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P rotokoll i8 mars 1651, fört av professor Petrus Ljung, 
inskrivet av okänd hand. Se sid. 47-48.



Protokoll n  juni i6jj> fört av notarien Petrus Fontelius. Se sid. 144.



FÖRORD

De i föreliggande volym tryckta konsistorieprotokollen ingå i Universitetets arkiv, 
serien AI, delarna 7-9. Del 7 omfattar protokollen för tiden 18 november 1646 -  
28 april 1652, del 8 tiden 19 maj 1652-8  maj 1654 och del 9 tiden 11 maj 1654- 
12 juni 1656.

Den 28 april 1652 skrev akademinotarien Ericus Noraeus sitt sista protokoll. Han 
efterträddes i ämbetet av Petrus Fontelius. Vid flera tillfällen under året 1651 satt 
professor Petrus Ljung vid protokollet. Dennes protokoll ha sedan renskrivits av 
någon annan person än notarien och infästats i slutet av del AI: 7. Skrivaren kan 
möjligen vara en amanuens hos akademinotarien. En Petrus Matthiae anhöll 21 mars 
1652 att få bli amanuens. Att en sådan efter flera framställningar anställts framgår 
åtminstone av protokollet för 5 april 1654, då det talas om hans lön.

I en förteckning (mångfaldigad maskinskrift) över Universitetets arkiv anmärkes 
vid AI: 8, att protokollen för tiden 1.12-9.12 1652 finnas löst inlagda i volymens 
slut. De där inlagda handlingarna utgöras emellertid icke av vanliga konsistorie- 
protokoll, utan bestå av förhörsprotokoll i samband med ett dråp och tillhöra en 
fristående serie »Acta criminalia», till vilken det också i slutet av ordinarie proto
kollet för 1.12 hänvisas (se nedan sidan 114).

För registrets vidkommande ha stundom svårigheter uppstått — i högre grad än 
tillförene — då det gällt att identifiera studenter med samma namn, eftersom lands
manskap nu mera sällan anges. Men å andra sidan börja alltmera verkliga släktnamn 
komma i bruk.

F. d. förste arkivassistenten Torsten Pdmér har som vanligt på ett förtjänstfullt 
sätt utfört avskriften av originaltexten.

Uppsala i april 1970.

Hans Sallander



1650:
Den 23 Januari)

höltz ordinarium Consistorium praesentibus: D. Laurentio Stigzelio Academiae 
p.t. Rectore, D. Petro Schomero, D. Carolo Lithman, M. Israele Bringio, M. Martino 
Nycop., M. Johanne Laurbergio, M. Olao Stenio, Dn. Zacharia Humero, D. Joanne 
Scheffero.

1. Hans Thomeson i Hammarby uthi Håtuna sokn begärar förmedling på sit 
hemman? Resolutio. Han måste göra sin flijt at allt bliffuer betalt, honom gifz dila- 
tion til nästkommande åhr.

2. Syntes gott wara at assessores in Consistorio medh sin handz underskriffuande 
förplichta sig at komma tilstädes, när Consistorium hållit warder.

3. Talte Rector om Matthias Acad. smed at magistraten i staden nu plassa 
honom, och wilia drifua honom uthur gården den han leegdt hafuer, effter han 
intet wil undergå deras skrå. Nu begärar han een cammar på Communitetet at boo 
uthi? Resolutio. Får han ingen annan lägenheet så inrymmes honom en cam
mar.

4. Uplästes hans ExcelL Illustrissimi 'Domim Cancellarii breff til Consistorium 
och Archiepiscopum Procancellarium at M. Ericus Noraeus skal icke mindre här 
effter ähn här til niuta amanuensis löhn, fast ähn amanuensis löhn af förgätenheet 
ey är på staten opförd. Til huilket och Consistorium samtycker.

3. Inkallades Erik Staffanson at witna uthi Petri Duns saak. Då bekände han sig 
hafua seedt 8 ducater them sal. Petrus hade hoos sig uthi een lij ten pung. Men then 
skrifften uthi Consistorio är inlagdt i Erik Staffansons nampn den kändes han intz 
widh. Olof Jönson bekände och at den skrift som war inlagdt uthi hans nampn war 
intet hans.

Der på fältes denna dom:
Sententia. Oansedt Petrus Duun Smolandus något oförsichteligen synes hafua in 

mängdt sig uthi then dödes s. Petri Pharstadii saker, så ock sin handskrift förandrat, 
så finnes lijkwäl som witnen bekänna at han aldrig allena hafuer sig medh them 
befattat, uthan i flere studenters närwaro, och medh deras inrådande nederlagt 
uthi hans skåp och kisto, huad löst fans i cammaren, sädan han död war. Med 
handskrifften gick så til, at m:r Bern snickaren sade sig wara i swågerskap och slecht 
medh salig Petro Pharstadio, och derföre lätt inventera til sig allt huad effter honom 
fans. När han såg at Petrus Dun lätt sig wårda om then döda, och wakade öffuer 
honom, sade han til Petrum Dhun. Jag förnimmer af eder handskrifft at i ären skyl
dige salig Petro Pharstadio 5 rijkzdaler. Sij tager handskrifften och skrif:r 2 rdr 
the andra hafuen i nog betalt iag wil stå til der om. Eliest wiste intet åkäranden 
huad eller huru myckit fans effter saL Petrum, och kunde ey heller öfuertyga Dunen 
något hafua af hans goda försnillat. Huarföre dömdes of tabem: te Petrus Dhun frij 
för sådan tilmälo.

6. Beslötz at the godz som mons. Palmchrona wil gifua Academien igen för örby 
skola besichtigas.
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2. Februarii
convenerunt in aedibus Magnifici p.t. Rectoris D. Daniel Sidenius M. Boetius, 

D. Henricus Ausius, M. Olaus Unonius, D. Zacharias Humerus, M. Ericus Noraeus.
Til at förhöra dem som h. Professor Böcler hade misstänkt skulle hafua sönder

slagit sitt fönster, först inkallades Mårten, Erici Andreae Stockholmensis poike, huil- 
ken förmeentes hafua någon wetenskap huru fönstren äro wordne sönderslagne. När 
han tilfrågades der om, suarade han: At han i går om morgon gick til S. Erikz källa 
at hämta wattn hafuandes med sigh i sälskap Erici Andreae föräldrars dräng, och 
då mötte them wid her BÖklers huus Måns Larson h. Jöran Gyldenstiernas tienare, 
medh honom talade han några ordh sädan skildes the åth. Men, sade han, intet 
talade wij om Boeklers fönster, ey heller sågo wij at fönstren woro sönder. Wiste 
thet ey heller för ähn wachtemestaren sade thet för migh.

D. Böklerus sadhe: at the stodo länge och taltes wid nedan för fönstret, logo och 
pekade åth fönstren, sågo granneliga och skodde på huset icke allenast på gaflen, 
uthan och på sidorna och kökfönstret.

Mårten tilfrågades huarföre han så granneliga skodade fönstren? Han swarade iag 
såg intet på fönstren. Eliest kan iagh icke neka at iag ju seer kring om migh på 
gatan, när iag någon wägz går.

Dn. Boeclerus berättade at tre gångor kastades på fönstren wid pass emillan 10 
och 11, förste gången hade the swarta kappor eller kiortlar på sig, andra gången 
kastade the åter, tridie gången hade the lagdt af sig kapporna, och då hade een af 
them swarta kläder, the andra twå hade grå jackor eller rockar, samma färga som 
denna Mårtens kläder äro.

Mårten tilspordes: om han war hemma onsdagz afftonen ifrån 6 til 11 eller 12 
om natten? Han swarade sig hafua stadigt warit hemma, undantagandes den stund 
han medh Erico Andreae sin huusbonde war til måltijd.

Måns Larson Gyllenstiernas tienare inkallades och tilfrågades huarföre han logh 
och peekade på h. Boeclers fönster när han talade medh Mårten, och huad han 
talade medh honom? Han suarade sig haffua mött Mårten nidh för her Böklers 
huus, tå han skulle gå til sin herres twätterska som boor i sal. D. Vallii gård, men 
intet såg at fönstren woro sönder, och intet pekade åth them, ey heller taltes the 
många ord widh, intet talade wij om fönstren ey heller wiste iagh the woro sönder 
förr ähn M. Jahan Spaak talte ther om i herrans cammar. Was tu hemma Måns i 
onsdagz afftonen ifrån klockan 8 och til klockan 12? Han swarade: Jag war 
hemma, min herre war intet til måltijdhz om afftonen, M. Jahan Spaak war hoos 
herren den affton. Intet war iag uthur huuset den afftonen, undantagandes twå 
gångor iag war på källaren om quällen. Johannes Vidichinni och Gustavus Skytte 
kommo til herren effter måltijdh, emillan 9 och 10 gingo the bort.

D. Boeclerus: inter 10 et 11 factum est. Måns sade, wij woro intet uthe hela 
natten.

Hörde i ingen ropa när i woro på källaren? Måns nekade.
In Consistorio skola the edeligen examineras när man får widare spaningh.

Den 4 Februarij.
Effter bönen kallade Rector Dd. Professores och då uplästes itt breff ifrån 

gemene man i Dilssboo sokn i Helsingelandh. Beslötz at detta swaret skulle skrif-
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fuas til landzhöfdingen: Wij kunna E. Wälb:tt ey obemält låta det gemene man 
uthi Dilssbo sokn hafua in Consistorio tilkänna giffuit huru the äro af urminnes 
tijder wahna at föra kyrkiotijonden af sina fäbodar the hafua uthom Biuråker sokn 
långt uthi fiället til Dilssboo kyrkioherberge och prästetijonden til Norbo preste- 
giäld. Men nu hafua bönderna uthi Biuråker sokn tagit sig före at bringa kungz- 
tijonden til Biuråkers kyrkioherberge, medh tienstflitig begäran at Consistorium 
wille på Academiae wegner, huilko det kyrkioherberget af H. K. M:t förlänt är, så 
wijda hoos E. Herligheet begå at the konungztijonden framgijnt til Dilssbo kyrkio
herberge göra måtte. Så emädan the af ålder konungztijonden af fäbodarna til 
Dilssbo äro wahna at uthgöra, ty begära wij at der medh ey någon förwandling 
emot sedwanlig bruk och plägsed tillåtas måtte.

Den 18 Februarij
in aedibus Rectoris D. Laur. Stigzelii praesentibus aerarii inspectoribus D. Joanne 

Tersero, M. Boetio Chruzelio Quaestore, Dn. Zacharia Humero och M. Erico Noraeo 
Not.

1. Uplästes Dijngtuna rättarelagz bönders beswär och der på swarades skrifftelig 
sålunda: Gode dannemänn, wij hafua bekommit edert skriffuelse daterat den 
13 febr. der uthinnan i tiensteligen begära I. at the bönder som nu ey hinna föra 
sig allt afrad, måtte bliffua förskonte till nästkommande höst, II. at i måtte slippa 
dhe 2 rdr bygningzpenningar som i förra åhret pålades, III. medh uthskrifningz- 
penningarna så och gäst- och skiutzfärdzpenningar förskonas. På den förste eder 
begäran hafuer Rector och Consistorium sig sålunda förklarat at opbördzmannen 
skal medh flijt afradet nu uthfordra af allom them som thet förmå uthgöra. Men 
kan han pröfua at the intet mehra spannemål hafua ähn the nödtorffteligen til uth- 
säde och födan behöffua, så är Consistorium tilfridz at the gifua penningar nem- 
liga 10 dr kopparmynt för huar tunna och samma penningar allra sidst til Mårmässo 
markna betala. Til den andra eder begäran om skonsmål på the 2 rdr bygningz- 
hielp, samtyckie Academi» föreståndare at i för dem aldeles bliffua förskonte och 
okrafde. Men til det tridie medh uthskrifningzpenningarna, både den deel som til 
Chronan är wahn at uthgöras, såsom ock til Academien bör uthgå kan Consistorium 
intet tilgiffua, uthan såsom den uthlagan är på allmänne rijkzdagar pålagt, så måste 
hon och richtigt uthgå och betalas. Til det fierde gäst- och skiutzningzpenningar så 
skal ey heller Academiae opbördzman, til en behagelig tijd, mehr ähn 1 rdr uth
fordra, och för den andra mågo the skiutza när så behöffues.

2. Samma gång framkom Oloff Benchtson i Oxnö i Wesmanneland Tuhundrade 
härad och Barkare sokn belägit, och fliteligen anhölt om tilgifft på denna gambla 
rest som ähnnu hoos honom innestår för samma hemmans uthlagor neml. 8 t:r 
spanrll. Och emädan hemmanet war myckit förswagat, så at han intet öffuer itt 
hundrade sädh rog och korn tilhopa, eller åth högsta etthundrade och tre skylar be
kommer om åhret såsom hans kyrkioheerdes witneskrifft betygar, ty ansåg Con
sistorium hans lägenheet och gaf honom til dhe 8 resterande tunnor spannemål. Så 
och bewiliade at han i detta åhret skulle slippa medh halfua knechtepenningar. Och 
detta allt til den ända at han hemmanet wäl bruka och byggia skal, så at Acade
mien här effter kan sin rättigheet och fulnad bekomma.

3. Johannes Simonis ryssen säger sig åter nu inga penningar hafua til kost.
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Samtycktes at ryssen skulle få mehra penningar, item skola lapparna bekomma någon 
hielp.

Den 20 Februarij
uthi Magnifici p.t. Rectoris D. Stigzelii, D. Terseri, D a  Quaestoris, D. Humeri 

och M. Noraei Not. närwaro.
1. Begärade D a  Ericus Magni Filmerus sacellanus i Tuna, få boo och bruka det 

hemman i Tuna by som prestänkian hafuer haft. Resolutio. Emädan bonden Erik 
Nilson som der förra bodt hafuer, för ähn prestenkian dijt kom, fick inspectorum 
tilsäyelse at få hemmanet igen när enkian skulle komma der ifrån, ty kunde the 
samma loffuen ey ryggia.

2. Bleff bewiliat och samtyckt at enkian h. Elin i Tarby uthi Seminghundradz 
härad och Frösunda sokn skulle för sin stora fattigdom och olycka hon hade liut 
af boskapzsiuka, såsom och för det otijdiga bruk, för huilketz skul hon med sin 
man första åhret hade stor brist på åhrswäxten, förskonas medh all den räst hon 
Academien skyldig är n[emligen] span:ll 22 3/4 t:r, penningar 54 dr 4 ör.

3. Sammalunda begärade Matz Erikzson ibidem tilgift oppå den rest ähnnu hoos 
honom innestår för den tijd han der bodt haffuer n[emligen] 17 3/8 t:r, penningar 
63 dr 29 ör. förebärandes sig omöyeligit wara samma rest at betala, sade sig 
aldeles blott och boslitin wara för 3 åhr sädan, när han ther ifrån kom. Huarföre 
blef och honom i anseende til hans blottheet och fattigdom hans hela skuld som 
förbemält står tilgiffuin.

4. Anders Oloffson i örby uthi Rasbo sokn begärar tilgifft effter hemmanet war 
öde när han dijt kom, 10 t:r är han skyldig nu, och 14 t:r gammal rest har han 
uthlagdt i detta åhret. Resolutio. Anders får tilgift på 6 t:r och dhe 4 får han dila- 
tion medh til hösten.

5. Jacob de Puteo begärar bekomma salarium för påsketerminen 1650, och niuta 
samma rätt som Baldironi italus. Resolutio. Wij kunna intet mehr neeka honom 
ähn italienen.

27. Februarii
höltz ordinarium Consistorium närwarande D. Laurentio Stigzelio Rectore, D. 

Carolo Lithman, D. Daniele Sidenio, M. Johanne Frank, M. Israele Bringio, M. 
Laur. Fornelio, M. Boetio Chruzelio, D a  Zach. Humero.

1. Uplästes Hans Excel! Rijkz Cantzlerens recommendation för sin landbofougdes 
son Andres Olai at han måtte bekomma Stipendium. Resolutio. Han skal bliffua 
stipendiarius allenast han är capabel.

Så refererade Rector huru H. K. M:t senast resoluerade sigh oppå recommenda- 
tioner som ifrån H. K. M:t komma n[emligen] at the skola så förstås, när perso
nerna äro qualificerade, äro the icke, så wil H. K. M:t at Consistorium skrifuer sina 
skiäl tilbaka, huarföre the icke må komma til stipendium den gången.

2. Uplästes ähn itt annat hans ExcelL breff deruthi hans Excel! recommenderar 
her Peders söner i Hackesta at bekomma stipendium. Resolutio. Om han är capabel 
så kommer han i consideration när om stipendiariis handlat warder.

