
100, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 109,
i n ,  113, II4 , 118, 119, 120, 121, 128,
129, 132, 134, 137, 138, 140, 141, 142,
143» 144, 145, 147, 148, 151, 154, 155,
157, 159» J6o, 161, 162, 164, 165, 166,
168, 169, 173, 174, 175, 179, 181, 185,
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188, 189, 190, 195, 196, 197» 198» 2 0 I>
204, 205, 206, 208, 214, 216, 226, 228,
229, 234, 235, 236, 241, 243, 249, 256,
257, 259, 261, 265, 267, 268, 272, 274,
276, 111, 278, 280, 283, 293, 294» 295.
299, 301, 302, 304, 305, 309* 310. 311»
312, 314, 316, 319, 321, 322, 324

Stijgh, Jonas Johannis, Ostrog. 89, 168 
Stijgh, Petrus Johannis, Ostrog. 186 f.
Stille, Johannes Johannis, Roslag. 30, 43 
Stocade, Michael, språkmästare 10, 32, 74, 

86, 92 f., 98, 101, 118, 223, 226 
Storm, Ericus 216
Strömfelt (Stromfelt), Christian, student 217, 

246 ff., 249 ff., 264!., 266, 271, 273, 308,
309» 3H> 312 ff.

Stålarm, Axel, student 324 f.
Sundel(ius), Jonas Olai 104, 105 
Sundius, Nicolaus Johannis, Smol. 324 
Sunnius, Johannes Johannis 297 
Suno Petri, Vexion. 156 
Svebelius, Andreas, Calmar. 242 
Sven Andersson, akad.-bonde i Flottsund 166, 

319
Sven Mårtensson, boktryckaregesäll 266, 

285 f., 287 f., 289, 310 
Sveno Danielis, Ostrog. 57 f.
Sveno Erici, Smol. 269 
Sveno Johannis 257 
Sveno Johannis, Vermi. 24, 43 
Sveno Jonas, professor 11, 22, 25, 26, 50, 72, 

92, 99, 109
—  Närvarande i konsist. 7, 12, 15, 21, 23, 

25» 27, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 51, 53, 55, 
59, 61, 66, 68, 69, 70, 72, 74

—  hans änka 109, 134, 135, 136, 316
—  hans barn 134, 135 
Sveno Laurentii 148 
Sveno Magni, Scarensis 166
Sveno Martini, boktryckaregesäll 250 
Sveno Matthias, Hels. 55 
Sveno Nicolai Medelpadius 70 
Sveno Torberni, Vestrog. 147 
Sveno Westrogothus. Se Sveno Jonas, profes

sor
Swerting, Petrus. Se Swärting 
Swinfoot, Ericus Petri, kh i Tibble 287 
Svinfot, Martinus Martini, Biscullensis 43, 55, 

72 f., 147
Swärting (Swerting), Petrus Erici, Ups. 15, 

80, 81, 83, 92, 101, 107, 108, III, 116,
117, 121, 135, 136 

Sylvius, Nicolaus Johannis, Suderm. 285, 303 
Säderstadius, Petrus Johannis 242

Talischer (Talitsch), Christopherus Eusebius, 
bokförare 240, 273, 278

Teet (Thet), studenter 237 
Terseras, Elaus Petri 30, 155, 277 
Terserus, Johannes Elai, professor 99, 163, 

164, 234 f., 266, 268, 293, 294, 301, 312, 
313, 322

—  Närvarande i konsist. 268, 274, 276, 278, 
280, 281, 282, 287, 289, 290, 291, 293, 
294, 295, 297, 301, 309, 311, 312, 314, 
315, 316, 317, 321, 322, 324

Thegner, Olaus Arvidi 98, 101 
Thomas, dräng hos professor O. Stenius 3x6 
Thomas, komminister, sedermera kh. Se Kid- 

ronius 
Thomas, tulldräng 214 
Thomas Larsson 138
Thomas Larsson, borgmästare 148, 154, 161 
Thomas Michaelis 12 f.
Thomas Staffansson, akad.-bonde i Frösunda 

122
Thunius (Tunius), Ericus Erici, Suderm. 278,

279
Thuro Martini, präst 40
—  hans hustru 41
Tiesenhausen, Richard von 280, 282, 299 
Tist, Elias, Vestm. 318 
Tobias Andreas 322
Tol(f)stadius, Andreas, akad.-notarie, adjunkt 

9, 13, 21, 23, 24, 25, 31, 35, 37, 42, 44, 
47, 49, 61, 80, 99, 102, 127, 132, 268 

Tolfstadius, Laurentius, rektor 129 
Tolk, Ericus 262 
Tomtelius, Johannes Andreas 89 
Torbernus, kh i Tensta. Se Torbernus Israelis 
Torbemus Andreas, Vestrog. Se Fegrasus 
Torbernus Elias, Carlstad., Verml. 172, 174,