3. Kom Hans Gulichson een borgare ifrån Stockholm och anklagade Johannem 
Samuelis Medelpadium för det han uthi distingzmarknan hade skält hans hustro för 
sacramentisk hora, och at för 8 åhr sädan skulle hennes hufwudh legat baak för 
henne. Johannes swarade: Hon satt och spelte kort medh een student, då kan skee
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tog studenten itt blad, tå sade hon iag seer du äst skamlöös som alla andra studenter. 
Där til swarade iag: tage dig den och den förr ähn the äro alla skamlösa, frågade så 
ytterligare uthi huad äro the skamlösa, hon swarade: uthi allt Bewijs itt sade iag, 
hon sade dhe löpa effter pijgor om quällana, kan ske dhe löpa effter unga enkior 
och iblandh icke allenast studenter uthan andra. Hon sade: Westu något så säg det 
tunnor tusend taga dig, fick uthi een brand staka, item een knijf säyandes, wore 
tu på det rum, jag skulle see röda swetten. Då swarade iag du höra kände du den 
som bar quicksilfuer til tig för 8 åhr sädan, iag är then samma, mehr säger iag 
intet Johannes nekade intet til han hade kallat henne hora, ia lättfärdig hora, böd 
lijkwäl til at uthläggia i bästa måttan at han kallade henne lätfärdig kona.

När nu Consistorium wille döma öfuer sådan oquädins ordh, sade Johannes sig 
willia öffuertyga henne at hon är een hora. Då sattes Johannes in arresto re & 
corpore och ställe caution för sig. Innan 6 wekor dag ifrån dato skal han förskaffa 
sig the documenter, som tiena at uthföra samma saak emot henne, thet är strax 
effter påsk.

4. Johannes Christierni Vesmannus blef förskont medh relegatione allenast han 
effter domen böter 40 mk. förlijker henne och skaffar henne i kyrkian.

Den 6 Martii

höltz Consistorium praesentibus: D. Laurentio Stigzelio Reet., D. Joanne Tersero, 
D. Petro Schomero, D. Carolo Lithman, D. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, 
M. Laurentio Fornelio, M. Boetio, M. Olao Unonio, D. Henrico Ausio, M. Isaco 
Istmenio, M. Olao Stenio.

1. Proponerade Rector h. secretarii Gyldenklous begäran at få byta Huseby i 
Staby sokn, emot sina 2 hemman Huseby i Lehna sokn.

Her inkom ock Reverendiss. D. Archiepiscopus.
Til denne seereterarens Gyldenklous begäran samtyckte Dn. Procancellarius medh 

hela Senatus, allenast med den condition at h. Gyldenklow gifuer Academien wärke- 
ligen bättre igen.

2. Syntes gott wara at låta upsättia een kopparhammar i Wattuholmen, ty kop
paren behöfues alltijd til domkyrkian, slottet och kopparslagarne. Wij contrahera 
medh någon man som medel har, och gifua honom frijheet på behagelig tijdh. Af 
Håkon kopparslagare måste opkräfias huad han för hammaren skyldig är.

3. Proponerades om typographo. H. K. M:t och hela rijket åstundar större rich- 
tigheet ähn här til synt är, beslötz fördenskul at en annan tryckiare skulle antagas. 
M. Eskil inkallades och honom förehöltz at här står illa til medh tryckerij. Han til- 
sades at inventera ifrån sigh Academiens tryck. Der til jakade m. Eskil, men sade 
sigh twå gångor hafua renoverat trycket medh sin egen bekostnadh. Ähn i skulle 
sättia för eder sielf i staden medh litet tryckerij, kunna i tå föda är? Respondit: 
Non. Så måste iag begifua mig til Stockholm, eller i någon annan tienst huar iag 
kan, och iag har ingen annan konst lärdt, då får iag betalning för min långliga 
tienst.

Frågade Rector huad för afskeed wij skola göra medh hollendaren som tilbiuder 
sig at bliffua Academiae tryckare. Han wil bliffua förwissat. Resolutio. Hollendaren 
kan wara god nogh, hans religion kan intet uthsprijdas genom honom. Om han
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får 50 t:r spann: 11 så wil han tryckia ett ark för een rdr, och taga emot Academiae 
tryck och huus och lefrera thet så gott ifrån sig igen.

M. Eskil sade: Så har iag ingen hielp af Academien at wänta. despondebatur. 
Intet uthan det i kunna tiena medh arbete. Iag må då see mig om huar iag kan.

4. Ett passquil på Magister Kecker är synt i Academien af occasion at han Jo
hannis Vidikinni versus inhumaniter skal scholierat hafua, och begärat in fine aff 
them som flere exemplar hafua, at the them wille sända til sigh, så wil han etc.

Dn. Boeclerus respondit: Certamen eruditionis quis impediet? Rector sade at Jo
hannes Vidichinni har wijst sigh exemplaret, synes nästan wara skeedt studio calum
niandi. Boeder sade: M. Keck est vir doctus, cum incidit in errorem notat. Rector 
sade: Contrarium finnes wid ändan uthi hans correction. Pasquillet lydde så: Bub- 
sequa qui Augiae suesti purgare bovile/Keck discas primum mentis purgare cloa
cam. Dn. Boeclerus begärade at Rector propter sanctitatem loci, wille noga ransaka 
effter dess authore. Actor wil sielf intet klaga någon an therföre kan ey heller 
Consistorium det göra. Beslötz at publice skal slåes ahn een intimation, deruth- 
innan Senatus academicus detesterar factum, och admonera den som någon weet- 
skap har der om at han propter fidem Academiae debitam wille det gifua til- 
känna. Archiepiscopus rådde til, man skulle citera then at allt kunna bättre uthleetas 
och rätt afdömas huem rätt hafuer och huem som hafuer förgripit sig.

5. Engelbert Swenson hade fåt kundskap af engewachteren på Morängen at 
Petrus Olai, Israel Danielis och Jacob Skyttes sons tienare Claes hafua stulit af 
Matthias Witte. Israel är kommen sin koos, Petrus är antagen.

Consistorium skiöt Petrum Olai ifrån sig wille intet låta sättia honom i Academiae 
hechtelse effter han har så hinge warit ifrån Academien och exercitier, och begynt 
ställa sig så illa. Tå tog Engelbert Swenson honom och lätt föran på slottet.

6. Uplästes detta Dn. Bcecleri scriptum.
Magnifice Domine Rector, quia audio Venerandum Consistorium me non urgente 

aut postulante, ex officio inquirere in negotium, quod nosti, decrevisse, monere volui 
de studioso Aquensi, qui apud Dn. Schefferum in hospitio est. Nomen est Arnoldus 
ab Asten. Is neccessario vocand«r erit, si veritas cognosci debet, juniores n. Gyllen- 
stiernii iam praemoniti, negare audebunt. Id quod ex colloquio in mensa praesente 
Dn. Scheffero, moto, satis video: et valde miror quod tantulae aetatis, et quidem 
generosi pueri, a praeceptore etiam instituuntur, ut apud Ven. Consistorium, cuius 
ipsis sacra deberet esse authoritas, veritatis copiam facere non cupiant. De Georgii 
Gyldenstiernii famulo constat, quod cum primo vocatus esset ad Dn. Rectorem 
postridie primi facinoris quando ego etiam adfui tria vitra satis capacia spiritu 
vini quem vocant, repleta evacuaverit, et dixerit: Nunc audacter iurabo apud Dn. 
Rectorem. Si haec non sunt argumenta, nescio quid argumentum vocari debeat. 
Audientur autem haud dubie caeteri quoque famuli Gyllenstierniani omnes, quam
quam ego nihil amplius moneo aut postulo quam ut faveas

Mag. Tuae cultori studiosiss.
I H  B

När detta war upläsit frågade Rector Consistorii rådh. Boeclerus har sagdt sig 
intet willia bemöda Consistorium, han seer sig intet winna ehuru wäl han förmenar
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sig hafua argumenta sufficientissima, certe hinc in Rectorem & Consistorium culpa 
non levis redundat quce denegaremus collegae justitiam.

Bceclerus säger at thet kommer ex odio peregrini. Rector sade sig hafua suarat 
der til negando, at in Consistorio äro intet så welduga män, som det göra skulle. 
Och Bökler sade sig för den skul wilia dimittere litem ty han seer sig intet annat 
ähn een faction emot sig af juventute.

öfuer sådant sade Rector har nu Boeder besuärat sig, derföre wilia wij granneliga 
inquirera, iag har bidit honom persequera saken.

Uplästes dernäst h. Georgii Gyldenstiernas skrifft der uthi han begärar at hans 
tienare som är skylder för D. Böcleri fönster må tilbörligen blifua straffat om han 
finnes skyldigh, eller och blifue in Senatu frijgiord om han oskyldig är.

Boeder säger, om Senatus frijar them han anklagat hafuer så wil han på een 
annan wäg uthföra sin saak.

Resolutio p.t. Wij taga saken före til noga ransakning tilkommande onsdag, 
interim citerar Rector alla them h. Böcler nampngifuit haffuer.

Den 13 Martij

höltz ordinarium Consistorium praesentibus: (D. Laurenti«! Stigzeli«! p.t. Rector 
war borto) D. Zacharia Humero pro Rectore, D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, 
D. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Martino Nycop., M. Laurentio Fornelio, 
M. Boetio, M. Olao Unonio, D. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, M. Johanne 
Laurbergio, M. Olao Stenio.

1. Proponerade Pro-Rector en tyskz petitum at bliffua mölnare här i Upsala 
quarn, och wil nu strax träda til. Resolutio. Erick Larson blir quar wid tiensten och 
skola göras leges för mölnaren. W il han ey regulera sig der effter så få wij sädan 
sättia honom ifrån quarnen.

2. Proponerade proRector om Israele Danielis som nu är fast tagin för tiufuerij, 
om Consistorium skal döma honom eller ey. Stora skäl funnos på båda sidor, beslötz 
likwäl at Consistorium dömer honom nu som förr.

3. Matthias W itte begärar ock at Petrus Schult skal citeras hijt? Consistorium 
frågade Matthias om han lägger och honom tiufnaden til, så wil intet Consistorium 
hindra honom, ey heller tilstädia at antasta honom, uthan wij skrifua hans fader 
til at han innan 14 dagar skaffar honom hijt, ty een klagar på honom.

4. Uplästes scriptum D. Boecleri som senast lästes den 6 hui«j, item refererade 
prorector huru många förtreet Boeder lijder, såsom det at itt lod kom i förregår 
genom hans fönster in i huset.

Arnoldus ab Asten testatus est se post prandium postridie eius diei quo fractae 
sunt fenestrae D. Böcleri, in vestibulo Dn. Schefferi, audivisse ex majore natu e 
geminis Gyllenstiernio haec verba: novisti? quid dixi. Fenestras Domini Boecleri 
fractas. A qua parte dicebam? Ab altera parte dixit, et forte noctu ab hac parte 
frangentur.

Inkallades Dn. Georgius Gyldenstiernius. Huilken strax begärade at Dn. Bcecle
rus måtte stå sig til rätta. Och alldenstund Boeder skriffuer til Consistorium, så wil 
och iag skrifua. Han är intet för huit at stå mig sielf til rätta personlig. Iag wil intet 
stå til rätta förr ähn han står medh. W il icke Boeder klaga, sade Gyldenstiernan, 
så wil iag klaga Bökler ahnn. Prorector sade: Dn. Boeclerus dimittit litem. Dn.
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Gyldenstiernius swarade: Så wil iag klaga honom ahnn, ty han har låtit citera mig 
icke för een ciphra uthan ut reum.

M. Johannes Tiderus aflade sin lijfliga eedh och witnade at han intet wiste at 
fönstren woro sönderslagne, förr ähn Boeclers pijga kom och bultade på dören och 
frågade effter wachten. Hafua I sädan hördt der uthaf? Han swarade, jag weet 
intet huem them sönderslagit haffuer.

M. Johannes Spakius aflade sit juramentum och witnade sålunda: Samma affton 
fönstren säyas wara sönderslagne, war jag i her Georgii Gyldenstiernas cammar, 
item Johannes Vidikinni och hans discipel, wij woro ther til halfgånge 10. Per 
drängen hade klädd tröjan af sigh när iag gick tädan, intz woro drängerna uthe 
mädan iag war ther. När 8 slog om morgonen talade iag medh D. Bceclero, han 
frågade om her Jörans dränger woro hemma? Jag undrade huarföre han frågade, 
sädan sade han för mig at hans fönster woro ofta sönderslagne, frågade om iag 
hade hördt ther af? Jag nekade såsom iag ock i sanning intet weet der aff.

D. Johannes Vidikinni aflade juramentum och witnade: Jag war hoos h. Jöran 
Gyllenstierna om afftonen ifrån 8 til klockan 10, ty iag wäntade breff. Her Jöran 
war i skiortaa Intet har iag hördt af huem eller genom huars rådh D. Bcecleri 
fönster äro sönderslagna.

Ericus Andres Stockholmensis lade af sin eedh, och refererade sålunda: Min 
moder kom hijt om quällen klockan wid 8 eller 9, tå gick iag til henne och hon 
fölgde mig hem, 10 slog åth hon, emillan 10 och 11 gick poiken effter en kanna 
öl, intet weet iag honom hafua giordt någon skade på fönstren, iag har frågat 
honom hårdeliga til, men han nekar städigdt. Emillan 11 och 12 gick han med 
een wijnflaska op i Fierdingen, sädan war poiken inne. 1 slog lade iagh migh och 
gossen medh. 8 slog om morgonen gick gossen mz een träkanna til S. Erikz källa 
effter wattn.

Daniel Engebrechtson aflade sin eed, och sädan betygade at han intet wiste af 
Böklers fönster huem them utslagit hade, huarken hade han thet giordt, eller wiste 
någon annan som thet skulle hafua giordt.

När thetta så examinerat war uplästes D. Boecleri breff så lydandes:
Jubente Magnifico Dn. Rectore apud Venerandum Consistorium Acad. in re 

proposita. 1. Testor me litem, ex caussis necessariis, dimittere, neque eam velle ex 
formula persequi. Quo nomine non peto, ut Venerandum Consistorium mea causa 
molestias suscipiat: Cum aliquando adversariorum malitia aut gratia, hominibus 
assequendi juris vel voluntatem vel facultatem soleat eripere. 2. Si tamen ex officio. 
Senatus academicus vult inq#;rere; argumenta ex potioribus haec possum dicere: 
1. Georgii Gyldensternii famulum, splendente luna vidi, agnori faciem suspicientis, 
notavi incessum etc. cuius rei sunt satis certi mihi conscius sum, ita nulla negantium 
improbitas potest efficere, ut nesciam, quod scio. 2. Circa Erici Andrese famulum 
eadem notitia domesticorum meorum in promptu est. 3. Subsecuta statim insequenti 
mane inspectio & demonstra/io fenestrarum ab hoc ipso famulo, & Gyldensternii 
servo facta, sicut prolixe ostendi, satis rem declarat. 4. E junioribus Gyldensterniis 
alter postridie statim ad studiosum Germanum in aedibus Dn. Schefferi habitatem 
dixit cum gaudio & exultatione: praeterita nocte Boecleri fenestras fregerunt: hodie 
haud dubie etiam ex altera parte id fiet. 5. Cum illa ipsa hora, qua haec injuria 
mihi illata est, dimisissem famulum & ancillam, repererunt januam in aedibus 
Schefferi, quae in viam publicam ducit, patentem. 6. Ericus Andrese confessus est,
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famulum suum eo tempore non fuisse domi. 7. Gyldensternius suam iracundiam ad
versus me passim ebuccinavit. 8. Ex eo tempore, quo litteras Domini Benedicti 
Skytte accepit, tota nox silentio tranquilla, & tumultu vacua fuit, magno argumento, 
quis antea singulas noctes inquietaverit. 9. Cum praesertim Dn. Schefferi seruus 
fassus sit ultio apud meos, Gyldensternium totis fere noctibus vagari in urbe 
& grassari. 10. Id quod aliunde etiam clarum est. Caetera consulto praetereo, & 
mihi reservo. Nam a Gyldensternio nec defendet me quisquam, nec defendere 
potest, nisi sola Serenissima Regina, quae non patietur sub laudatissimo suo 
regimine viros honestos a ferociente nobili juvene illudi, & injuriis affici. 
3. Caeterum quoniam utrumq»e famulum praedictum sua nequitia fide indignos 
reddit, etiam si jurent, igitur de culpa aut innocentia pronunciari non posse, 
testor, nisi sub juramento auditi fuerint ipse Georgius Guldenstern, Johannes Gül
denstem, Gustavus Adolphus Skytte, Johannes Vidichinni, M. Joh. Tiderus, Ericus 
Andreae, M. Spakius, et famuli omnes horum. Praeterea Dn. Caroli Sparre famulus, 
& majoris Lövenschildii famul#; Daniel, tali formula: an de injuria factarum 
fenestrarum, & de Giildensternii adversus me iracundia nihil sciant, et audiverint, 
per quem & cuius iussu id perpetratum sit. Hoc sicut operosum est, & molestum, 
ita non peto ut fiat, interim nisi fiat non poterit absolui Guldensternius, quod ex 
composito a Venerando Consistorio petit. Injurati testes nulli testes. 4. Nihil 
equidem praescribo: Sed si Rectoris testimonio, aut Consistorii scripto absoluantur 
illi, qui hoc quaerunt, tum nec mirabitur, nec aegre feret Venerandum Consistorium, 
me facere quod justitia causae meae postulat, et allegare mea argumenta ubi opus 
est.

När thetta upläsit war beslötz at the som ähnn intet hafua aflagdt sin eed, skola 
upkallas til een annan gångh.