175 f.
Torbemus Israelis, kh i Tensta 304 
Torstenius Johannis 169, 174, 175 
Torstenson, Gustaf Lennartsson, greve, stu

dent 319
Torstenson, Lennart, greve, fältmarskalk 317
Tott, Claes, riksråd 93
Tott, Åke, riksråd 22, 23
Toussainct, språkmästare 121, 125
Tranander, Sveno 69
Trast, Sveno Joannis 74, 155, 181
Treuderus, Johannes Olai, kh i Järlåsa 206
Tungel, Nils, hovkansler 204, 230, 231
Tunius, Ericus. Se Thunius
Ture (Tufwe) Turesson. Se Natt och Dag
Tybelius, Ericus, Hels. 177
Tybelius, Johannes Andreas 304
Tybelius, Johannes Erici 44
Tybelius, Johannes Magni 151
Tysk, Mårten 288
Tömsköld, Jakob 273
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Uggla, Carl 112
Ulfsparre, Beata, född Oxenstierna 251 
Ulfsparre, Kristina. Se Lilliehöök 
Ulfsparre, Ake Hansson 254 
Ulmerus, Petrus Nicolai, Smol. 182, 189 
Unseus, Israel Olai 147 
Ungius, Andreas Simonis, Suderm. 324 
Ungius, Nicolaus, lektor i Strängnäs 156 
Unonius, Olaus (Olaus Unonis), professor 14, 

44, 45, 51, 52, 53, 61, 96, 103, 144, 163, 
215, 234 f., 240, 242, 313, 322

—  Närvarande i konsist. 7, 12, 23, 25, 27,
30, 37, 40, 44, 45, 51, 53, 55, 66, 69,
70, 79, 80, 85, 86, 88, 90, 92, 95, 98,
100, 101, 105, 106, 107, 108, 109, I I I ,
115, 116, 117, 118, 120, 121, 123, 125,
126, 127, 128, 134, 137, 139, 143, 144,
145, 147, 148, 151, 154, 155, 157, 159.
162, 164, 166, 167, 169, 171, 175, 179,
181, 189, 193, 196, 197, 200, 204, 205,
206, 211, 216, 226, 228, 229, 230, 231,
234, 236, 237, 243, 246, 248, 249, 256,
257, 261, 265, 267, 272, 274, 281, 283,
287, 289, 294, 297, 301, 302, 305, 310,
311, 312, 316, 319, 322, 324

Valborg, »finska*, hustru på Islandet 174, 
177, 287 

Valerius, Andreas Erici 98 
Wallius, Laurentius, professor, biskop 26, 33, 

60 f., 67, 75, 76, 77, 88, 186, 187, 206, 
226, 227, 242, 256, 266, 267, 274, 290

—  hans yngste son se Wallius (adlad o. 
greve Wallenstedt) Laurentius [d.y.]

—  hans änka. Se Luth, Kerstin
Wallius (adlad och greve Wallenstedt), Lau

rentius [d.y.] 61, 160, 226, 227, 237, 
255, 262, 274, 291, 294, 299, 303, 323 

Wallius (adlad Wallenstedt), Olaus 26, 113, 
299, 303

Warg, Olaus Erici, Angerm. 156, 166, 182, 
238 f., 245 

Warner, bokbindare. Se Wärnich 
Vasenius, Jacobus Sigfridi 89, 127 
Vassonius, Johannes, komm, i Uppsala 40 f.

Watttangius, Abraham 156 
Watttangius (Abraham eller Isak) 152 
Weidigk (Wedich, Wedige, Wediger, We- 

digk), Johan, fäktmästare 61, 63, 64 ff., 
130, 217 f., 231 ff., 236, 239, 241, 277 

—  hans hustru. Se Malin 
Welam, akad.-bonde i Film 123 
W elt, Olaus Laurentii, Suderm. 217 
Vendalius (Vendelius), Ericus Andreae 150,

217
Vendelius, Jonas Laurentii 154 
Vennerus, Magnus 69 
Ventelius, Johannes, Vestm. 173 
Ventilius, Andreas Olai, Ostrog. 144, *47 
Verelius, Olaus, Ostrog. 274, 277 
Vesthius, Bergerus Magni, Smol. 90 
Westphal, Peter Petersson, gårdsfogde i 

Hacksta 82, 272 
Wibergius, Ericus Erici 62 
Wijker, Carl. Se Wikare 
Vijkstadius, Ericus Olai, Upl. 89 
W ikare (W ijker), Carl Andersson, tullnär, 

stadssekreterare 25, 64, 226, 237, 255, 
259, 262, 303, 304, 306, 323 

Willenius, Sveno, Neric. 26 
Willshausen, Christian 280, 281 f., 283, 299 
Vinterus, Petrus Laurentii 182 
Vittenius, Jonas Laurentii, Smol. m ,  127, 

155
Wolimhaus, Simon, apotekare 28, 33, 37, 93, 

106, i n  
Wordman, Petrus 278, 284, 316 
Wrångh, Achatius 105 
Wärnich (Warner), bokbindare m

Yxdorphius, Andreas 304 
Yxkull, Didrik 324

Zacharias, tjänare hos borgmästare Lohrman 
202

Zacharias Laurentii, Bothn. 242 
Zebrosynthius, Johannes 174 
Zebrozynthius, Karin 159 
Zellinger, Johan, organist 128, 142

ödla, Johan, student 149 f-, 151 f., 153, 154
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Accis. Se Skatter
Adjunkterna (allmänt) 23, 48, 143» *44» 

153, 154, 161, 184, 188, 222 
Adjunkturer

Filos. fak. 33, 43, 47, n 6 ,  136, 237» 142» 
143, 148. 195» *97» 242, 267, 274» 277» 
288, 294 