V. Uplästes Johannis Vidichinni breff til Consistorium deruthi han begärar libe- 
rera sig juramento ifrån det passquillet på Gustaviani auditorii wägg skrifuit war in 
M. Keckium. Tå föreskref Consistorium Johanni denna eed: at han icke sielff hade 
skrifuit denna libellum famosum, ey heller bidit någon skriffua, icke wiste heller 
huem som skreffuet, ey heller ännu weet. Denna eed stafwade och gick Johannis 
\sic\, och allt så erkändes af rätten frij för den beskylningh.

VI. Berättades at Erik Halfwardson hade fängzlat mölnarens dräng som är under 
academica jurisdictione. Resolutio. Jahan Anderson wachtemestaren skal få fulmacht 
att klaga honom ahn derföre och låta honom böta.

VII. Dn. Schefferus scripto excusauit absentiam.

Den 19 Martij
höltz ord. Consistorium närwarande: D. Laurentio Stigzelio p.t. Academiae Rec

tore, D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, D. Carolo Lithman, D. Daniele Sidenio, 
M. Israele Bringio, M. Johanne Franck, M. Martino Olai Nyc, M. Henrico Ausio, 
M. Laurentio Fornelio, M. Olao Unonio, M. Isaeo Istmenio, M. Johanne Laurbergio, 
M. Olao Stenio, Dn. Zach. Humero.

I. Uplästes H. K. M:tz bref af den 12 Martij 1650 gifuit M. Laurentio Bronnio 
at han må och skal åhrligen behålla af Academiae medel som kunne besparas 
150 dr huit mynt til extra ordinarium stipendium theologicum.

II. Uplästes H. K. M:tz breff om Boecleri fönsters banemän, medh befalning at 
Consistorium skal der om ransaka.
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Dd. professores tyckte illa wara at sådant skulle klagas för H. K. M:t som intet 
så befins i sanning.

Dock fulfölgde Consistorium medh then påbegynte extraordinari ransakningen, 
både om fönstren och skiutningen.

Rector förtälde om Olao Gran huru han kallade honom och förehölt om skiut
ningen i sin stuffua. Då swarade Gran at Wrangelens tienare war hoos honom och 
han skiöt emot sin wilia. Rector swarade honom, i blifua tagna derföre, går fördenskul 
til Boeder och seer på linien huru lodet är gångit. Wijsar linien ifrån edert huus så 
slippa I. Då gick Gran till Boeder at see huru lodet hade träffat. När han dijt kom 
stod han och excuserade sig, det bad Rector honom intet göra. Nu skref då h. 
Bökler mig så til:

Magnif. D a  Rector. Ex eo studioso quem T. Magf. ad me ablegauit, percepi 
laborari de auctore sdopi in aedes meas explosi, globiq«e conjecti. Ad sublevandum 
illum laborem, ante omnes audiendus etiam est M. Joh. Tiderus, qui dixit se scire 
cameram, ex qua displosus sit sclopus, qui autem incolant eam ignorare. Nec tam 
laborandum forti erit de aedibus lapideis, quam de ligneis. Interim spero, coeptam 
et contumacia illius nobilis elusam inquisitionem, ceterarum rerum continuatum iri. 
Idque litteris S. R. M:tis ad Academiam missis, maxime consentaneum arbitror. Si 
n. dubitari poterit, an Academia haberet potestatem niquirendi: nunc illa potestas 
non modo concessa, sed mandata est. Quod autem denuo voluerunt me in partes 
revocare, in eo exemplum periculosum in ipsos Professores statui puto. Dixi quid 
factum sit: dixi argumenta ad originem injuriarum deducentia. Caetera venerandi 
Consistorii sunt: an velit impunita dimittere,* et in excussa, pessimi moris faci
nora, an vero officio nobili judicis sibi utendum credat Plurimum enim differunt 
ista duo: an res agatur processu ordinario actore et reo suas partes obeuntibus: an 
vero inquisitio suscipiatur ex officio nobili. Atq«e duo haec genera, non sunt uni«r 
populi, sed iuris communis omnium gentium. Prius illud nemo, qui auctoritati 
Academiae consultum cupit, debebat a me postulare. Posterius Regiae litterae ex
planant. Quae Vidichinnius adversus Keckium scripta obtulit differi poterunt arbitror, 
donec graviora haec fuerint excussa. Tum n. quoniam epistola eius in plerisq«e me 
potius quam Keckium accusat, ipse adero & caussam dicam. Valeat Mag: Tua, et 
ignoscat, quod his literis, respondendum putavi ad alienam studiosi ad me ablegati 
excusationem & simul rogandum ut auctoritas academica quae mihi mea securitate 
carior est, adversus ludibria hominum importunorum vindicetur.

T. M:ae observ. I. H. Boeder«*.

Sedan inkallades M. Tiderus til at witna om lodet uthur huad cammar thet kom. 
M. Johan sade: Jag hörde thet skiötz i Swartebäckien i tuå dagar på rad, då frågade 
iagh wår dräng: Huar the skiöte? Drängen swarade i M. Stenii bygning skiötz om 
onsdagzafftonen. Intet weet iag kammare» uthan drängen sade thetta för mig at the 
skiöte uthur nedra bygningen.

Der näst frågade Rector om Consistorium skal communicera D. Georgio Gulden- 
stiernio D. I. Boecleri schedas, effter die äro icke eo amino hijt skickade uthan ad

* I texten står dimittere. E tt /  är tillskrivet över första i-et.
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informandum judices. Respondebatur. Wij wilia nu inquirera det bästa wij kunna, 
och der om förfråga oss hoos H. K. M:t.

Inkallades Otto Jönson h. Gurli Sparres tienare huilken lade af sin lijfiiga eed 
och witnade: I onsdagz om affton widh iag gick til måltijdz kL 6. skiötz uthur 
M. Stenii träbygning wid gatan i den cammaren som är närmast åth D. Ausii 
gård, intet såg iag om thet war bössa eller pistol, een stor smäl war thet. Widare 
weet iag intet här om. Ey heller huem h. Böklers fönster hafuer sönderslagit.

Inkallades Johan Gyllenstierna tanquam testis. Han lade af sin lijfiiga eed och 
refererade så: Jag kom til min bror, der war iag om natten. 10 slog om afftonen 
eller mot 11 lade wij oss, och brors dränger woro inne, intet weet iag huem dessa 
fönster sönderslog, och intet har iag hördt huem thet skulle haffua giordt. Han 
swor och at han ey i söndagz affton emillan 8 och 9 dantzade på gatan widh 
Boecleri huus, som om honom sagdt är at the hade känt hans liudh.

Her Gustaf Skytt[e] (war 14 åhr gammal) sade sig intet weeta huem Boecleri 
fönster hade sönderslagit.

Per Jönson Gyllenstiernas dräng aflade sin eed och sade sig widh gudh i himmelen 
intet weta huem Boeklers fönster hade sönderslagit, ey hade heller hört then thet 
skulle giordt hafua. Hela den afftonen och natten war han inne, undantagandes at 
han war effter itt stycke rökt lax och twå kannor öl emillan 9 och 10. Ey heller, 
sade han, weet iag at min herre har befalt någon at sönderslå dessa fönster som 
Bökler klagar öfuer.

Jahan Anderson wachtemestaren lade och sin eed af och witnade at han ingen 
weetskap hade om then som Boeklers fönster sönderslagit hade.

Wachteknechtarna: Per Larson, Jahan Anderson och Jahan Hindrikson sworo och 
witnade at the ey heller wiste huem fönstren sönderslagit hade.

Wachten frågades d l om D. Georgius Gyldenstierna plägar grassera på gatan om 
nätterna? The swarade: Ney, intet i åhr.

Wachten tilspordes ock om the wiste huem D. Terseri och M. Olai Unonis 
fönster hade sönderslagit? The nekade.

Dn. Georgius Gyldenstierna tilfrågades om han wille sponte offerera sig til at 
purgera sig medh eedh? Negauit. Han läggie migh medh lag til, och låte migh 
skriffteligen få suara, så wil iag purgera mig, ingen dom begärar iag förr. Jag 
begärar få see hans inlagor. Beslötz som tilförende at wij rådfråge oss hoos 
H. K. M:t.

Swen Nilson dhe små Gyldenstierners tienare lade sijn edh af och witnade at han 
huarken hade hört eller seedt huem fönstren på Boeklers huus sönderslagit hafuer.

Arffuid Arffuidson her Jahan Gyldenstiernas tienare swor och witnade, at han 
intet wiste huem Böklers fönster sönderslog.

Jacobus pedellen aflade sin eed, och sade: E. Magnificens har befallt mig gran
neliga fråga effter baneman som D. Boecleri fönster skulle hafua sönderslagit, men 
iag har på min eed intet kunna det uthspana.

Inkallades Mäns Larson her Jöran Gyldenstiernas tienare, huilken högeliga nekade 
sig hafua uthdruckit dhe 3 brännewijns glaas förr ähn han gick til Rectorem när 
första ransakning höltz om dessa fönster, sade ock sig aldrig hafua sagdt, huru han 
då dristeliga swäria skulle. Der på wil han tryggeliga gå den högste eed honom 
påläggias kan. Tå ladhe G>nsistorium för honom .denna eedh: Jag N. N. suär etc 
at iag her Boecleri fönster huarken sielf sönderslagit hafuer ey heller weet huem
2 — 691091 Sallander
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thet giordt hafuer, så sant mig gudh hielpe! Denna eeden gick Måns sielfkräfiandes, 
och derföre af rätten sades och erkändes frij.

Den 20 Martij
dagen näst effter höltz åter Consistorium praesentibus: D. Laurentio Stigzelio 

Rectore, D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, D. Carolo Lithman, D. Daniele 
Sidenio, M. Israele Bringio, M. Martino Nycop., M. Laurentio Fornelio, M. Olao 
Unonio, D. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, M. Johanne Laurbergio, M. Olao 
Stenio, D. Zach. Humero.

Herr Jöran Gyllenstierna begärade nu som i går at bekomma her Boecleri inlagda 
skriffter i rätten emot sig? Rector swarade: D a  Boeder#; älger sig intet hafua 
ärnat per ordinarium processum inläggia några scripta emot eder, uthan til at in
formera judices. Gyldenstierna sade, jag måste wem huarföre iag skal göra eedh. 
Dn. Archiepiscopus, sade Rector (sädan Gyllenstierna hade afträdd) suaderar oss til 
at lefrera uth Boecleri scripta til Gyldenstiernan at han må förklara sig der på. Dock 
omhogse the sigh in Consistorio, och sände Notarium då strax til D a  Boederum 
at gifua honom detta tilkänna huad Gyldenstierna begär ar. När Notarius dijt kom 
och detta h. Boeclero berättade, fölgde Boeclerus sielf in Consistorium och strax 
begärade at Consistorium wille icke det tillåta at hans wederpart skulle få the 
scripta som han judicibus extrajudicialiter et memorialiter, non in forma actionis 
öfuergifuit hade, ty thet skeer ipsi in pfveiudicium. Resolutio ut bis ante. Skal skrif- 
fuas til H. K. M:t här om, såsom ock om skiutningen och swar på H. K. M:ts 
breff.

Nästförleden måndag sände Rector och Professores D. Zachariam Humerum odi 
M. Ericum Noraeum uthi h. Boecleri huus at taga information om skottet, huru lodet 
är ther inkommit och huadan. Då funno wij som åstad sände woro h. Boederum in 
superiori contignatione. Der h. Boeder då wiste oss i exempelwijs huru thet war 
inkommit genom fönstret nedre i barnacammaren. Humerus sadhe: Den som fingo 
see thet. Boeder suarade huru thet hade rijfuit i wäggen, och at ther står en säng 
när hon uthtages så finnes wäl lodet igen.

I dag förmiddagen skickade Rector och Professores dijt M. Laurentium Forne- 
lium, M. Istmenium, D. Humerum och M. Ericum Notarium. När wij dijt kommo 
begärade wij see huar lodet hade tagit inn, och funno i den cammaren i millan 
wåningen 2 rutor wara sönder i fönstret der genom lodet skulle hafua inkommit. 
Humerus frågade h. Boederum: Huar är thet hohlet i sade lodet hafua rijfuit i 
wäggen? Respondit Boeder: ita mihi dictum fuit. M. Fornelius: lodet slår intet 
2 rutor sönder och blyt är bögd emillan dhe söndriga rutorna. Boeder: kan skee 
en ruta war förr sönder. Kan skee, sade ähn Boeder, at thet har slagit i wäggen 
uthan förr sonitum audiuimus, och lätt see een söndrig steen i wäggen. Swarade 
M. Fornelius: iste lapis vetustate exesus est

Beslötz at och här om skal röras i breffuet som skriffuas skal til H. K. M:t. Så 
lydde breffuet:

E. K. M:tz bref af den 15 huius är oss tilhanda kommit med allernådigst befal- 
ning, det wij skola medh tilbörlig flijt och ijfuer ransaka effter banemannen til 
det öffuerwåld som wår medh collegae h. Boecleri i förlupen tijdh tilfogat är, på 
hans fönster medh steens in kastande och lodz inskiutande i hans logementer. Och 
sädan samma ransakning woro til ända fördh, fälla i den saken een rättmätig sen-
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tens, och den sampt aeterna E. K. M:t medh thet förderligaste öfuersända. Denna 
E. K. M:tz nådigste befalning hafua wij winlagdt oss om at medh högsta flijt, så 
myckit möjeligit har kunna warit, effterkomma, så at nu allenast litet i denna saak 
står tilbaka, huilket synes icke wäl och tryggeligen af oss förrättas kunna, förr ähn 
E. K. M:t blifuer giord om saken een allsom kortast relation, och R  K. M:t sädan 
täcktes på een diffieultet, som nu sidst förefallen är låta oss bliffua mechtige sin 
nådigste resolution. Den oförrät her Boeclero är skeedt på hans fönster medh inkas
tande i hans wåning, hafuer gått oss myckit til hiertat, både derföre at itt sådant wåld 
och oskick i sigh sielft är leedt, och hafuer tilfogat oss hans collegis både förr 
och sädan, ja sombligom widh samma tijdh samma osäkerheet och skada, såsom 
ock derföre aldramäst at han främmande är, och af E. K. M:t specialiter hijt inkal
lat, huilken derföre borde, och wij af hiertat önskadhe warda fram för alla andra, 
för sådan och all annor förtreet och orätt förskont. Huarföre wij och så snart han 
den oförrätt honom skeedt war Rectori tilkänna gaff med ijffuer och flijt ran- 
sakade på tilförende wahnligit sätt effter banemannen. Och effter wij huarken då 
strax, eller på een tijd der effter kunde honom genom denna ordinarie ransakningen 
upspana, gå wij til, förr ähn E. K. M:tz breff oss tilhanda kom at een extraordinarie 
ransakningh anställa, framkallandes i Consistorium den ena effter den andra, huil
ken herr Boeder eller wij kunna tänekia någon wetenskap haffua om banemannen, 
och honom edheligen examinerandes, på det wij skulle kunna medh witnen någon 
til saken binda, eller sådana praesumptioner hoos honom finna förmedelst huilka 
honom kunde påläggias det han sig medh eed wäria skulle. Huilket allt uthaf ae
terna är klarligen til at see, och wij derföre högeligen hafua oss til at hoos E. K. M:t 
beklaga öfuer deras orätta berättelse, som E. K. M:t hafua föredragit, det wij så för
sumligen h. Boecleri saak traeterat hafua. Sidermehra såsom E. K. M:t[s] breff oss i 
händer kom hafua wij continuerat den extraordinarie ransakningen i Consistorio, så 
at nu alle som herr Bcedero eller och oss hafuer syntz lijkt wara det dhe skulle 
något af banemannen weta äro eedeligen tilfrågade och examinerade, undantagandes 
fåå som ålderen för eed befrijade, men ingen funnen som säger sig wetta huem 
den wåldsamme gärningen giordt haffuer, eller oss kan säya wichtige praesumptioner 
och tekn, som någon til laglig eed binda kunde. Sidst emädan h. Boeder haffuer i 
denna saaken mäst altijdh beskylt her Jöran Gyldenstierne, och lagdt hans tienare 
till at han gärningen på fönstren giordt hafuer, så haffuer samma tienare sielfkräfian- 
des i Consistorio frijat sig medh eedh. Herr Jöran protesterandes om sin oskyldigheet 
biuder sig til at det samma göra, doch medh dhe skiäl I. at han måtte få uth copier 
af dhe zedlar herr Boeder haffuer om honom lefrerat Rectori och Consistorio, på 
thet han måtte få see, dhe beskylningar som der i kunna wara honom påförde, 
och emot dem sitt skriffteliga swar til at saluera sin famam, inläggia. II. at Con
sistorium wille läggia honom eden oppå. På bäggie dessa her Gyldenstiernas postula
ter kan Consistorium sig uthan information aff superiore judice icke fulleligen för
klara. Ty det första anlangandes så protesterar h. Boeder högdt der emot föregif- 
wandes zedlarna icke wara i den meningen inlefrerade, at the skulle ifrån honom 
såsom een actore, reo uthlefreras, och äro derföre icke in forma stälte, uthan såsom 
itt memoriali Rectori och Consistorio til underrättelse uthi saken. Til det andra 
huadh eeden widkommer, så emädan Consistorium effter een så noga ransakning 
likwäl inga wichtiga och lagliga praesumptioner hafuer förnummit, til den beskyld- 
ning h. Jöran graveras medh, dristar sig icke Consistorium emot wahnlig rättegångs
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process herr Gyldenstierna eeden påläggia, medh mindre judex superior befaller det 
extraordinarie göra. E. K. M:t bidie wij fördenskul underdånigst at E. K. M:t nå
digst täcktes Consistorium om dessa twenne difficulteter i denna saak informera 
låta. Så snart wij på dem haffua resolution bekommit, skola wij uthan widare up- 
skoff effter E. K. M:tz befalning een änddig sentens öfuer saken fälla, och den 
sädan medh aeterna E. K. M:t underdånigst öffuersända. Förmodandes E. K. M:t 
warder af dem förnimmandes oss hafua giordt wår möjerliga flijt i denna saak, 
såsom ock at huadh E. K. M:t om wår skuld, så wäl som om det ena skottet effter 
det andra i her Böklers logementer berättat är, ingen grundh hafuer. E. K. M:t 
wille fördenskul nådigst oss emot sådana wåra missgynnares wrångwijsa berättelse 
förswara, och här effter som her till alltijd förbliffue wår allranådigste Drottningh.

II. Framkom för rätten een skomakare Matthias W itte benämd och anklagade 
närwarandes fångar Israelem Danielis och Petrum Olai Roslagium för tiufwerij, at 
the hade bortstulit ifrån honom uthur hans wärkstad 68 par skoor af åtskillig läder. 
Stöflor nyförskodda 12 par. Nyskorna stöfleskaft af ryssläder 14 par. Nyskorna för- 
skoor af ryssläder 11 par, föruthan det han i hastigheet intet saakna kunde. Begä
randes een rättwijs dom oppå them.

Israel swarade: Wij woro tre personer i sälskap, när wij togo skoor och stöflor 
ifrån honom. Jag, sade Israel, Petrus Olai i Närtuna och Claes Wolff, herr Göstaf 
Skyttes tienare. Fämton par skoor och 3 par stöflor tog iag Israel Aderton par och 
een med tog Petrus item 2 par stöflor. Claes Wolff tog 20 par skoor och itt par 
stöflor och mehra woro ther intet, ey heller togo wij flere ähn iag nu bekant 
haffuer.

Petrus Olai bekände at han hade warit medh Israel och Claes när the togo skorna 
bort för skomakaren, men aldrig offtare huarken förr eller sädan. Sade ähn ytter
ligare huru han kom ihoop med Israel och Claes, nembliga: När Petrus kom ree- 
sandes ifrån Bergzlagen hafuandes sin egen häst; war Israel för honom i samma 
gästherberge, då bad Israel Petrum at han skulle få fölia honom hem. Nog kunna i 
thet få sade Petrus. Israel badh honom bijda effter sig een dag eller twå, effter 
han kunde ey få reesa så hastigdt, ty han skulle witna medh een hustro i Consisto
rio. Tå förwägrade sig Petrus kunna töffua aldenstund han hade intet fodher åth 
hästen. Israel lofuade sig wilia skaffa foder, och gaf Petro itt gehänge at han skulle 
bijda honom. Om afftonen bad Israel Petrum fölia sig til måltijd. När the tå kommo 
på gatan sade Israel at han och Skyttens Claes hafua rådslagit at the andra natten 
effter, wille taga een hoop medh skoor ifrån Matthis Witte, och Claes har skodat 
alla omstendigheter. Wiltu gå medh Petre? Ney, swarade Petrus. Hui så, sade 
Israel huad skadar tig, nog må du hinna gå medh, du har intet behof at gå in och 
taga något uth, du skal see Claes är intet rädder. Sedan kommo the i gården ther 
the skulle få maat, der war Claes för dem. Effter måltijd fölgdes the 3 åth uth, när 
the kommo uthom porten sade Claes til Israel: Har du sagdt för Petro huad wij 
achta göra, ja swarade Israel. Rättså sadhe Claes: wilia I gå medh, Petre? Petrus 
swarade, iag har intet berådd migh der på. Huarföre icke, sade Claes, huem far 
åth eder, allenast at i komma medh oss, och stå på skyltwacht, i skole weta at thet 
gäller fuller mehr oss som skola ingå. Således lätt Petrus sig öffuertala. Andra 
aftonen kommo the alla tre tilhopa på gatan, tå sade Claes, på staan wilia wij sättia 
til wägz, ia fritt sade Israel. Så kommer, sade Claes, och föUer migh op uthi D. Olof 
Laurelii wind så länge til dess klockan slår 12. Tolff slog gingo the åstad, Claes
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hade een yxa och bröt ifrån fönsterlukan, slog uth een ruta, och tog uthaf fönster
hakan, gick så inn, tog stöflorna först, och een hoop medh skoor, Israel tog en ryss- 
hudh och lade mästaparten sko[r]na uthi, Claes tog the andra, sädan gingo the uthi 
D. Olofz Laurelii wind igen, Claes tände op lius och bytte sko[r]na. Så war ther een 
ny kardewans stöfla som ingen maka hade, den togh Claes och sade: Wij måste 
ändeligen gå tilbaka och see åth at wij kunna få igen den andra stöflan. Ja må göra, 
sade Israel, wij wilia sättia åstad. När the tå dijt kommo sade Israel. Släp mig nu in, 
intet doger du Claes. Så gick Israel inn, kastade uth skoor medh famnen, och allt 
sammans det olaskade lädret, thet boro the i samma wind och bytte sig emillan. 
Denna Petri relation bekände Israel sann wara.

Matthias skomakaren stodh opp, at Petrus skulle wara uphoffuet och principalen 
til samma tiufnad, aldenstund Petrus war hoos honom 8 dagar tilförende, hade och 
tilförende gäst uthi nästa grangården hoos skomakaren, måtte för den skul bäst weta 
lägenheten. Befaltes för den skul Israel at säya huru thet tilgick. Israel sade, ja det 
war så: Wij 3 råkas på gatan, då sade Claes iag har lust bussar at göra den der 
Matthes Witt, något puss. Då kommo wij så öfuereens. Claes tog op fönstret han 
och gick första gången inn och kasta uth stöflor och skoor, när wij kommo hem fick 
Claes een udda kardewanstofwel, då sade han iag måste hafua den andra medh. Så 
gingo wij dijt igen.

The tilspordes om någon mehr war medh them? The swarade at ingen war medh 
mehra ähn the tre.

Ähn tilspordes the, om någon mehr i D. Laurelii gård wiste ther aff. Israel swa
rade at Claes oppenbara thet några dagar ther effter för Per Schult.

Noch frågades om ingen ther i gården hade kundskap om pistolerna, som woro 
gömda under windztrappan? Israel suarade om Jöran drängen der boor något wiste 
der om så har fuller Claes sagdt thet för honom, förr ähn han bortrymde.

Här afträdde Matthias W itte och Petrus Olai.
Sädan framsteeg Erik pistolmakaren och klagade ahn Israel Danielson på nytt för 

pistolerna, säyandes: I Matthesmässo natt nästförleden bortstaals uthur min wärk- 
stad 8 par pistoler, 2 par pistollåås och 2 bössor, den ena uthan låås. Dem har lijk- 
wäl Israel Danielson tagit ifrån mig, och äro nu i hans gömmor igen fundna, ehuru 
wäl han tilförende medh Erici Andreae Stockh. poike äro derföre frijdömde här in 
Consistorio, och iag dömd til stoor penningeböte på rådstuffuan, och hafuer måst 
sittia i fängelse derföre.

Tå förehölt rätten Israeli thetta: Huadh swarar tu Israel här till, är icke een 
skamlig gärning, at du och domarena så skendeliga bedragit haffuer, och kommit 
them til at falla een honom skadelig dom, som många kalla orätt, ändock han är 
secundum acta et probate i rätten inlagda afsagd. Israel swarade: Domen som fältes 
i Consistorio war een rätt dom, ty der i frijkallades Erici Andreae poike Mårten, och 
han war och redzliga frij, och wiste plat intet deraf at iag hade tagit pistolerna. 
Jag dömdes ock frij effter pistolmakaren intet kunde öfuertyga migh. Och nu wil iag 
bekänna sade Israel huru iag bar mig åth när iag tog pistolerna. Ericus Anundi, 
Ericus Andreae, hans poike Mårten och iag wij lågo och suffuo i M. Boos gård, om 
natten steeg iag allena op, och ingen af them, huarken Erik Anderson eller hans poike 
wiste ther aff. Då gick iag til pistolmakarens wärkstad och tog pistolerna, baar them 
på Islandet, och lade them under een boobotn. När iag sädan kom in til them igen 
i qtmmaren, sade iag mig hafua warit uthe och giffuit min häst, ty wij skull?
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reesa om morgonen. Men ingen tung byltra hade wij medh oss, eller någon pistol i 
det fölie, undantagandes wåra egna pistoler.

Tå inkallades Ericus Andreas Stockholmensis at höra på Israelis bekännelse, at 
Israel allena sade sig hafua tagit pistolerna.

Pistolmakaren sade at Israel bekände ock för sig på slotet at Erici Andreas poike 
war intet medh honom. Ähn sade Israel att mir pistolerna hade leegat några dagar 
under boobotn, så bar han them i sitt herberge hoos Slawesta Hans och gömde them 
under sängea Der effter boros the i D. Laurelii gård och Claes gömde them.

Pistolmakaren afträdde, sädan framstelte rätten föliande frågor på Israel: Här är 
myckit och på många ställe stulit här i staden i detta åhret, bekänn Israel om tu 
hafuer thet giordt:

I. Hoos M. Israel Bringium ifrån een student mäst allt thet ther fans i hans 
cammar? Israel nekade.

II. Ähn ifrån her Jacob Skyttes son? Israel nekade.
III. Ähn penningar ifrån krögerskan här i marknan, och huem förlijkte henne? 

Respondit sig intet weta ther aff, huarken af stöld eller förlijkning.
IV. Westu om Erici Andreas poike är ihiälslagen? Respondit, Glunken har iag 

hördt. Glam gick emillan Claes och Per Skult, att Skulten skulle hafua slagit honom, 
derföre rymde han bort. Offta frågade han migh huru han skulle kunna slippa, bad 
mig at iag skulle taga dråpet på mig, och kringade mig bort at han sädan måtte få 
skylla på migh.

V. Bekände du för Schulten at du hade stulit några saker? Respondit, Ja.
VI. Har du sönderslagit D. Boecleri fönster, eller westu huem thet giordt hafuer. 

Respondit: Intet har iag slagit them sönder, ey heller weet thet
VII. Har du stulit ifrån Funkarna? Negauit
VIII. Har du slagit wachtedrängen på slottet och uthsläpt fångar? Israel suarade: 

Jag slog honom een släng i huffuudet medh yxhammaren och strax föll han neder, 
åter slog iag honom ett slagh och hielpte den andra fången öfuer balken.

IX. För oss i rätten sittia är berättat at du Israel, Schulten och Claes hafua ihiäl- 
slagit Erici Andreas poike? Israel swarade: Jag kan intet taga oppå mig thet iag 
aldrig giorde.

Opskiötz medh honom til een annan gång effter nu ingen klagade på wachte- 
knechtens wegna.

27. Martij

höltz ordinär. Consistorium praesentibus: D. Laurentio Stigzelio Reet., D. Daniele 
Sidenio, M. Israele Bringio, M  Laurentio Fornelio, M. Boetio Chruzelio, M. Hen- 
rico Ausio, M. Isaeo Istmenio, M. Johanne Laurbergio, M. Olao Stenio, Dn. Humero.

1. Bewiliades at Israel Enaeus skulle näst effter påsk få loff at komma til Acad. 
igen, men bötet måste han först uthläggia.

2. Oloff Erikson Schefferi dräng lade af sin lijfliga eed och sädan witnade uthi 
denn saken emillan h. Jöran Gyldenstierna och h. Boeder. At han har aldrig seedt 
Gyldenstiernan druckin eller grassera på gatorna. Om Boeclers fönster weet iag 
intet besked huru the äro sönderslagna. Wår port weet iagh intet om den yttersta 
porten stod oppe om natten ty han plägar blåsa op stundom. Men ingen thera huus- 
porten stodh öpen det weet iagh.
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3. Aprilis
höltz ord. Consistorium närwarande: D. Laurentio Stigzelio p.t. Reet., D. Joanne 

Tersero, D. Petro Schomero, D. Carolo Lithman, D. Daniele Sidenio, M. Johanne 
Franck, M. Martino Nycop., M. Boetio Chruzelio, M. Olao Unonio, M. Henrico 
Ausio, M. Isaeo Istmenio, M. Johanne Laurbergio, M. Olao Stenio, D. Zacharia 
Humero, D. Joanne Scheffero.

1. Zachris Stäker anklagade Samuelem Zachariae O-Gothum för 16 rdr gield, der 
på han hade hans obligation.

Item klagade Simon skomakare at Samuel war honom skyldig 8 rdr och een 
halfort.

Samuel bekände detta wara uprichtiga gield och lofuade sig willia betala så snart 
han får bodh ifrån sina föräldrar.

2. Brich Anderson i Boosberga uthi Torstuna sokn hafuer bortmist sin gård 
genom wådeld, begärar några åhrs frijhet.

Resolutio. Han får 1649 åhrs frijheet första gången. Sädan skal der synas, har 
han wäl bygdt så får han tu åhrs frijheet, der om fick han godh förhopningh.

3. Kom för sittiande Consistorii rätten Dn. Ericus Mylonius fullmechtig giord af 
seereteraren mons. Olao Wallio och hans systrar, och begärade på sina principalers 
wegner aff högl. professore M. Martino Nycopensi sin yngsta broders tutore at 
han wille tilstäila sina halfsyskon betalningen för then skuld han them skyldig är. 
M. Martinus swarade: at han intz nekar til betala sin pupilli skuld, men wille at hans 
syskon skulle taga dhe löösören som funnos och bökerna i wärde medh effter som 
the äro werderade. Consistorio syntes gott wara at anslå hela summan af wärdet på 
bökerna i billigdt prijs effter goda mäns mätisordom. Wilia icke pupilli halffsyskon 
sädan anamma bökerna i betalning, så må bökerna sälias at betalningen skee kan, 
och ingen läggie them oppå at emottaga bökerna mot sin wilia, emädan gieldet är 
af fasto tilkommit. Räcker och bökernas wärde icke til at fulkomligen betala skul
den, då går man til Luutgården och det fasta, at betalningen uthan längre förhalning 
skee kan.

4. Beslötz at inga penningar lefreras i Johannis Pauli booktryckiarens händer at 
köpa tryck och press före förr ähn H. K. M:t har confirmerat honom til det ämbetet. 
W ill han icke bijda, så fahre. 210 rdr begärar han at köpa tryckerij före.

3. Ransakades om Erici Andres poike som blef dråpin och fielstrader. Vide aeta 
criminalia.

Den 5 Aprilis
dömdes Israel Vide eadem acta. Petrus Olai Nertunensis dömdes och samma gång 

ifrån lijffwet för sitt begångna tiuffuerij skuld, effter 3 cap. Tiufb.

Den 10 Aprilis
höltz ordinarium Consistorium närwarandes: D. Laurentio Stigzelio p .t Academise 

Rectore, M. Israele Bringio, M. Johanne Franck, M. Laurentio Fornelio, M. Olao 
Unonio, M. Isaeo Istmenio, Dn. Zach. Humero.

1. Uplästes H. K. M:t befalning genom h. landzhöfdingen til Consistorium at alia 
professorerna skola låta förfärdiga och steenläggia sina gator.

2. Prssenteras catalogus på dhe böker bookföraren hafuer at sälia.
3. Beslötz at mons. Wallius tager sin halfbroders böker för halft wärde som the
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förr werderade äro, i betalning för den skuld han honom skyldig är. Nämbliga för 
fämhundrade och trettijo daler kopparmynt, för woro die wärderade för ettusend 
och sextijo daler.

4. Petrus Jonander lääs för Tungelens barn, har skrifuit ifrån Stockholm hijt til 
Andream Lund, men Andreas har intet bekommit brefwet, uthan några borgare 
hafua läsit brefuet ther the hade funnit thet på gatan. Deruthi säger Petrus sig weta 
bättre om tiufsaken ähn någon annan, undantagandes Israel Danielss. Resolutio. 
Jonander och Ericus Andreas medh skola citeras hijt til 14 dagar här effter.

5. Beslötz at Rector slår ahnn publice itt decretum Senater och förbiuder spassere- 
gång under predikan och gudztienstz förrättande.

6. Johan Olofson wid Galret och Hans Olofson i Fierdingen gingo i löffte för 
Petro Olai Nertunensi.

24. Aprilis
höltz ordinarium Consistorium praesentibus D. Laurentio Sdgzelio Reet., D. 

Joanne Tersero, D. Carolo Lithmanno, D. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. 
Johanne Franck, M. Martino Nycopensi, D. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, M. 
Johanne Laurbergio, M. Olao Stenio, D a  Zach. Humero.

1. Uplästes Hans ExcelL Rijkz- och Academiae Cantzlerens breff om godz förbyt- 
ning medh fruen på Walstenääs.

2. Israel Danielson bekände sig hafua lugit på Per Schult. Vide acta criminalia.
3. Uplästes Jonandri excusatoriae til citationem Rectoris, deruthinnan han säger 

sig hafua testimonium ifrån Academien och alltså intz lyda til detta forum. Reso
lutio. Skola brefuen sändas öfuer til Stockholm at der må ransakas här om.