Jurid. fak. 292, 294
Teolog, fak. 9, 13, 17, 25, 49, 116, 117» 

122, 123, 125, *97» 222, 255, 264, 278 
Altarium. Se Quaestor, Quaestura 
Akademibönderna (i allmänhet) 13, 36» 37» 

129, 149, 230, 276, 304, 322, 325
—  Dagsverken, gästning, skjutsning, utskriv

ningar 34, 36, 38, 89, 120, 208
Akademiens byggnader 22, 24, 28, 53» 89» 

107 f., 189, 245, 267, 278
—  Se även under Biblioteket, Boktryckeriet, 

Carcer och Kommunitetet
Akademiens handlingar 129, 197 
Akademiens stat 130, 204 f., 218 ff., 236, 

243, 283
Akademihemmanen (i allmänhet) 10, 23» 25» 

38, 50, 54, 225 f.
Akademikvarnen 270 f., 273, 276, 294, 300, 

310
Akademinotarien 31, 35, 37, 47, 59» *53»

187, 188, 197, 222, 304
Apotek och apotekare 10, 24, 28, 33, 37, 43,

44. 52, 75. 77, 90, 93» Io6» i r I » *5*» 
215

Avlöning 95, 130, 143» 144, 153, *54, *<$i, 
204 f., 219, 222, 225, 229, 230, 245

Bagare 193, 210, 215
Bardskärare (barberare) 12, 18, 20, 32, 147» 

201, 210, 213, 248, 280, 287 
Barnsöl 307 f.
Bedrägeri 25 f.
Betjäntpojkar 45 
Bibelöversättning 293, 294 
Bibliopola. Se Bokförare 
Biblioteket och bibliotekarierna 11, 31, 32» 

34, 35, 4* f.» 47, 54, 69, 74, 88, 102, 124, 
128, 136, 137, 141, 147, 148, 151, 173, 
184, 198, 213, 216, 219, 222, 245, 274, 
304, 310, 317 

—  Se även under Inspectores: Biblioteket

Bildhuggare 54 
Bokbindare 29 f., 177, 316 
Bokcensur 224
Bokförare (bokhandlare) 29, 34, 42» 51» I 3I , 

144, 147, 184, 191, 224, 240, 273» 27Ö, 
322

Bokhållare 80, 263, 289 
Boktryckeriet och boktryckarna 24» 3°, 32, 

33. 34, 38, 42, 54. 81, 105, 115**, I2Ö> 
137, 148, 157 f.» 165, 272, *94 f*» 2 I2* 
250, 266, 267, 276, 322 

Bondkyrkan. Se Helga Trefaldighets kyrka 
Borgerskapet ix , 44, 70, 116, 166, 17°, *98. 

273, 290
Botanisk-medicinsk trädgård 90, 98, 100, 107, 

226
Bråk 22, 67, 80 f., 88, 92, 98, 103, *06, 

H 3 f ., H 5 f ., x i8 , 121, 124, 126, 128, 
*3*. *39» 143» 146, 148, 267, 169, *90, 
200 f., 202, 203, 206, 215, 218, 237, 240, 
3 1 1 , 3 1 9  

Bröllop 306 f.
Byggmästare 85, 319 
Båtsmän 168, 213 
Bältare (remsnidare) 165, 193 
Bödel (mästerman) 160 
Botespenningar 53, 322

Carcer 30, 42, 54, 67, 107, 255 
Communitetet. Se Kommunitetet 
Cursor. Se Kursorerna

Dansmästare 277 
Dekanerna 226
Depositionen 67, 142, 187, 188, 295» 206, 

207, 255, 316 
Disciplin 225, 244 
Disputationer 28, 262, 222 f., 223 
Dissektioner 10,. 52, 182, 192 
Domkyrkan 24, 70, 77, 91, 103 f., n o ,  223, 

*43» 151, 199, 213, 267, 269, 295, 305
—  Bänkrum (Stolrum) 123, 232, 270, 297, 

298
—  Domkyrkoskrån 70, 202, 203, n o
—  Se även under Organist 
Domkyrkosyssloman (CEconomus templi ca-

thedralis) 30, 70, 243, 286, 297» 229 
Domsrätt 35, 229 f., 268 f., 272
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Dråp 17, 18 ff-, 35, 55 ff., 68, 71» 90» 94 ff-, 
139» 14x, 145, 148, 150, 151» 2° 5. 2° 7» 
245 ff., 248 ff., 271 f., 273, 275» 288, 
312 ff.