4. M. Olaus Gestrinius, M. Petrus Boderus, M. Marcus Simming, M. Olaus Magne- 
lius och M. Magnus Nicolai Heising»/ begära adiuncturam philosophicam. Resolutio. 
Skal skriffuas til Illust. Dn. Cancellarium bref om theras begäran at een thera må 
ther til förhulpen warda.

3. Alexander fransosen begärar Consistorium will skriffua för honom til Reginam 
eller Dn. Cancellarium, at han må få augment på sin lön? Resolutio. Det är bättre 
at hielpa een student, eller någon annan wacker karl, ty han har tilförende så myckit 
eensam, som twå Adiuncti.

6. Uplästes ståthållarens h. Schwante Sparres bref til Rectorem, medh Hofrättens 
breff och resolution oppå Consistorii dom, emillan Nycopensem tutorem Wallii och 
fougden Erich Oloffsson. Då tyckte Consistorio gott wara at Erik Olofson skulle 
få betalningen af Luutgården, der han icke räcker så går man til Nyby. Interesse 
får han ifrån det Hofrättz resolution och bref sändes til landzhöfdingen. Nemliga 
ifrån den 15 Martij 1630 6 pro centum. Expenser här til, får han inga, men huad 
han kan kosta der på här effter måste fuller honom betalas. Detta discurrerades så, 
dock war intet Erik Olofson eller hans fullmechtige tilstädes.

7. Academiae bookhållare och fougden Per Benchtson begära kiöpa sig benkierum 
i kyrkian, the få intet rum ibland borgarna, tycktes gott wara at the med Acad. 
wachtemestare och språkmestare intaga den bäneken som är baak om then gambla 
professorum bänck.

Är wetandes at Acad. Ups. p.t. Rector, aerarii inspectores och Quaestor, tå the 
effter bönestunden i kyrkian woro församblade, lofuade och tilsade Erik Nilson at 
han nästkommande wår 1651 skal få begynna träda Acad. hemman i Tuna sokn
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och by, och för wahnlige uthskylder och ränta häfda och besittia. Actum Upsala 
25 April 1650.

8. Maij
höltz Consistorium publicum ordinarium praesentibus D. Laurentio Stigzelio Rec

tore, D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, D. Carolo Lithman, D. Daniele Sidenio, 
D. Israele Bringio, M. Johanne Franck, M. Martino Nycop., M. Boetio Chruzelio, 
M. Olao Unonio, M. Johanne Laurbergio, M. Olao Stenio, Dn. Zacharia Humero, 
M. Erico Noraeo N o t

1. Uplästes D. D. Johannis Loccenii skrifft medhdeelt M. Haquino Granaeo at 
Academiae Bibliothek är richtigdt ifrån M. Håkon lefrerat. Derföre begärade M. Ha- 
quinus uth sin obligation. Resolutio. Han får uth sin obligation och D. Loccenii 
manuscriptum blifuer quar in archivo Consistorii

2. Uplästes Illustriss. Dn. Cancellarii breff gifuit Bergero Magni studioso theo
logiae om prolongatione stipendii. Resolutio. D. Terseri cooperarii, antiquitatum 
studiosi dhe få allenast Prolongation, men sådant exemplum hafua wij intet, et si 
hoc admittimus, et promovemus hoc volentes, så komma aldrig nyia stipendiarii 
inn. Bergerus han må slå sig til någon wiss facultatem, så får han stipendium der- 
uthinnan, wij gifua honom godh spem der om, at han får så snart H  K. M :t så 
förordnar at wissa facultatum studiosi förordnas.

3. Thomas Ulander Bothniensis begärar stipendium eller någon hielp ex fisco. 
Resolutio. M. Noraeus Notarius skal ex fisco lefrera honom 16 dr kopparm.

4. Uplästes Rijkz Cantzlerens bref för sin syster fru Ebba Oxenstierna om jorde- 
skiffte medh Academien. Resolutio. W il fru Ebba giffua Academien bättre igen, så 
får hon byta.

5. Israel Danielsons bekännelse och Per Schult, vid. act. crim. Item bekände han 
sig hafua giort Christopher Markuson det samma, ty han tänckte han skulle hafua 
fördt på sig om dråpet. Christopher sade sig strax Israel blef fången, alla tiufsaker 
opwijst på cemners rätten, och för profossen.

Den 15 Maij

höltz ordinarium Consistorium praesentibus D. Laurentio Stigzelio Rectore, D. 
Joanne Tersero, D. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, D. Henrico Ausio, M. Isaeo 
Istmenio, D. Humero, D. Joanne Scheffero, D. Benedicto Hedraeo, M. Erico Noraeo 
Not.

1. Uplästes H. K. M:tz breff om D. Joannis Terseri och hans medharbetares löhn 
för versione biblica.

2. Uplästes Illust. Dn. Cancellarii breff at Samuel Schunch måtte bekomma sti
pendium. Resolutio, han skal få och confirmeras när om stipendiariis handlat warder.

3. Afdömdes den saak emillan Hans Gulichsson och Joh. Samuelis een rund tijd 
uthi rätten hängt hafuer.

Emädan Johannes Samuelis Medelpadius hafuer tå han råkade i träta och ordkast
ning medh hustro Sara Hans Gulichsons, wäxlat medh henne ährerörige ordh, kallat 
henne hora och sädan in för rätten gripit til skiäl, wiliandes thet öffuertyga henne, 
men intet fått sådana bewijs der med han henne hoorstyckie be wij sa kunde, uthan 
fehlat der uthi, derföre frijkallade Consistorii rätten mehrbrte Hans Gulichsons 
hustro, och dömde Johannem effter det 30 cap. RådstB. til 60 mk boot. Och der
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til medh at ref undera Hans Gulichson för alla bewij sliga expenser fämtijo daler 
koppermynt.

4. Beslötz såsom tilförende at huar och een inspector skal fordra uth räkningen af 
Quaestore, och den underskrifua huar för sitt åhr.

Den 22 Maij
höltz Consistorium närwarandes: D. Laurentio Stigzelio Rectore, D. Joanne Ter

sero, D. Petro Schomero, D. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Martino Nycop., 
M. Laurentio Fornelio, M. Boetio Chruzelio, D. Henrico Ausio.

Afdömdes den långliga tuist emillan wälb. fru Karin Bååtz landbofougde Erich 
Oloffson och högL M. Mårten Nycopensem sal. D. Vallii yngste sons förmyndare. 
Emädan Consistorii rätten haffuer tilförende anno 1648 den 26 Aprilis tildömd 
Erik Olofson dhe 300 rdrs capital som sal Kirstin Luuth af honom hafuer til läns 
tagit, men dess interesse til bem:te datum afskurit, der emot Erik Olofsons fulmech- 
tige då appellerade, men han sielf sädan sig omhogsat, warandes til fridz medh 
Consistorii dom afslaget interesse t, uphof den påbegynte actionen, och strax in 
medio Maij 1648, krafde capitalet, och åthskillige reesor sädan, men thet ey til 
närwarandes dag bekommit, huarföre dömde nu Consistorii rätten, at wälb:te 
M. MartinÄr Nycopensis skulle uthan dilation samma 300 rdrs capital, offtabemelte 
Erik Olofson tilställa, och til interesse eller skadestånd ifrån medio Maii 1648 åhr- 
ligen giffua 6 af hundrade. Item för nödige expenser 6 rdr och detta allt medh 
rätta.

2. Uplästes H. K. M:tz resolution öffuer några Academiae ärander som D. Ar- 
chiepiscopus i underdånigheet föredragit hafuer.

I. W ill H. K. M:t D. Laurentii Stigzelii Rectorat för denna gången extraordinarie 
til ett halft åhr hafua förlängdt och prolongerat.

U. Loffuar H. K. M:t nådigst til Academiae tryckerij 200 rdr til nyia pressar och 
bookstäffuer, så och dessföruthan 50 t:r spannemål, loffuandes anordning til Cam- 
marCollegiumet. &c.

Den 29 Maij
höltz ordinarium Consistorium praesentibus D. Laurentio Stigzelio p.t. Rectore, 

D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, D. Carolo Lithman, D. Daniele Sidenio, 
M. Boetio Chruzelio, M. Olao Unonio, D. Henrico Ausio, M. Johanne Laurbergio, 
M. Erico Noraeo Not.

Då confirmerades dessa stipendiarii: 
Andreas Olai Uplandus 
Samuel Schunch Uplandus 
Johannes Johannis Salamontanus 
Nicolaus Benedicti O-Gothus,
Petrus Andreae Nevelius Nericiensis.

Smolandi 
Sueno Petri Langelius 
Gunnarus Joannis 
Christopherus Laurentii 
Magnus Udderi 
Andreas Laur. Boddelius

edituri sunt specimen.
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Bergerus Magni Gtlmariensis har Cancellarii recommenda/ion at få stipendium 
på nytt. Resolutio. Consistorium beslöt at Bergerus får 100 kopparmynt af pecunia 
som bespars af bötespenningarna absentium & negligentium.

Torbernus Andreas Faegrasus V.-Gothus.
Annundus Haquini
Petrus Brynolphi 
Henricus Magni 
Bero Magni 
Laurentius Andreas Gotheburgensis. 
Andreas Laurentii Hernodius 
Matthias Nicolai Pitensis.

Vermelandi edent specimen.

2. Proponerade och Rector om M. Marco Simming at han måtte få een hielp 
sig til oppehälle. Resolutio. Han får 100 dr om så tilräcker.

III. Petrus Albogius confirmabatur Cursor.
IV. Frågade Rector huem nu skulle blifua prorector aldenstund Humerus är illa 

siuk. Constituerades D. Terserus.

Den 12 Junij
höltz Consistorium praesentibus: D. Joanne Tersero prorectore, D. Sidenio, M. 

Martino Nycop., M. Boetio, D. Henrico Ausio, M. Isaco Istmenio, M. Johanne Laur- 
bergio, M. Olao Stenio, D. Joanne Scheffero, M. Erico Noraeo N o t

I. Uplästes H. K. M:tz breff om chröningen at hon skal hållas i Stokholm til- 
kommande Augusti. Deruthi H. K. M:t Dnn. Professores sampteligen til samma 
solenne chröningzact [inbjuder].

II. Uplästes H. K. M:tz breff at Nicolaus Jacobi studiosus juris skal få aff Acade
miae aerario 300 rdr til at reesa in exoticas nationes at fortsättia sina påbegynte 
studier.

III. Uplästes den Kongliga Hoffrättz i Stockholm resolution om Petro Olai Ner- 
tunensi, at han skal böte tiufnaden trefalt igen. I morgon skal skee wärderingea

IV. Ransakades om mordet på Erik Andersons gossen bedriffuit är. Vid. acta 
criminalia.

19. Junij
höltz ordinär. Consistorium praesentibus D. Joanne Tersero prorectore, D. Carolo 

Lithman, D. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Laurentio Fornelio, M. Boetio 
Quaestore.

I. Bewiliades at Petrus Johannis Nycopensis får stipendium uth för höstterminen 
1650 in suprema classe, emädan han nu reser uth.

II. ProRector frågade om fångens Petri Olai kost? Resolutio. Honom skal lefreras 
ex fisco 1 mk kopperpenningar om dagen.

III. Bewilias at Olof Person i Malmby som böta skal för sin sons tiufuerij Petri 
Olai, skulle slippa medh 100 rdrs böte, målsäganden 177 dr kop.m., fiscus i n :  16 
(öre), item Rector får 111:16 ör kopperm.

IIII. Inkallades Israel Danielson til förhör. Vid. acta crim.

Den 20 Junij
trädde Dnn. Professores tilsamman at döma Israel Danielson för dråpet. Vide acta 

criminalia. Och den 21 Junij pronuncierades samma dom.
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Den 17 Julij
höltz ordinarium Consistorium praesentibus: D. Laurentio Stigzelio Rectore, D. 

Carolo Lithman, D. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Martino Nycop., M. 
Boetio, M. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, D. Joanne Scheffero, D. Benedicto 
Hedraeo.

Uplästes H. K. M:tz breff deruthinnan H. K. M:t[s] nådige consens at h. Gylden- 
klou må ingå itt jordeskipste medh Academien: Academien afstår Huseby uthi 
Staby sokn, och igen anammar Huseby i Leena sokn och een uthiord i Waxala som 
bytesbreffuen uthwijsa.

Den 22 Julij
betalte M. Boetius Quaestor til skarprättaren elloffua specie rdr för Israel Daniel- 

son.
Den 31 Julij

blef Dn. Johannis Burei bref och confirmation på professione mathematica up- 
läsit.

Den 7. Augusti
Uplästes M. Petri Liungz breff på professione politica.

Den 14 Augusti
habitum Consistorium praesentibus: D. Laurentio Stigzelio R., D. Petro Schomero, 

D. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Martino Nycop., M. Laurentio Fornelio, 
M. Henrico Ausio, M. Johanne Laurbergio, M. Olao Stenio, D. Joanne Scheffero, 
D. Benedicto Hedraeo, M. Erico Noraeo Not.

I. Proponerades först om vacantibus professionibus eloq. och historiarum, och 
beslötz eff ter omröstande at til eloq. prof. sätt ias i wählet 1. D. Olaus Verelius,
2. Dn. Olaus Thegner, 3. Dn. Edvardus Philippi. Till historicam professionem sättias 
Dn. Emundus Figrelius och Magnus Danielis. Om h. Freinshem. kunna wij oblique 
insinuera R. M:ti non inter electos ponimus, uthan låter han sig öfuertala wäre 
gott.

II. Carolus Johannis confirmerades Depositor uthi Nenzelii ställe. Carolus skal 
ochså böta för det han speelte comedien emot Rectoris och Consistorii wilia, och 
deprecera sådan dristigheet.

Den 28 Augusti
habitum est Consistorium praesentibus D. Laurentio Stigzelio Rectore, D. Petro 

Schomero, D. Carolo Lithmanno, D. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, D. Bene
dicto Hedraeo, D. Johanne Bureo, M. Petro Liungh.

1. Dn. Bureus och M. Petrus Liung aflade juramentum assessoris in Senatu.
2. Uplästes R. Dn. Archiepiscopi Lenaei bref til Senatum academicum, om Freins- 

hemio, tertii mathematici lön och Quaestoris räkningar.
3. Samma gång framkom een ung bonde Matz Pederson i Hammarby, huilken 

begärade städzle itt Academiae hemman Ininge benämd uthi Staby sokn belägit, 
som nyligen är af wådeld förbränt. Uthlofuade sig wilia göra all möijelig flijt at 
bebyggia och bruka samma hemman, allenast han måtte een skiälig och wanlig frij- 
heet åthniuta, derföre at han det af branden uptaga skulle. Tå blef honom uthi 
Consistorio bewiliat, at han skal få behålla samma hemman, men om frijheten han 
skulle hafua til förwänta skal beslutas een annan gång, när synt bjiffuer, huru han
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hemmanet uprättar och bebygger igen. Då skal honom der effter wahnlig frijheet 
förunnas.

Den 11 Septembris

höltz publicum och ordinarium Gonsist. närwarande: D. Laurentio Stig2elio Rec
tore, D. Petro Schomero, D. Carolo Lithman, D. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, 
M. Martino Nycop., M. Laurentio Fornelio, M. Boetio Qusest., M. Olao Unonio, 
M. Isaeo Istmenio, M. Johanne Laurbergio, M. Olao Stenio, D. Joanne Scheffero, 
D. Benedicto Hedraeo, D. Johanne Bureo, M. Petro Liungh.

1. Förtälde Rector at chröningztijden nu är förhanden derföre måste och Dnn. 
Professores sig der inställa. Och emädan många breff komma brede widh Academiae 
Staat wilia wij af H. K. M:t underdånigst begära at Academiae Staat måtte medh 
extraordinarie anwisningar här effter blifua förskont. Rector krafde och på 1648 
åhrs räkningar af Quaestore. Quaestor lofuade 1648 åhrs räkning til den sidsta Oc
tobris. Dhe andra räkningarna lofuade han til juuL Ähn förmante Rector dem som 
inspectores warit hafua at the fodra uth räkningarna för sina åhr som deras inspec- 
tion angick.

2. Mårten Steenson beswärade sig at Quaestor förhåller honom werderingen på 
span: 11, item specification på reese penningar til Stockholm och annan wärdz. Be- 
wiliades at fougdarna skola lefrera bookhållaren sina böker missommors dagh på 
näst föregående åhr, och den räkningen skal sädan wara all klar på missommor der 
näst föliande och alltså continuera.

Skal och göras een book der uthi opskrifuas skal, til huem och för huru myckit 
Academiae spannemål åhrligen försälies, och skola inspectores medh Quaestore alla 
sådana contracter underskrifwa.

3. Beslötz at M. Marcus Simming och M. Magnus NicoL skola recommenderas 
Illustrissimo Domino Cancellario, at enthera må blifua confirmerat Adiunctus phi
losophiae uthi M. Petri Liungz ställe.

4. Her Erik Munk praesenterade sin fulmacht och klagade ahn Gustavum Bar- 
chium för det han hade besufuit och afladh barn medh sin hustro syster, och på det 
han skulle kunna främia sin wilia, ty har han först frijat, och trolofuat sig solenniter 
medh henne.

Gustavus bekände så sant wara, men sade sig intet kunna fulborda echtenskap 
medh henne, emädan thet är hans föräldrar så högeligen emot.

Sedan Gustavus ingalunda wille samtyckia til echtenskapet, framlade h. Erik sin 
swärmoders räkning huad hon hade kostat oppå Gustavum n[emligen] på 552 dr 
8 ör och Karin Erikzdotters bekostningh på 137 dr, item begärar hon 300 rdr i 
förlijkningh.

Sententia p.t. Gustavus incarcerabitur til dess saken blifuer slitin.

Den 13 Septembris

om fredagen effter predikanen kommo alla Professores in Consistorium.
Då wille Consistorium öffuertala Gustavum Barchium och hans fader herr 

Göstaf Ulphonis at consentera til echtenskapet, men the nekade stadigt. Upskiötz til 
den 18 Septembris om the icke kunna förlijkas.

Då blef bewiliat at den nyia kyrkiowachtaren skulle bekomma någon löhn, för
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det han wachtar Acad. fönster at die icke så fuhligen sönderslos. 1/3 partem mulctae 
ex deprashensis elisoribus accipiet

Den 18 Septemb.
höltz publ. ord. Consistorium närwarandes D. Stigzelio Rectore, D. Schomero, 

D. Sidenio, D. Scheffero, M. Petro Liung.
Då inkallades her Erik Munk, och hans wederpart Gustav Barchius, då uplästes 

deras förlijkningzskriffter:
På den fulmacht som iag underteknat hafuer af min swärmoder och min hustro 

syster Karin Erikzdotter, och effter dhe skiäl som förefalla hafuer iag underteknat 
låtit mig öfuertalas til förlijkning med Dn. Gustavo Barchio och hans k. fader, om 
een trolofning och medhföliande förnedring som deras gegenskrift förmäler, at min 
hustro syster skal här effter åth hafua ingen prätension på bem:te trolofning och 
der på gifna obligationer. Domen på sielfua factum och dess execution, ödmiukel. 
hemställes Consistorio academico, til wisso hafuer iag detta medh egen hand skrifuit 
och underskrifuit. I Upsala den 16 Sept. 1650.

Ericus Munch 
cecon. UpsaL

Effter min son Gustavus Barchius hafuer 1647. den 7 Nove*»b. trolofuat een 
prestedotter Karin Erikzdotter wid nampn och genom samma tilfälle förnedrat henne, 
och nu intet kan komma uthi sitt sinne, at han samma echtenskap fulfölier och 
henne bättrar, ty hafuer iag medh honom min son, och han medh mig bewiliat, 
huilket iag här medh uthfäster til förlijkning och emot expenser til dottren och 
modren 630 dr koppermynt, at lefrera een halfpart til nästkommande disting 1631, 
och den andra halfparten, til samma åhrs mårmässo marknan, och her oppå een 
nöjadhtig person i caution för penningarna ställa. Til wisso är detta medh min hand 
skriffuit och underskrifuit. Actum Upsala den 16 Septemb. Anno 1650.

(LS.)
Gustavus Ulphonis 

Norberkensis pastor. 
Gustavus Gustaui Barchius.

Her Erik Munch fulmechtig war tilfridz medh förlijkningen, och bad at Gustavus 
Barchius näst ordinarie böte för lägersmålet måtte slippa medh mindre tijd relega- 
tioa

Sententia.

Rätten är tilfridz medh förlijkningen som hon föreskrifuin står. Gustavus böter 
för lägersmålet till Academien 40 mk hrmynt. Och relegeras publice på 2 åhr. Men 
i anseende at han så myckit hade gifuit i förlijkningh förskones han medh ett åhrs 
relegation si pcenitens redeat.

Erich Matzon i Flogestad anklagade Petrum Pelecanum odi Johannem Christo- 
phoris O-Gothus, för slag[s]mål hemma i hans gård. Men emädan the sig emillan 
då förlijktes, lades oppå dessa 2 studenter at bota til Acad. 3 rdr både tilhopa.
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Den 19 Septembris
kommo tilsamman uthi Acad. serario D. Laurentius Stigzelius Rector, D. Petrus 

Schomerus, M. Boetius, D. Joannes Schefferus och M. Ericus Noraeus Not. Reaor 
förtälde först orsaken huarföre the nu til samman träd hade. N[emligen] at aftala 
om Academiae spannemåls föryttrande. Så är fuller der medh så beskaffat sade Rec
tor, at een post behålla professores sielfua til sina egna huushåld. En wiss post skal 
een hustro ifrån Stockholm få behålla effter hon i förledna åhr intet fick så många 
hundrade tunnor som henne då lofuades. Det öfriga önskar Academien god och 
wiss köpman tilL

Claes Eden begärade få behålla all den spannemål Academien har til at aflåta. 
Han wil gifua Academien så myckit för tunnan som någon annan, som postwijs 
köper widh Martini tijdh. Dd. professores woro tilfridz medh thet prijs som fram
deles stadgas kan. Men kunde intet lofua Claes all den span:ll wid Berget faller. 
Ty Academien har några wissa köpmän der oppe, them wij hafua tilsagdt någon 
post huarthera.

Claes Eden begärade få behålla 1000 t:r wid berget huilket honom icke nekades, 
allenast det så kunde tilräckia.

Claes begärade änddig få behålla all den spannemål här i Upland kan falla, un
dantagandes huad Stockholms hustron och Professores sielfua behålla. Thet bejakades 
honom.

Claes sade sig wilia gifua 2 dr mehr för huar tunna rog, ähn för kornet här i 
Uplandh.

Claes sade ytterligare förr ähn iag gifuer 16 dr tunnan förr begärar iag icke itt 
korn, huad Martini tijd biudes af androm wil iag ock gifua.

Den 23 Septemb.
in aedibus Rectoris p isen tibus aerarii inspectoribus, Quaestore & Notario. Til- 

sades Staffan Zadelmeyers hustro at få behålla 600 t:r för 141/2 dr kornet, 16 dr 
för rogen, fulkomlig caution skal hon skaffa sig. Den första termin är Michaelis 
eller Martini tijdh, den andra om distingh, den tridie termin om pingste. Cautions 
män wille hon bedia M. Anders murmestare och Jörgen steenhuggare.

Den 2 Octobris.
Begärade Isaak Kock til sig handla een post spannemål widh Åfwesta. Resolutio. 

Will han gifua 4 1j 2 rdr för tunnan så får han 500 t:r. Isak Kock bödh 4 rdr och 
een ort; dock wille han gifua 4 1/2 rdr så fromt han får behålla 1000 t:r.

Effter middagen dito höltz ordinär. Consist. Närwarande: D. Laurentio Stigzelio 
Acad. p.t. Rectore, D. Petro Schomero, D. Carolo Lithman, M  Israele Bringio, 
M. Laurentio Fornelio, M. Boetio Chruzelio, D. Henrico Ausio, M. Isaco Istmenio, 
M. Joh. Laurbergio, M  Olao Stenio, D. Joanne Scheffero, D. Benedicto Hedraso, 
D. Johanne Bureo.

I. Proponerades om Academiae spannemåls föryttrande: Beslötz at Isak Kode får 
behålla widh Åfuesta fors 500 t:r och wid By sokn 200 t:r, tunnan för 4 1/2 rdr. 
Men oppe widh berget sälies ey någon tunnar under 20 dr koppar., ey tages heller 
mehr ähn 20 dr. Hans Erikson begärar Munketorpz och Bolnäs kyrkioherberge.

Claes Eden skal tilsäyas at andra kiöpmän wid berget biuda fäm rdr tunnan, om
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han wil så gifua ock, skal han wara näst och få behålla iooo t:r, wil han icke be
hålla och förklara sigh så weta wij huru wij bära oss åth.

II. M. Jahan i Alunda och M. Per i Rasbo begära at the penningar D. Petrus 
Schomer«r skal gifua Blanken för sin gård, måtte blifua arresterade, item petit 
M. Boétius, tå satte rätten samma 6oo dr hjn. in sequestrum.

13. Nov.
höltz ord. public. Consistorium praesentibus D. Laurentio Stigzelio Rectore, 

D. Carolo Lithman, D. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Martino Nycop., 
M. Johan Franck, D. Henrico Ausio, M. Joh. Laurbergio, M. Isaeo Istmenio, 
D. Joanne Scheffero, M. Petro Liung.

1. Enskyllade sig Rector at han är senare hemkommen ifrån Stockholm ähn 
andra, effter honom och M. Unonio blef pålagdt något wärf på professorum wegner 
at förrätta. Och uplästes H. K. M:tz bref som the bekommit hafua. At Academiae 
aerarium skal här effter blifua förskont för alla extraordinarie ahnwisningar. Och 
effter tilförende några af Professoribus hafua extraordinarie beneficier, den ena til 
300 rdr, den andra mehr, den tridie mindre, derföre at ingen af Professoribus effter 
thenna dag skal fördrista sig at uthbedia något extraordinarium beneficium uthaf 
Academiens inkomster. Men på det Professores i detta fallet måtte blifua lijka 
håldne, ty hafuer H. K. M:t nådigst tilståt at the som här til intet bekommit hafua 
måge huarthera bekomma af aerario 250 rdr etc.

2. Refererade Rector för H. K. M:t om Humeri successoris salario effter relicta 
har nådeåhr. H. K. M:t swarade: Jagh är perplex i den saken. Hafua i intet något 
annat at gifua honom. D. Johan Matthiae nämde donativet. H. K. M:t samtyckte 
strax der på, läter honom få dhe 250 rdr.

3. Uplästes H. K. M:t bref om loco Freinshemii & Ravii inter professores.*
4. Uplästes H. K. M:tz bref för D. Joh. Henrico Boeclero at han skal hafua 

600 rdr af Acad. aerario.
5. Uplästes H. K. M:tz bref at Alexander Du Cloux skal få 100 rdr huit mynt, 

augment på sin lön.
6. Uplästes Andrese Biugz bref af H. K. M :t gifuit på augme»t uthi hans sti

pendio.
7. Uplästes M. Murci Simmingz confirmatoriae på adiunctura philosophica.
8. Wij frågade, sade Rector och M. Unonius, om D. Loccenii amanuensibus huar 

the skola taga sin lön? H. K. M:t swarade, the må wara stipendiater. Rector swa
rade, thet skola the intet gärna tiena före. H. K. M:t swarade, när wij komma 
til Upsala skola wij see öfuer staten.

9. Syntes gott wara at Acad. huus, camrar, bodar, källare skola m eras och hyra 
der af fordras, så myckit the kunna hållas widh macht medh.

10. Beslötz at conventus nationales skola förtagas och förbiudas.
11. Novus Rector eligebatur, D. Daniel Sidenio.
12. Uplästes D a  Emundi Figrelii breef eller confirma/*on gifwen på professione 

historiarum.
Finis rectoratus Rev.
D. D. Stigzelii.

* Med annan hand tillagt: Kongl. brefwet om Ravio war Rectori inlefwererat d. 18. Septembris 
a Ravio.
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Den 27 Novembris
höltz ordinarium publicum Consistorium pisentibus: D. Daniele Sidenio Acad. 

p.t. Rectore, D. Laurentio Stigzelio, D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, M. 
Israele Bringio, M. Martino Nycop., M. Laur. Fornelio, M. Olao Unonio, D. Henrico 
Ausio, M. Isaeo Istmenio, M. Joh. Laurbergio, D. Joanne Scheffero, D. Johanne 
Bureo, M. Petro Liung, D. Emundo Figrelio.

1. Uplästes H. K. M:t bref D. Johanni Freinshemio gifuit på professione elo
quentiae, daterat den 9 Sept. Dies introductioni praestituebatur tijsdag eller torsdag 
nästkommandes.

2. M. Olaus Unoni[u]s beswärade sig at D. Ericus Brunnius hade borto usum 
fructum för honom på 1 1/o åhr på Skediga. Resolutio. M. Olof talar til sin man 
der om, Brunnium.

3. Discurrerades om Skediga, om wij icke skola anhålla hoos H. K. M:t at thet 
må blifua quar under Academiae Staat? Resolutio effter omröstande: at wij ändtlig 
skola anhålla om confirmation der på när H. K. M:t nu hijt kommer.

4. Uplästes M. Christiani Ravii confirmationsbreff på extraordinariam professio
nem lingg.

5. Sade D. Laurentius Stigzelius, Johannes Simonis ryssen är alltijdh sub cura 
Rectoris. Nu har iag aflagdt rectoratum, ergo aflägger iag och den curam iÅemque 
publice in Consistorio. Beslötz at ryssen får duplex stipendium in suprema classe, 
han kan intet föda sig ehest. Syntes Consistorio gott wara at betala för honom till 
juul, och sädan remittera honom ifrån Academien.

6. Jahan Olofson wid Galren klagade ahnn m. Eskil booktryckiare at han hade 
gångit godh för een tryckiare gesell Petter Lucius widh nampn som är Johan Olofson 
skyldig blifuen 115 dr kop. m. för kost. Och han kan intet komma til sin betalning. 
M. Eskil swarade. Nu hafua i Petter Lucium, tagen honom, görer af honom huad i 
wilia, intet hafuer iag ätit op för eder. Intet frågadhe i mig til rådz mir i togo 
honom til kost hoos eder. Jahan Olofson bad m. Eskil taga Petrum Lucium odi gifua 
sig penningar, som han gick godh förer.

Quaestio est, huilken thera skal taga personen. Resolutio. M. Eskil låter nu sättia 
Petter til dess han näsm Consistorii dag får presentera Johan Olofson honom 
igen.

Den 3 Decemb.
in aedibus Rectoris D. Sidenii. Närwarande D. Tersero, M. Unonio och Notario.
Då framkom Jean Vallois fransosen och anklagade Johannem Johannis Franck 

Upsaliensem för det han hade gångit och sökt effter honom uthi hans gatebodh, 
haft steenar i handen, och i det upsåt at han wille slå honom. Och när han intet fan 
honom i sin egen gatebodh, sökte han widare uthi apothekarens bodh effter honom, 
och frågade apothekarens son om han hade seedt honom. Apothekarens son swarade: 
Frantzosen war rätt nu här och kiöpte några saker och gick hem. Huad hafua I be
ställa medh honom? Då swarade Franken: Jag har en badstu mot honom, iag skal 
gå til honom, han skal stå til dhe ord han hafuer fördt uppå mig, heller iag skal 
daska på honom. Gick så der ifrån på Claes Edens källare, der råkade han Rudbecchii 
poike, honom sände han in till fransosen at kalla uth honom, lät säya at een karl 
stodh på gården som lätt kalla honom, men intz sade poiken huem thet war. När 
poiken inkom hölt fransosen på fick sig maat. Dock steeg han strax op och gick 
3 — 691091 Sattander
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neder på gården, der mötte honom Johannes Frank så säyandes: Wiltu stå til dhe 
ordh som du har fördt på mig om sporarna? Fransosen swarade: Jagh har talt medh 
eder fader högL professoren der om, och wil intet tala mz eder der om, går eder 
koos uthur min gård. Då wille han intet gå uth, uthan stodh och hade händerna i 
byxesäcken, så slog och min hustro igen porten för honom. Men Jahan Frank spar
kade op en steen på gatan och kastade der medh åth min fönster och träffade tu 
twärfinger ifrån fönstret, han maante och uth migh. Och alltså får iagh intet gå i 
fredh för honom: Jag begärar blifua frikallat för honom ty iag är aldrigh säker. 
Rector frågade: Johannes, är denna berättelse sann. Johannes swarade: Somt är sant 
som fransosen sagdt hafuer och som[t] har han sagdt osandt på mig. När iag 
frågade Fredrich effter honom, swarade Fredrich, han gick rätt nu hem. Tå sadhe 
iagh: Jag skal klaga honom ahnn för det han så skamligen har fördt uth mit nampn 
både här och i Stockholm. Gick så hem til honom at iagh skulle fråga om han wille 
stå till samma ord om spororna han skyllade mig före. Då wille han intet swara 
uthan siår ock agerar migh för mina stöflor, och sadhe at iagh stodh och dansa, 
då sticknade iagh och sade åth honom. Har du lust så kom uth på gatan. Steenen 
kastade iagh och åth bygningen, men iag stod då långt ifrån, bort widh torget. 
Sädan gick iagh til kemnären Erik Hanson och klagade honom ahnn. Men effter 
han i dagh skulle swara för een galt, den han har stulit som mången man här i 
staden weet, ty blef saken oss emillan upskutin. Då begärade Vallois at detta måtte 
noteras at han skyliar sig för tiuf. Rector och Professores förmante Francken skulle 
intet läggia sig uthi den saken. Då suarade Johannes: Det förtryter mig at han skal 
läggia mig itt så skamligit nampn oppå, som sielf är een tiuff och är i dag dömd 
at böta för galten. När thetta så afhördt war, bleff Johannes Franck af Reccore 
authoritate publica förmaant, at han intet skulle angripa fransosen, hans folk eller 
godz medh ord eller gärningar widh straff tilgörande, til dess saken blifuer uth- 
fördh. Vide sub actis 4 Dec.