E x a m i n a t i o n  8, 23, 4 3 ,  5 1 ,  85, 124» 198, 
223, 244, 279

Ferier 223 f., 225, 245 
Festligheter 147 
—  Se även Gästabudsordning 
Fiscus 53, 117, 123, 197 
Fodermarsk 20
Fäktmästare 61, 63, 64, 130, 164, 217, 

231 ff., 236, 239, 241, 277 
Föreläsningar (praelectiones) 23, 88, i3 o f ., 

198, 223, 244 
Förgiftning 79

Gesäller 48, 115, 190, 213, 250, 256, 258, 
266, 280, 285, 286 

Gevaldiger. Se Vaktmästare och vaktknektar 
Glasmästare 142, 159, 162, 228, 267, 316 
Grasserande. Se Bråk 
Gravöl 308 
Grytgjutare 70
Guldsmeder 95, 100, 101, 105, 147, 187, 

206, 238, 258, 280, 299 
Gustavianum 107 
Gästabudsordning 305 ff., 321-322

Helga Trefaldighets kyrka (Bondekyrkian) 
141

Hjulmakare 101
Humlegårdar 214, 216, 267, 268, 300

Informatorer 17, 65, 69, 104, 132, 174, 209, 
243, 255 

Ingenjör. Se Lantmätare 
Inspectores

Biblioteket 54, 69, 74, 126, 144, 198, 310 
Domkyrkoskrin 70
Räntkammaren (iErarium) 22, 24, 28, 41, 

43, 54, 55, 57, 85, 126, 143, 148, 322 
Stipendiaterna 24, 53, 108, 155, 181, 216, 

224, 254 
Typographiae et bibliopolii 322 

Instrument 108

Jordebok 62 
Jägmästare 14, 213

Kanngjutare 130 
Kanslern. Se Universitetskansler 
Kantor. Se Rector cantus 
Katekes på franska språket 118 
Katekesövningar 44, 45, 49 f.

Klockare 82, 83, 134, 166, 265, 268, 270,
273

Komedispelande 218
Kommunitetet 30, 32, 38, 7 3 » 78, 108, 1 3 7 ,  

159, 162, 164, 165, 195, 214, 295, 299, 
305

Konsistorium 220
Konstitutionerna 60, 68 f., 204, 205, 219 ff,, 

224, 227, 228, 229, 236, 243, 254, 259, 
265

Kopparslagare 57, 70, 104 
Krukmakare 288
Kursorema 78, 129, 170, 192, 198, 258 f., 

276, 285, 296 
Källarsven 19, 169

Lagläsare (lagförare) 11, 35» 78, 169, 242 
Lantmätare (ingenjör) 123, 127, 128, 228, 

229, 254, 268, 305 
Lappar 216, 217
Lägersmål (stuprum) 33, 34, 40, 59, 69, 70, 

91, 93, 98, 101, 102, 108, 116, 117 f., 
120, 121, 124, 140, 142, 147, 154, 161, 
164, 180, 198, 206, 208, 210, 214, 237 f., 
241, 256, 257, 258, 259, 264, 266, 267,
274 f-, 277, 303, 309, 318, 319, 322, 325

Magistrar 67, 296, 325 
Matrikeln 54 
Misshandel. Se övervåld 
Mjölnare 124, 213, 218, 271, 273, 276, 293, 

300, 304, 310, 325 
Murarmästare 28, 77 
Musik 91, 141, 142 
Musikinstrument 194, 197

CEconomus templi cathedralis. Se Domkyrko- 
syssloman

Organist 128, 137, 140, 141, 142, 165, 293 
Otidigheter 58, 63, 85, 104, 121, 124, 126, 

128, 147, 148, 151, 159 f-» 172, 178, 188,
209, 212, 217, 227 f., 239, 241, 265, 281, 
295, 297, 298, 299, 324

Pantsättning 156, 169, 171, X74, 178, 206,
210, 226, 230, 236, 255, 289, 310 

Pappersmakare 52, 289
Paskiller 159, 180, 183, 184 f., 186, 194, 

195, 197 
Pedell. Se Kursorema 
Pistolmakare 316, 318, 320 
Praelectiones. Se Föreläsningar 
Press. Se Sigill
Privilegierna 35, 50, 146, 165, 195, 196, 

205, 219 ff.
Professorerna: i allmänhet 46 ff., 130, 153, 

156, 188, 190, 204 f., 214 f., 219 ff., 243, 
304
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filosoferna 53 
juristerna 33, 54, 224 
teologerna 33 

Professurer: 
astronomi 102, 134, 136, 139 
eloquentiae 148, 134, 136, 160, 221, 274» 

277. 283 
filosofi 277 
fysik 9, 221 
grekiska språket 292 
historia 167, 173 
juridik 32, 67, 190, 280 
logik 221
medicin 10, 50, 51, 57, 60, 67, 81, 99» 

156, 178, 188, 189, 191, 223, 226 
orientaliska språk 99, 101, 103, 108 
skytteanska 83, 274 
statskunskap (politik) 277 f., 283 
teologi 9, 162, 229, 234, 236, 259, 268 

Promotioner 31, 93, 296 
Pro-rektor 135 
Prubban. Se Carcer 
Prubbepenningar 170

Quaestor (Räntmästaren), Quaestura (Räntkam
maren) 222, 263, 304, 322 

—  Se även Inspectores: Räntkammaren, och 
i personregistret under Balingstadius, Chru* 
zelius och Hunterus

Ramismen 32
Rector cantus 91, 143, 147 
Rector illustris 84, 124, 221 
Rector (och Conrector) scholae 184, 187, 194, 

197, 242
Rektorsskifte 72, 86, 87, n o ,  154, 200, 279, 

296
Rektorsval 18, 43. 69» 84, 85, n o ,  124, 134, 

143, 154, 179. 197, 215, 220 f., 236, 262, 
277. 295, 318 

Rektorsämbetet 220 f.
Relegation 70, 83, 94» 101, 106, 117* 121, 

124, 129, 135, 146, 147. 154» 165, 170, 
197, 214, 221, 267, 269, 274, 275, 276, 
314, 318, 325 