4. Decembris
höltz ordinarium Consistorium pisen tibus D. Daniele Sidenio p .t Rectore, D. 

Laurentio Stigzelio, D. Petro Schomero, D. Carolo Lithman, D. Johanne Freinshemio, 
M. Olao Unonio, M. Isaeo Istmenio, M. Johanne Laurbergio, M. Olao Stenio, D. 
Joanne Scheffero, D. Bened. Hedraeo, D. Johanne Bureo, M. Petro Liung, D. Emundo 
Figrelio.

1. Aflade Dn. Emundus Figrelius juramentum in Senatu.
2. Inkallades Johan Olofson widh Galret, mot Eskil Matzon. Johan wille hafua 

betalningen af Eskil, och intet wille han kännas widh personen, aldenstund m. Eskil 
lofuade för honom. Uplästes handskrifften så lydandes: Ich Untebenenter Petter 
Lucius bekän dass ich meinen W irdt Jahan Olofson Schuldig bin Vor Kost 115 dr 
koffer gieldt, welche gelder ich (so war mir gott helfer) ehrlich Und redlich be
zahlen so fern ich die bezahlung nicht liefere, setz ich Zu pfand mein Ehr und 
redligkeit, alles wass ich hab Und Vermag, welche gelder ich Zu künftigen Wei
nachten dass 1650 Jahrs, ehrlig und richtig bezahlen will Zur Versicherung hat sich 
Herr Eskill Buchdrucker mit seiner hand Unterschreiben, gesehen Upsala dass 1650 
Jahrs

Petter Lucius 
Eskill Matzon booktrycker



i6 50; 4 december-ii december 35

Ich begehre dass der Herr 
Rector magnificus, Zeuge sey dieser 
saken halbem

At så wara desse emillan hoos migh passerat, 
witnar iag effter hans begäran 

L. Stigzelius.

Jahan Olofson sade sig wilia gifua m. Eskil effter dhe 15 dr allenast han kunde 
få 100 dr så wil han wara nögder.

Petri Lucii obligation m. Eskil gifuin lydde så:
Die weil Maister Eskil buchdrucher in Upsala Vor mich gelobet hat, Vor neun 

Und Zwantzig specie rdr Johan Olson Zu bezahlen, so gelobe ich ihm hie widerumb 
so fern Unser Herr gott solche ungliich den Zwischen setzen, dass entweder ich 
oder Mester Eskil stürbe, soll er oder die seinigen solche gelder Von meinen Eltern 
ohne seiner schaden Zu fodern Und Zu mahnen haben. Actum Upsala in Schweden 
den 22 Augusti 1650.

Petrus Lucius.

D. Stigzelius sade at Jahan Olofson begärade intet mehr ahn at Lucius skulle blifua 
satt, eller få caution at han blifuer quar. Men Eskil har ingen skade giordt Jahan 
Olofson. Dock har han försedt sig som tog Jahan Olofsons foot uthur elden och 
satte sin uthi igen.

Sententia p.t. Lucius skal gå in carcerem til dess han får caution för sin person, 
eller fulkomligen försäkrar Johan Olofson om betalningen. M. Eskil och Jahan 
Oloffson skola föda honom huar sin weka til juuL

3. Constituerades novi inspectores aerarii D. Petrus Schomerus och D. Joannes 
Schefferus.

4. Beslötz at thet skal skriffuas til Quaestorem at han kommer hem det snareste 
skee kan, ty stipendiaterna begära stipendia uth, kan han icke komma så skrifue 
oss til, så wilia wij sielfua skrifua til H. K. M:t der om.

5. Framträdde åter Johan fransosen och ytterligar[e] begärade publice at blifua 
frilyst för Johanne Franck som honom ondt iättat hafuer. Resolutio. Francken skal 
tilsäyas der om. Vid. acta 3. Dec. item 11 Dec. § 2.

6. Pappermakaren m. Hans Obenherr gick i lyfte för Petter Lucius at han skal 
cauera för honom til tiugonde dagen nästkommande eller den 13 Januarii 1631. 
Derpå rächte han wachtemestaren Jahan Anderson och Jacobo Cursori handen på, 
som nu woro hoos honom i hans huus effter han är opasslig. Och i fall at Lucius 
dör eller bortkommer då skal m. Hans stå för hans person, han sade sig känna Lucii 
föräldrar.

Den 11 December
höltz ord. Consist. närwarandes D. Daniele Sidenio Rectore, D. Laurentio Stig- 

zelio, D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, D. Carolo Lithman, M. Israele Bringio, 
M. Johanne Franck, M. Martino Nycop., D. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, M. 
Johanne Laurbergio, D. Benedicto Hedraso, D. Johann i [/] Bureo, M  Petro Liung.

1. Berättade D. Stigzelius at Academien hade contraherat medh w:t Claes Eden 
på 1000 t:r, och nu är K. M:tz bref gångit til Quaestorem som sägz at all Acad. 
spanrll skal sälias til Bergzlagen. Resolutio. Wij kunna intet resdndera contractet.
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2. Framkallades Jean fransosen och Johannes Franck. Vid. supra. Frederich Wo- 
limhaus aflade sin eed och witnade, at den 2 Decembris emillan n  och 12 kom 
Johannes Franck till migh och helsade migh, begärade ia g skulle göra honom til 
wilies och gå medh honom til fransosen i hans bod. Jag frågade, är han i sin bodh. 
Johannes Frank swarade: Ney. Han frågade om iagh hade seedt honom? lag swarade: 
En liten stund sädan war han här och kiöpte några saker, och gick öfuer torget hem. 
Sädan sade Franken sig hafua een action medh fransosen at han hadhe berychtat 
honom för itt par sporar som woro bortkomna för 4 åhr sädan, bad för den skul 
iag wille gå medh honom dijt til fransosen, sade så iag mig ingen tijd hafua at gå 
med honom, uthan bad honom töfua til dess fransosen skulle komma ifrån måltijd, 
då wille iag ropa honom inn, och fråga huad them emillan woro. Så töfuade han 
widh pass een halftima hoos mig. Widare frågade iag huru den actionen war? Han 
swarade: för 4 åhr sädan när m. Caspers bröllop stodh, tog iag af honom några par 
sporar til at försökia them, behölt itt par och bar dhe andra hem, och nu beskyller 
han mig derföre at itt par war bortkommit, kan han ey bewijsa så wil iag låta 
honom see något annat. Sädan sade Franken sig intet längre kunna töfua, gick så 
op för torget och bad mig gå medh sig. Då gick iag effter den andra gatan wår 
gränd som ginare war. Widh Clasas steenhuus taladhe han til een poike, bad honom 
gå in och kalla uth fransosen, poiken sade, iag har intet tijdh, iag skal gå in på 
Clases källare och betala penningar. Ähn bad han honom. Då gick poiken in til 
fransosen, i medlertijdh gick Franken in på källaren och lade kappan af sig i huad 
mening kan iag intet weta. Så kom poiken uth och fransosen medh. Franken steeg 
då uthur källare» emot fransosen til hans port, fransosen stodh innanföre. Då sade 
Franken: Wiltu stå til dhe ord, som du har beskyllat migh före om sporarna? Huad 
woro det för sporar, sade fransosen? Som iag för 4 åhr sädan skal hafua tagit hoos 
tig, antingen skal du blifua en skälm eller iagh. Och i thet samma Franken thetta 
sade affecterade han sig något medh fotterna. Tå sade fransosen, wilia i dantza, iag 
har inga stöflor på mig iag at dansa medh. Franken sade: Har icke du stöflor så 
har fuller iag, och har du lust så kom här uth. Vallois såg baak om porten, och 
strax kom hans hustro och drog honom tilbaka, intet såg iag heller fransosen hafua 
något i händerna. Fransosen stengde igen porten. Då gick Franken twå eller 3 gånger 
af och til widh porten, när han såg honom intet komma uth sparkade han op een 
steen och kastade på weggen litet åfuan för hans fönster. Jag gick derifrån. Francken 
war quar och Claes Edens källarsuän medh honom.

Franken bekände at han kastade medh steen på wäggen, och tog een då op een 
annan den lade han i byxesäcken. Derföre sade han sig hafua lagt af sig kappan 
at han skulle wara wigare om han skulle komma ihop medh fransosen.

Uplästes cemners domen: at fransosen skulle betala galten och sökia sitt folk, och 
den honom wijter böte 40 mk.

M. Johannes Franck sade: min son har hastigt talat och sågo gärna thet wara 
otalt. Dock har han det ey sielf opdichtat, uthan hördt thet på rådstugan, at han 
skulle hafua stulit galten, effter han skulle betala och 2 dr på kiöpet, intet har han 
af argheet detta sagdt, uthan hört af andra och intet bätter weta ähn sagdt så effter, 
och nu bedes före.

Fransosen sadhe Johannes Franck hade in för een sittiande rätt kallat honom 
tiuf, kastat på hans huus och så förskräkt hans hustro at hon är siuk worden der af. 
Jag begärar tienstlig dom der på.
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Sententia Consistorii effter omröstandet: För det Johannes Franck Upsaliensis 
hade medh wredes händer kastat een steen på fransosens bygning brede wid hans 
fönster der hans hustro och barn inne woro, item sedan med steen kastat på hans 
gatebolock, dömde Consistorii rätten honom til 8 dagars fängelse, för oquädins ord 
han Vallois kallat hade dömdes han til 12 mk h.m. Effter det 31 cap. Råst.B.

18. Decembris
höltz ord. Consist. praesentibus: D. Daniele Sidenio Rectore, D. Laurentio Stig- 

zelio, D. Joanne Tersero, D. Carolo Lithman, M. Israele Bringio, M. Martino Nycop., 
M. Laurentio Fornelio, M. Olao Unonio, D. Henrico Ausio, M. Isaco Istmenio, 
D. Benedicto Hedraeo, D. Johanne Bureo, M. Petro Liung, D. Emundo Figrelio.

1. Uplästes och approberades effterskrefne ransakning och dom, som höltz och 
fältes in sedibus Reaoris die 16 Decembris.

Magnus Liwijn anklagade Johannem Christophori at han den 13 hui«r hade uthi 
hans frånwaro emot hans discipulorum wilia tagit uth hans regal och burit thet 
munitus gladio hem på sin cammar, huilket när Magnus effter sin hemkomst hörde 
sig af sina discipler förtälias, gick han strax til Johannem och talte honom sålunda 
till: Huilken har gifuit din belghunder loff at taga min regal, packa dig strax hem 
medh honom, eller du skalt få see något annat. Strax sprang Johannes honom i 
håret, Sueno Franck skilde them åth. Sedan sprang Johannes på weggen och tog til 
swärdz. Tå fick åter Sueno i suärdet medh honom och hindrade honom til dess 
Magnus fick i swärdet medh honom och hölles dhe alltså om fästet, huar medh acten 
lycktades.

Sententia. Johannes mister sit swärd, och böte för hårdrag 6 mk., för swärdzdrag 
och 6 mk. och skal skaffa Magno sitt instrument iämngott igen, interim blifuer han 
in arresto.

2. Uplästes M. Johannis Franck skrifuelse til Consistorium der uthi han tilbiuder 
sig wilia pecunia redimere carcerem filii. Respondebatur: W il han gifua så myckit 
som andra 1 rdr för dygnet, uthi 6 dygn 6 rdr eller 22 1/2 dr koppermynt Stände 
honom fritt Wij disputera intet domen widare. W il målsägenden der medh wara 
tilfridz är gott.

Den 20 Decembris
delibererade Dn. professores om stipendiariis och slöto som fölier: Joh. Zebastiani 

får ähn behålla stip. på 2 åhrs tijd effter H. K. M:tz bref.

Ex dioecesi Upsaliensi skola 
Olaus Johannis Axenius 
Johannes Olai Molstadius 
Johannes Laurentii Sundius 
Andreas Andreas Upsaliensis 
Magnus Petri Enecopensis 
Petrus Hackestadius

dessa göra prof.
Johannes Martini Calmar. 
Johannes And. Tybbeli«r 
Nicolaus Danielis Upsal. 
Daniel Modulinus 
Bernhardus Rolandi 
Laurentius Bened. Holnäs.

Ex dioecesi Lincopensi skola dessa göra prof. 
Petrus Danielis hade H. K. M:tz recommendation 
Petrus Engius Magnus Livijn
Richardus Richardi Laurentius Franck
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Sebastianus Mogathaeus Haraldus Magni, Gref Pers [recommendation].
Jonas Laurentii Austrelius.

Ex dioecesi Scarensi confirmerades 
Haquinus Laurentii.

Ex dioecesi Strengnensi confirmerades 
Petrus Andreae Nevelius.

Ex dioecesi Arosiensi confirmerades 
Jodocus Otto Cuprimontanus

Ex d. Vexionensi skola dessa kasta lott.
Andreas Yxtorphius Sueno Langelius 
Gunnarus Johannis Olaus Johannis 
Magnus Udderi Christ. Mellinus med. stud.

Ex superintendentia Calmariensi confir.
Johannes Pontinus.

Ex superint. Carlstadiensi skola dessa kasta lott.
M. Toletus [Arvikander] Petrus Brynolphi 
Bero Magni Henricus Magni

Ex. superint. Gotheburgensi 
Paulus Andreae Kalf Marcus Theodori Lubinus.

Ex superint. Hernösandensi.
Andreas Laurentii Johannes Olai Heising.
Ericus Henrici •

Gerdt guldsmed klagade ahn Olof Olofson Grefue Nilses tienare at han hade 
slagit sig 3 slängor medh suärdet. Resolutio. Olof skal böta 3 rdr och gå i prubban 
på 2 dygn för det han slog rådmannen, eller löst sig derifrån medh peningar 
2 rdr.

1651.

Den 2 Januarij
saakfältes Jahan Anderson Academiae opbördzman til 6 mk sölfuer mynt effter thet 
12 cap. Sår. m. w. SL. för det han hade slagit een student Georgium Book wid 
nampn een kindpust.

Den 8 Januarij

höltz ordinär. Consist. Närwarande: D. Daniele Sidenio p.t. Rectore, D. Lauren
tio Stigzelio, D. Carolo Lithmanno, M. Israele Bringio, D. Johanne Freinshemio, 
M. Martino Nycop., M. Boetio Chruzelio, M  Joh. Laurbergio, D. Benedicto Hedraeo, 
D. Johanne Bureo.
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1. Samtycktes nu som tilförende at Claes Eden, Isaak Kock och Hans Erickson 
wid Berget skola få behålla så stoor post spannemål som them är loffuat, wij kunna 
intet retractera wårt slutna contract.

2. Uplästes capellanens i Lundby wid Westerås witneskrifft medh flere sokne- 
mäns underskrifft, så ock lagläsarens witnesbörd at the bönder i Tiur, hade mist 
genom wådeld allt thet the ägde, begärade fördenskul itt åhrs frijheet, allt thet the 
förra skyldige äro wilia the betala. Resolutio. Matz Michelson får itt åhrs frijheet, 
halfparten i detta åhret, halfparten i föliande åhr, både wissa och owissa pertzeler. 
Anderses änckia får äwen lijka frijheet nemlig it åhrs frijheet, halft nu, och halft 
åth åhre.

3. Mårten Hanson i Norra Ryby i Åkerbo härad och Medåkers sokn har genom 
stort hagel bort mist sin rogsäd, hade kyrkioherdens och kyrkiones sexmäns witnes
börd. Resolutio. Han får twå tunnors spannemåls tilgift af detta åhrs uthlagor.

4. Michel Matzon i Stierna och hans granne Michel Erikson hafua af wådeld lijdit 
stor skada. Den 18 Decembris 1650 bran både gårdarna op. 17 tunnor gå af både 
hemmanen, både gårdarna woro halfwa hemman, nu begärar Michel Matzon op- 
byggia både gårdarna i een, och wil derföre uthgifua dhe wanliga uthlagor, som 
af både gårdarna plägar uthgöras allenast han får 2 åhrs, 1650, 1651, åhrs frij
heet.

Ingenting fingo the undan för wådelden, tre tunnor rog har Michel Erikson 
sådd och nu wil han träda ther ifrån. Michel Matson lofuade honom een tunna rog 
i höst för sin uthsäde.

Michel Matzson får och 2 åhrs frijheet n[emligen] 1650, och 1651, både för wist 
och owist, och får rogsäden som Michel Erikson uthsådd hade. Men Michel Erikson 
får tilgift för knechtepenningarna och andra extraordinari penningar för åhr 
1650.

När Consistorium honom detta förespeelt hade, begärade Michel Matzon få sittia 
quar och bebyggia hemmanet igen, så framt han finge först byggia beggie dessa 
halfua hemman i ett heelt, sädan ock niuta 3 åhrs frijheet. Så wille han dereffter 
gärna göra uth alla wahnliga uthlagor, som af bemälte hemman plägar uthgöras. 
På denna deras begäran resoluerade sig Consistorii rätten så, at Michel Matzon skal 
hafua lof at byggia både hemmanen uthi itt heelt. Item niuta trij åhrs frijheet 
för både wissa och owissa uthlagor. N[emligen] 1650 aldeles frij, 1651 ochså aldeles 
frij. Men 1652 skal han uthgöra halfua uthlagor, item 1633 halfua uthlagor. Men der 
effter fulla uthlagor, och för denna frijheet wara förplichtat wäl bebyggia hemma
net och til lago srämmodag behålla. Men Michel Erikson som nu öfuergifuer hem
manet, och är skyldig Academien 1630 åhrs uthlagor, han lemnar ochså rogsäden 
hemmanet til upbyggelse. Dock skal hans gamble granne Michel Matson i dikom
mande höst betala honom en tunna spannemål På knechtepenningar och extra
ordinari penningar för åhr 1650 får Michel Erikson tilgifft.