Remsnidare. Se Bältare 
Räntkammaren. Se Quaestor, Quaestura 
Räntmästaren. Se Quaestor

Sigill 24, 121, 297 (press), 299 (press) 
Skadegörelse 75 f*» 80, 85, 112, 115, 167, 

174 f., 176 f., 178, 199, 201, 202, 207, 
208 f., 210, 212 f., 227, 232 ff., 237, 238, 
260, 261, 263, 267, 269, 281 f., 316, 319 

Skatter 22, 25, 32, 83, 126, 138, X40, 150, 
153, 187, 188, 189, 212, 214, 230 

Skolväsen 45, 223, 224, 228, 243 f., 254» 256, 
259

Skomakare 10, 40, 91, 109, 146, 157, 169, 
201, 203, 288, 302 

Skrivare 50, 32» 80, 138, 142, 177 
Skräddare 1 0 f., 19, 1x5» 116, 129, 1 3 2 ,  136, 

139, 140, 141, 144. 187, 257, 267 
Slagsmål 18 ff., 22, 58, 61, 71, 112, 113 f., 

115, 138, 142, 149 f-, 173 f.» 175 f., 183 f., 
217, 218, 238, 267, 280, 298, 305, 319, 
324

Slottsskrivare 163» 207, 242 
Smeder 103, 212, 213, 299, 311 
Snickare 104, 107 f., 115, 126, 133, 137, 

139, 140, 141, 144. 146, 203, 229, 235, 
255, 302

Soldater 16, 20, 26, 28, 82, 186, 319 
Spannmål 39, 41, 51, 85, 169, 173, 193, 

205, 213, 222, 231, 242, 277, 321, 322 
Språkmästare 10, 34 f-, 121, 188, 205, 216, 

225, 240, 280 
Stadssekreterare 79
Stipendier och stipendiater 24, 26, 43, 52, 

53, 74» 89, 92, n i f . ,  115, 121, 127, 131, 
147, 156, 157, 160, 161, 162, 166, 203, 
216 f., 222, 225, 241 f., 244 f., 265, 283 ff., 
303 f., 323, 324, 325 

Studenterna: 
i allmänhet 46, 52, 67, 81, 107, n i ,  131, 

132, 144, 166, 223, 295 
medicinae stud. 64, 100, 126, 127, 128, 

131, 276, 278 
nobiles 8, 51, 52, 67, 123, 132, 222, 243, 

244, 268 f., 271 
norrlänningar 107 
politices stud. 74 
värmlänningar 200 

Stuprum. Se Lägersmål
Stölder 70, 82, 83, 146, 285 f., 287 f., 289, 

297, 316 f., 3x8 f., 320 f.
Sågare 92
Söderkompaniet 154

Tegelslagare 185, 186 
Theatrum anatomicum 67, 81 
Timmerman 77, 172, 235, 258, 296 
Tionde 116, 126, 128, 130, 257, 258 
Tobak 154, 185, 186 
Trolovning 306 
Trädgårdsmästare 253, 272 
Tullbetjänte 25, 64, 138, 142, 214, 240 
Tunnbindare 140

Undervisningsmetod 224 f.
Universitetskansler 189, 191, 204, 220

Vaktmästare och vaktknektar 11, 18 ff., 26, 
48, 56 ff., 77 f., 94 ff., i i 3 f-. I2 9» J39» 
170, 171, 176, 190, 193» 202 f., 213, 217» 
222, 240, 249 f., 256, 258, 266, 290, 311
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Ärekränkning 17, 1x9, 161, 212, 266, 268, 
270, 273, 292, 299, 320

ölhandel 133, 139, 225
Övervåld 17, 29, 43, 57 f., 59, 63, 64 ff., 66,

71, 72, 74 ff., 87, 91, 100, 103, 104, X05, 
109, ixo, 115, 120, 128, 130, 162, 168, 
172, 173, 174, 179, 187, 193, 199 f., 209, 
210, 211, 214, 215, 218, 227, 238, 265, 
266, 278, 279, 298, 299, 316, 320
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Adlunda se Alunda 
Alby, Haga sn 7
Albäck (Alebech), Simtuna sn 42, 149 
Altuna (Alltuna) sn 153 
Alunda (Adelunda, Adlunda) sn 83, 187, 

189, 255, 276, 297 
Avesta (Åffuesta, Åfwestad) 287, 303

Badde 237
Bagarbo, Skoklosters sn 27» 31, 32, 33» 45» 

74
Bagghyttan, Torsäkers sn 203, 207
Balingsta sn 16, 26, 78, 116, 274
Beekby se Bäckeby
Berby se Bergby
Berg, Järlåsa sn 208, 214
Berga (Bärga), Haga sn 62, 129, 180
Berga (Bärga), Simtuna sn 169
Bergby (Berby), Skepptuna sn 122
Berget se Kopparberg
Björklinge sn 208 (Sätuna)
Björskogs sn 296 
Bolby (Bålby), Rö sn 40 
Bondkyrko sn 11, 12, 23 (Sunnersta), 26, 27 

(Flottsund), 40, 60, 67 (Flottsund), 98 
(Rickomberga), 159 (Hammarby), 166 
(Flottsund), 179 (Malma), 196 (d:o), 230 
(Gottsunda, Rickomberga), 264 

Bro, Films sn 120, 123 
Bro, Nora sn 178 
Brunna, Vårfrukyrka sn 304, 312 
Brunnby (Brunna), östuna sn 206 
Brunnsholm, Enköpings-Näs sn 273 
Bräcksta (Bräkstadh), Tensta sn 132 
Bålby se Bolby
Bäckeby (Beekby), Kumla sn 194 
Bälby, Dingtuna sn 134 
Bälinge sn 9, 40, 64, 91, 106, 120 (Ulva), 

153» 156, 170, 171, 205, 205 (Ulva), 207, 
208, 216, 287, 313 

Bärga se Berga
Böksa (Bökesta), Funbo sn 323 
Börje sn 13, 14, 5i ,  53. 59» 61, 72, 137, 143 

(Skäggesta), 165, 173, 180, 287 (Skäg- 
gesta)

Dalby sn 27
Danmarks sn 133, 149, 206, 277, 297, 302 

(Sävja)

Dannemora sn 118 
Dingtuna sn 39, 134» 167 
Dorpat (Dorpt) 7, 265 
Dragby, Skuttunge sn 9, 153

Edeby, Uppsala-Näs sn 179
Eds sn 72 (Stäket), 140
Eke, Skuttunge sn 133
Ekeby, kvarn i Gamla Uppsala sn 38, 323
Eklunda, Harbo sn 169
Ekolsund, Husby-Sjutolfts sn 94
Elglösa se Älglösa
Eneby, Altuna sn 133
Enköping 24, 31, 32
Enköpings-Näs (Nääs) sn 271 f. (Hjulsta), 

273 (Brunnsholm), 288 (Hjulsta)
Erlandsbo (Erlenboo), Kumla sn 194 
Erntuna se Ärentuna

Fasma, Tensta sn 152, 173, 208 
Fassmareboda, Lena sn 40 
Fellingsbro (Fällesbro) sn 39 
Films sn 36, 43 (österby), 54 (d:o), 107, 

118, 119, 120, 121, 122 (Älglösa), 123, 
125, 127 (österby), 128 (d:o), 142, 230 
(Ladegården)

Fiskeså (Fiskesåås), Närtuna sn 124, 213 
Fjällen, Skuttunge sn 106, 153 (felaktigt: Bä

linge sn)
Flottsund (Flötesund), Bondkyrko sn 27, 67, 

166
Forkarby, Bälinge sn 91 
Forsmarks sn 120, 136 
Forssa, Tensta sn 41, 132, 304 
Fresta sn 72
Frösunda sn 122, 124, 304, 313 
Frötuna, Rasbo sn 238 
Funbo sn 22 (Hallkved), 24 (d:o), 120 (Ma

rielund), 323 
Fällesbro se Fellingsbro

Gamla Uppsala sn 20, 38 (Ekeby kvarn), 59 
(Nyby), 60 (d:o), 147, 226 (Nyby), 237 
(d:o), 255, 294, 301 (Nyby), 325 (Ekeby 
kvarn)

Garp-Råby, S:t Ilians sn 151 
Golunda vret se Görlunda 
Golvsta (Golfwesta), Alunda sn 187 
Gottröra sn 61
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Gottsunda, Bondkyrko sn 12, 230
Gran (i Rasbo) se Grän
Grans sn se Yttergran
Grellsbo (Grelsbodha), Bälinge sn 40
Grena se Gräna
Gryta sn 78, 116 (Görlunda)
Grän (Gran), Rasbo sn 116, 20s, 323 
Gräna (Grena), Dalby sn 27 
Gubbo, Films sn 119 
Guntarebacka se Kunterbacka 
Gysta, Bälinge sn 153 
Gåsnäs, Fellingsbro sn 39 
Gävle 264
Görlunda (Golunda wreet). Gryta sn 116 

Hacksta sn 82
Haga sn 7» 29, 62, 73, 129, 139, 141* 180 
Hagby (Hageby) sn 42 
Hallkved, Funbo sn 22, 24 
Halmby, Lagga sn 257 
Hammarby, Bondkyrko sn 159 
Harbo sn 117, 126, 169 
Harvik, Dannemora sn 107 (uppges felaktigt 

ligga i Films sn)
Hedesunda (Häsundha) sn 55> 164 
Heeswij se Härsved 
Helgebolstadh se Häljebolsta 
Helgeby, Rasbokils sn 39 
Herrestad (Herverstadh) i Skåne 189 
Hjulsta (Julsta), Enköpings-Näs sn 271 f., 

288
Hubby, Danmarks sn 133 
Huesta se Husta
Hummeldal (Humbledaal), Skoklosters (?) sn 

141
Humparboda, Sankt Olofs sn 216, 294, 296 
Husby (Huseby), Stavby sn 66, 127 
Husby-Sjutolfts sn 94 (Ekolsund)
Huseby (Lena sn?, Tensta sn?) 118 
Husta (Huesta), Kumla sn 194 
Håsta, Gottröra sn 61
Häljebolsta (Helgebolstadh), Västeråkers sn 

126, 157
Hällby (Hälleby), Bondkyrko sn 12 
Härsved (Heeswij), Kumla sn 194 
Häsundha se Hedesunda 
Häverö (Häffröö) sn 10 
Högby, Bälinge sn 9 
Hökhuvuds sn 139

Ingelsta, Närtuna sn 171, 297 
Isgrena, Bälinge sn 106, 153

Julsta se Hjulsta
Järlåsa (Jerelsåsa, Jerelås) sn 206, 208, 214

Kaby (Karby), Simtuna sn 169 
Karlösa, Söderby-Karls sn 255

Knaby, Morkarla sn 83 
Knivsta sn 84, 91
Kolbäcks sn 145, 218 (Tumbo kvarn) 
Kolhammar (Kåhlhammar), Odensala sn 84 
Kongsåhra se Kungsåra 
Kopparberg (Berget) 39, 41, 169, 176, 205, 

319
Kroksta (Krogstad), Åkerby sn 153 
Kråkbo, Tegelsmora sn 38 
Kräby, Rasbo sn 216 
Kumla sn 193 (Vallrum), 194 
Kumla (Kumbla), Sankt Ilians sn 78 
Kungsåra (Kongsåhra) sn 294 
Kunsta (Kunestadh, Kunnesta), Lena sn 122, 

208
Kunterbacka (Guntarebacka), Sankt Olofs sn 

216, 294, 296 
Kvarnbacken (Quarnbacken), Lindes sn 285 
Kvarnbo (Quarnboo), Läby sn 72 
Kvarsta (Quarstadh), Harbo sn 117 
Kåhlhammar se Kolhammar 
Källbo, Tensta sn 132, 208

Ladegården, Films sn 36, 107, 119» 123, 142, 
230

Lagga sn 194, 257
Lena sn 40, 120 (Vattholma), 122, 123 

(Vattholma), 161 (Salsta o. Vattholma), 
208, 315 

Liden (Lien) i Ångermanland 216 
Lillhärads sn 23 
Lindes (Lindesåss), sn 283 
Lindö, Vallentuna sn 323 
Ljusnarsbergs (Liusnars Kopparbärgs) sn 39 
Lund se Marielund 
Lunda, Närtuna sn 171 
Lunda, Vaksala sn 122, 133, 293, 294 
Lyan, Alunda sn 189, 255, 276 
Lygnesta (Lögnestadh), Långtora sn 106 
Långtora sn 106
Läby sn 72, 293 (österläby), 304 
Lögnestadh se Lygnesta 
Lövstaholm (Lösta, Löstaholm), S:t Olofs sn 

258

Malma, Bondkyrko sn 60, 179» 264
Marburg 122, 123 
Mariebo, Tegelsmora sn 38 
Marielund (Lund), Funbo sn 120 
Marsta (Morsta), Bälinge sn 136 
Morkarla (Mörkare) sn 83 
Morsta se Marsta 
Mosta (Morstad), Nysätra sn 153

Nibble (Nybele), Tillinge sn 200, 206 
Nora sn 178, 207, 208, 214 (Sälja)
Norra Källmyra, Tensta sn 41» 152, 315^ 

316
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Norrbo, Harbo sn 169 
Norrköping 291, 292 
Norrsunda sn 40 
Norrtälje 255
Norslunda, Norrsunda sn 40 
Nybele se Nibble
Nyby, Gamla Uppsala sn 59, 60, 226, 237,

255 f., 294, 301
Nyfla (Nyfälla), Bondkyrko sn 40 
Nyfla (Nyffuela), Bälinge sn 153 
Nysätra sn 133
Närtuna sn 124, 170, 171, 213, 297 
Nääs se Enköpings-Näs

Ockelsta se Ackelsta
Odensala (Onsala) sn 84, 86, 238
Oplanda se Upplanda
Orkesta sn 238
Ottestadh se Attesta

Prag 118

Quarnbacken se Kvarnbacken 
Quarnboo se Kvarnbo 
Quarstadh se Kvarsta

Ramsta sn 13
Rasbo sn 116, 205, 216, 238 (Frötuna), 255, 

276, 323
Rasbokils sn 39, 69 (Ycklinge), 297, 318 
Rickomberga (Rijkomberga), Bondkyrko sn 

98, 230 
Rinteln 113, 117 
Rolsta, Frösunda sn 313 
Romfartuna sn 217 (Äs)
Rotbo (Rotebo), Kumla sn 194 
Råby se Garp-Råby 
Rö sn 40
Rörby, Bälinge sn 216, 287 

Sala 297
Salboda (Salebodha), Ljusnarsbergs sn 39 
Salsta (Salestad), Lena sn 161 
Sankt Ilians (S. Elians) sn 14, 78, 134» I 51 

(Garp-Råby)
Sankt Olofs sn 122, 140, 216 (Humpar- 

boda, Kunterbacka, Viby), 258 (Lövsta- 
holm), 294 (Humparboda, Kunterbacka, 
Viby), 296 (d:o)

Sigtuna 216, 237 f., 294, 296 
Simtuna (Simmetuna) sn 28, 42, 149, 169» 

258, 272, 275 (Snöboda)
Skarvsta (Skarffstad), Skultuna sn 13 
Skepptuna (Skefftuna, Skäfftuna) sn 36, 60, 

122, 133, 144 f., 203 
Skinnarbo, Tegelsmora sn 38 
Skogs sn 171
Skoklosters sn 27 (Bagarbo), 31 (d:o), 32

(d:o), 33 (d:o), 45 (d:o), 74 (d:o), 141 
(? Hummeldal)

Skultuna sn 13
Skuttunge sn 9, 106 (Fjällen; anges felaktigt 

ligga i Bälinge), 133 
Skäfftuna se Skepptuna 
Skäggesta (Skiäggestatorpet), Börje sn 143,

287
Skälsta (Skiälstadh), Ramsta sn 13 
Slavsta (Slaffstadh), Vaksala sn 14 
Slättermosse, Tegelsmora sn 119 
Snöboda, Simtuna sn 272, 275 
Stavby (Staby) sn 66 (Husby), 127 
Sten (Steen) se östra Stenby 
Stolpekeby, Frösunda sn 304 
Stora Tuna sn 28 
Staket, Eds sn 72
Sunnersta (Sunderstadh), Bondkyrko sn 11, 

25, 26 
Säfia se Sävja 
Sälja, Nora sn 208, 214 
Sätuna, Björklinge sn 208 
Sävja (Säfia), Danmarks sn 297, 302 
Sävsta (Säffwasta), Vårfrukyrka sn 122 
Söderby-Karls sn 233 (Karlösa)
Söderhamn 243

Talvsta (Tälfuestadh), Dingtuna sn 39 
Tarby, Frösunda sn 122, 124 
Tarv 290
Tarv, Knivsta sn 84, 91 
Tarv, Närtuna sn 171 
Teda sn 124, 133
Tegelsmora sn 38, 119 (Slättermosse), 120 
Tensta (Theenstad, Tänstad) sn 41, 152, 170, 

173, 208, 304 (Forssa), 315 (Norra Käll- 
myra), 316 (d:o), 323 

Tibble (Tybbele), Tillinge sn 122 
Tillinge sn 107, 122, 141, 200 (Nibble), 206 

(d:o), 245 
Tobo, Tegelsmora sn 39 
Torsne (Torssen), Alunda sn 83 
Torsåkers sn 169, 205 (Bagghyttan), 207 

(d:o), 254 
Torvsätra, Bälinge sn 171 
Tumbo, kvarn i Kolbäcks sn 145» 218 
Tuna, Bälinge sn 133, 203, 208 
Tybbele se Tibble 
Tång, Västra Ryds sn 293 
Tälfuestadh se Talvsta 
Törneby, Vaksala sn 161

Ubby, Närtuna sn 171
Uggelsta, Åkerby (felaktigt: Bälinge) sn 64, 

208, 214 
Uleåborg 42
Ullentuna (Ulltuna), Skepptuna sn 122, 144 
Ulva (Ulffwa) kvarn, Bälinge sn 120, 203
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Upplanda (Oplanda), Tegelsmora sn 38 
Uppsala-Näs sn 179 (Edeby)

Vaksala (Waxala) sn 13, 14, 122, 133, 161, 
293, 294 

Vallentuna sn 148, 149, 182, 323 
Vallnim, Kumla sn 193, 194 
Vansta (Wanestad), Tensta sn 132 
Vardala, Närtuna sn 171 
Vattholma, Lena sn 120, 123, 161 
Vendels sn 21 (örbyhus), 36 (d:o), 81 (d:o), 

100 (d:o), 137 (d:o), 159 (d:o), 161 (d:o), 
173 (d:o), 294, 296 

Westerij se Västra Ryd 
Viby, Harbo sn 169
Viby, S:t Olofs sn 122, 140, 216, 294, 296 
W ittenberg 224
Voxome (Woxum), Alunda sn 83 
W åhla se östervåla 
Vålsta, Skepptuna sn 60 
Vårfrukyrka sn 122, 304, 312 
Vänge sn 256, 259, 274 
Väsby, Rö sn 40 
Västeråkers sn 126, 137 
Västmanland 13
Västra Ryds (Westerij, Westerry) sn 293, 

294

Ycklinge, Rasbokils sn 69 
Yttergrans sn 133

Ytterlännäs sn 86

Abo 99, 312 
Åby, Närtuna sn 171 
Åby, Sankt Ilians sn 78, 134 
Ackelsta (Ockelsta), Skepptuna sn 122, 133, 

145
Åffuesta se Avesta 
Åker se Västeråker
Åkerby sn 64 (Uggelsta, uppges felaktigt ligga 

i Bälinge sn), 153, 208 (Uggelsta), 214 
(d:o)

Åloppe, Bälinge sn 106, 133, 313 
Åttesta (Ottestadh), Frösunda sn 122

Älglösa (Elglösa), Films sn 122 
Ångeby, Lena sn 313 
Ärentuna (Erntuna) sn 40 
Äs, R om fartuna sn 217

örby, Rasbo sn 255, 276, 323 
örbyhus (örby). Vendels sn 21, 34, 36, 81, 

100, 137» 159» 161, 173 
österby, Films sn 36, 43» 54» 119, 127, 128 
österläby, Läby sn 293 
Östervåla (Wåhla) sn 32. 207, 230 
östra Stenby (Steen) sn 235 
östuna sn 206 
överlunda, Närtuna sn 171
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