3. Proponerades om några 3 st. Academiae bönder uthi Munketorp sokn them 
wälb. h. Jöran Gyldenstierna säger läggia under rå och rör för sin herre- och säte
gård, wil therföre af them ingen kyrkiotijond gifua. Resolutio. W id tinget skal 
tagas witnesbörd af rätten om thessa 5 gårdar liggia under rå och rör. Samma wit
neskrifft skal praesenteras landzhöfdingen in loco, wil han icke exsequera så be- 
swära wij oss hoos H. K. M :t

6. Begära bönderna i Wesmanneland få behålla sin affrad för reeda penningar?
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Resolutio. För redo penningar 18 daler få the behålla sin afradh. Wesmannelandz 
bönderna fingo i fiohl bref at få behålla en tunna för io  dr. Resolutio, the skola 
åthniuta samma breff, ty der uthi står at the skulle lefrerat penningarna til Mår- 
mässomarknan, är thet försummat, så är nu sädan så myckit dyrare.

7. Lars Person i örby uthi Rasbo sokn begärade tilgifft på stora giärden. Reso
lutio. Han får dilation til annat åhr, men ingen tilgifft, thet samma swarades Biörn 
Erikson ibidem.

8. M. Hans pappermakare som hade cauerat för Petri Lucii person upsade nu 
cautionen och lefrerade personen uthi rätten. Dock lofuade han sig wilia stå i löffte 
för honom til nästkommande måndag.

Den 14 Januarij
uthi p.t. Rectoris Dd. inspectorum och Quaestoris närwaro. 1. Kom Lars Ander

sons enkia uthi öffuerlunda och högeligen beswärade sig öfuer sin stora fattigdom 
och den rest hon war kommin på den tijd hon medh sin man der bodt hade, n[em- 
ligen] 7 3 /4  t:r span:ll penningar 16 dr 18 ör, hade der om sin kyrkioheerdes wit- 
neskrifft och war nu ifrån hemmanet. Så emädan hon uthfattig war, ty fick hon 
tilgift på 4 3 /4  t:r 16 dr 18 ör, the öfriga 3 t:r måste hon betala. Och Olof Person 
i Malmby gick i lyffte för samma 3 t:r span:ll. I disting nästkommande lofuade 
hon betalningen.

2. Erik Hanson lofuades den lilla hemmanet i Dannemdrk byen. D. Per cauerade 
för honom. 16 t:r räntar hemmanet men 10 t:r uthlofuar han. Skal slums in Con
sistorio. Vid. act. 5 Mart. 651.

öffuerlades om spannemålen.
3. Claes Eden får 1000 t:r af Helsingeland til Kopparberget, ut supra.
Staffan Sadelmeyer får 600 t:r, huad mehr föres til Stockholm skal m. Hans 

Herman behålla.
Jöran Fullerton får 200 t:r å 18 dr. Quaestor i caution.
Jahan Mårtenson 400 t:r. Quaestor cauerar. Halfparten lefreras ultima maij, andra 

hälfften i Mårmässa. Huar t:a wid Berget kostar 18 dr.
Kempensköld får behålla 30 t:r å 141/o dr kornet, 16 dr rogen.
Nilss Anderson på Jonas Raskz wegner 20 t:r dito kiöp.
Måns Staffansson får 30 t:r å 16 dr, så framt så tilräcker.
Och 100 t:r skola reserueras i granario.

22. Januarij
höltz ordin. Consistorium uthi p.t. Rectoris och alla Professorum närwaro excepto 

Frank.
Då framträdde för rätten Academiae bönder emillan Nyquarn och Upsala boendes, 

beswärandes sig öfuer sin stora fattigdom, begärade upskof och dilation medh uth- 
lagorna til nästkommande höst. Per Benchtson fougden sade sig hafua warit hemma 
uthi theras huus och befunnit them intet mehra hafua i förråd ähn til uthsäde och 
något så när deras nödtorfft i huushållet.

Resolutio. Emädan the intet mehr hafua i förråd måste wij gifua them dilation 
til hösten, men ingen tilgifft få the.

2. Beslötz at Senatus per literas skoffar bort Johannem Simonis ryssen medh thet 
snaresta. Quaestor betalar för honom och låter honom stå inter stipendiarios för
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båda terminerna 1651 til dess hans kost, wedh och lius blifua betalte (å 5 dr om 
wekan för kosten). Quaestor swarade: Om han skal stå inter stipendiarios 1651 för 
båda terminerna så fattas ändå 15 dr 26 ör, på det han allreda skyldig är, men huad 
skal han äta här effter? Resolutio. I påsk fördubblas hans stipendium, och räcker 
icke ehest til så fördublas och hans stipendium för hösteterminen.

3. Beslötz at Johannes Eliae ryssens praeceptor skal få stipendium in 2:da classe 
nu tilkommande påska.

4. D. Johannes Bureus påminte Senatum Acad. om Runatrycket som står hoos 
Zelous änkia för een ringa penningh at Academien wille lösa in thet. Resol: Dnn. 
inspectores skrifua til Stockholm der om.

24 Januarii

in aedibus D. Sidenii p.t. Rectoris uthi D. Joannis Terseri, D. Petri Schomeri, 
M. Johannis Laurbergii och M. Petri Liungz närwaro.

[1.] Samma gång beswärade sig M. Petrus Liung öfuer itt uprichtigdt gield som 
några studenter honom för kosthåldh skyldige äro, och han kan betalningen ey 
mechtig blifua, uthan honom swaras at han derföre intet har at wänta. Gielden äro 
så tilkomna: Anno 1649 in Septembri kom Dn. Olaus Naesander til M. Petrum 
Liung och begärade herberge åth sig och sina discipler Aaroni Boétii och Christo- 
phero Christierni, huilket them strax bewiliades. Men til rum för kokerska, eller 
koka åth them war ey så lägenheet til. Tå begärade Naesander at the fingo inläggia 
the maatpertzeler som the medh sig hade, werderandes them thet högsta the kunde 
och sädan gå ther til kost. Der til swarade M. Petrus: Hoo weet Dn. Olae om 
föräldrarna äro ther medh tilfridz. Olaus swarade: Jag weet föräldrarna ogilla in* 
tet thet som iagh gör. Til öfuerflöd frågade M. Petrus disciplerna, om the ock hade 
warit i råd medh sin praeceptore der om, at inläggia kosten som the medh sig hade, 
och sädan gå der til kost och disk. Aaron och Christopherus swarade: Det faller 
oss besuärligit och wij trotna der widh at taga til kättils huar sin weeka, wij see 
thet gärna at så skeer. Då ingingo the sådant contract, at the pertzeler the för sig 
inlef[re]rade skulle wärderas och sädan afräknas 3 dr om weekan på huar person, 
så länge deras inlagda kost räckia kunde. Så emädan deras inlagda pertzelers werde- 
ring ey hinner betala längre ähn til den 24 Martij 1650, och Aaron sampt Christo- 
phorus medh sin moderno praeceptore förblifuo wid dijsken 6 1/ 2 weka der öfuer, 
n[emligen] til den 9 Maij, huarföre begärade M. Petrus 6 dr om wekan ifrån den 
tijden deras inlagde pertzeler blefuo alla, ehuru wäl andra togo mehr för kosten om 
huar weka. D. Gotscalcus som nu är deras praeceptor swarade medh föräldrarnas 
bref, at the meente dhe perseler som barnen medh sig hade skulle wäl hinna til 
öfuer heela åhret. Eliest hade Olaus Naesander öfuergifuit disciplerna, intet haft 
them åhret öfuer, och som Dn. Gotscalcus förebar skulle Dn. Olaus detta contractet 
emot föräldrarnas wilia hafua ingångit, begärade för den skul at han måtte citeras 
och suara derföre.

Sententia. Är skiäligt och rättwijst at M. Petrus Liung blifuer fulkomligen betalt 
för kosten, jämwäl på dhe 6 1/ 2 weekorna som fattas å 6 dr om wekan, sädan den 
inlagde kosten begynte brista, 117 dr. Så ock för huushyran 14 dr, hela summan 
131 dr, emädan werderingen fans skälig och godh. Och D a  Olaus Naesander skal 
competenter citeras at suara wyrdige och wällärde Dn. Boetio til rätta, om han
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eilest sådant begärar, och någon i sitt ställe fullmechtig gör, som den saken mot 
honom lagligen fulfölier. Vid. 29 oct. 1651.

[2.] Contract och afsked som Academiae föreståndare i Upsala den 5 Februarij 1631 
medh m:r Johanne Pauli ingingo och giorde, då the honom för Academiae book- 
tryckiare antogo.

1. Emädan H. K. M:t hafuer booktryckaren til underhåld donerat 30 t:r span:ll 
skal han wara förplichtat gifua kiöp på sitt arbete, så länge han them niuter.

Augustijn text in 4:to eller 8:vo 5 rijkzort för gröfuare stijl 1 rdr arket, och allt 
medh detta förordh at huar een rad eller några graekiska eller hebraeiska, eller och 
några ord in margine funnos inmängda, skal likwäl gå för samma kiöp. Men der 
många marginalia eller hela columner graesk eller hebraeisk funnos då skal om kiöpet 
föraccorderat warda effter huars och eens stijls wärde

1 ark median 1 1/ 2 rdr
1 ark grekisk Augustij 1 1/ 2 rdr
1 ark hebraeisk sine punctis lijka som latijn 

cum punctis 13 /4  rdr
cum punctis & accentibus 2 rdr

1 ark arabisk sine punctis lijka som latijn
cum punctis 1 3 /4  rdr

1 ark syrisk cum punctis 1 3 /4  rdr

2. Begärade Johannes Pauli fritt logemente för tryckeriet. Men wåning för sitt 
huushåld wille han sielf försöria. Tå lofuades honom thet lilla huset in area Col
legii Gustaviani til tryckeriet.

3. Begärade han reenskrefna och wäl distingverade copier att sättia effter, och 
at intet sädan deruthi förandras måtte, uthan särdeles arbetzlön. Huilket så wijda 
bewiliades, at der stora förändringar skola göras, och hela columnen ombrytas, då 
woro skäligt han fingo något för omaket effter som förändringen kan wara stoor 
till.

4. Begärade han loff at förskrifua inn pappeer til tryckeriet ifrån Holland, huilket 
honom loffuades så frampt han gifuer bättre kiöp ähn andra köpmän. Academien 
wil och anhålla hoos H. K. M:t om tollfrijheten.

5. At Academien skaffar nu til första öpenwattn penningar 60 rdr til een press, 
200 rijkzdaler til latinska typos, ett 100 rijkzdr til hebreiske och 100 til grekiske. 
Såsom ock 30 rdr för sin reesa och omak at låta allt thetta wäl förfärdiga. Her til 
swarade M. Ravius at H. K. M:t har allreda spenderat på hebreiska och latinska 
typos öfuer 800 rdr för huilka han M. Ravius hafuer allreda kiöpt hebreiske typos 
widh 1000 pund, och latinska widh 600 pundh, item hebraiska matricer sampt med 
pensuner af många sorter, som kunna behöfwas til itt fulständigt hebraisk tryck, 
item en ny press huilket allt sammans han wil opdraga Academien. Och emädan 
H. K. M:t hafuer tilsagdt Academien 500 rdr at kiöpa typos före, meente M  Ravius 
nyttigt wara at man them anwende til at bekomma hijt een skriftgiutare medh ma
tricer som ähnnu fehlas kunna.

6. Begärade tryckiaren macht at innehålla exemplare» til dess han kunde sin 
betalning bekomma, item lof at hålla them ifrån kastarna som inkomma, at trycket 
icke sålunda förminskas kunda. Huilket bewiliades.
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Academi® conditioner tryckiaren föreskreffna.
I. Emädan han emot tager Academi® tryck, skal han wara förplichtat, thet så gott 

igen lefrera, som han thet anammar. Kommer trycket bort, eller fördärfuas genom 
hans wållande, betale thet. Och trycket skal åhrligen af inspectorib. inventeras.

II. Skal mons. Johannes Pauli effter sin lofwen, alltijd hålla godh färga til 
pressen, och på huart ark medhdeela twenne correcturer och een revisie til authorem 
eller correctorem at genom läsa och see, om den andre correcturen är wel emenderat. 
Hafuer då tryckiaren något fehlat, corrigere thet, eller sware til allt efftertaal. Men 
ey må author då något serdeles förandra.

III. Skal han wara obligerat at tryckia 300 exemplar för wahnlig arbetzlön. Men 
wil någon flere exemplar tryckia låta, betale för huart hundra 9 huita runstyckie.

IV. Skal hans plicht wara at alltijd hafua twå swänska lärepoikar uthi sin tienst 
i tryckerijet.

V. Skal han sig ey fördrista något, som studenter eller andre uthom Academi® 
societet, honom offerera, tryckia, uthan thet är censerat effter Academi® constitu- 
tioner.

VI. När någon medh sin egen bekostnad låter något wärk tryckia, skal ey tryckia
ren fördrista sig tilskiuta något pappeer, på det han några exemplar til sin fördeel, 
authori til förtreet och skada tillijka medh aftryckia må.

VII. Alla programmata som Rector ratione officii och nomine Senatus academici 
lefrerar honom at tryckia, them skal han tryckia uthan någon arbetzlön.

VIII. In summa han skal wara förplichtat sitt förtrodda ämbete, som een redelig 
och uprichtig tryckiare egnar förrätta. Och hafua til at wänta sitt salarium eller 
underhåld ifrån den i Maij nästkommandes.

2 [bis]. Samma dagh proponerades om Erick Anderson i Boosberga uthi Tortuna 
sokn, huilken uthi Consistorio academico 1650 den 3 Aprilis fick frijheet både på 
wissa och owissa uthlagor för åhr 1649 och då gafz honom godh förhopning at 
niuta 1630 åhrs frijheet på alla sina uthlagor, så framt han hemmanet skulle wäl 
häffda och bebyggia. Nu begärade han Consistorii fulkomliga försäkringh och breff 
oppå 1630 åhrs frijheet. Så emädan Jahan Anderson opbördzmannen witnade ho
nom hafua bygdt af nyio, sädan han hemmanet 1648 effter branden uptog

1 stuffua medh 6 fönstertaflor,
1 källare,
1 lada medh golf,
1 stall medh foderhuus och wangnslijder,
2 fähuus, 1 hölada,
1 portlijder medh portet der till,

ty medhdeeltes honom Consistorii breff på 1650 åhrs frijheet både på wissa och 
owissa uthlagor.

3. Lars Erikson i Lockebool i Film sokn begärade förmedling på uthlagorna, för 
sin stora fattigdom och misswäxt skull Resolutio. Dilation gifz honom til hösten. 
Då måste han allt betala.

4. Hans Gulichson klagade ahnn Johannem Samuelis att han hade skält honom 
för een general hanerey der på han hadhe Stockholms kämners cammars attestation 
at så skeedt war. Johannes Samuelis bekände sig hafua sagdt samma ordh men intet
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förståt huad thet war, uthan tänckt at hanerey skulle wara så myckit som perlement- 
makare. Dessa ord sadhe han M:r Hans Brugman hafua skäftat för sigh.

Sententia. Johannes Samuelis skal böta 12 mk sölfuermynt effter det 31 cap. 
Rådst.B.

5. Erik Larson i Kälberga beswärade sig på hela rättarelagz wegner, at owahnliga 
pålagor läggias oppå Academiae bönder. Resolutio. Skiutz op til 3 wekor här 
effter.

6. Mårten Jonsons Sigtuna borgmestares beswär om Odensala kyrkiotijondh, och 
Consistorii skiäl den til at behålla. Vid. notata M. Petri Liungii.

Anno 1651 d. 5 Feb.*
kom för Consistorio i Upsahla, borgmästaren i Sigtuna wäll:t Mårten Jönson, och 

på dhe fattigas wägna uthi Sigtuna hospital beswärade sigh, att igenom thet byte 
som är skedt medh Löfsta herregårdh, som ifrån Odensahla sochn och till Siggetuna 
lagdh är, och der emot fäm gårdar i S. Olofs sochn lydande till Sigtuna, lade till 
Odensahla igen, är afskurit dhe fattige i Siggetuna hospital den deel, som af 
samma gårdar en i Öölstadh, en i Rääfstadh, en i Nääsby, och twå i Eneby, plägar 
tillförenne införas i Sigtuna kyrckherberge, hwilket till ofwanberte fattiga af höga 
öfwerheet deputerat är, och nu sedan hafwa fördt sin kyrcketijend till Onssahla 
kyrckherberge, hwilket H:s K:gl. M:tt till den Kongl. Academien här i Upsahla 
nådigast donerat hafwer.

Hwarföre Upsala Academiae konungztijenden af bem:te fämb gårdar nutit hafwer, 
och än niuta och beholla må, updrog Consistorium i Upsala, Mårten Jönson till 
rättelse och swaar, effterföliande skähl.

1. Ty ofwanbe:te 5 gårdar äro med H. Kongl. M:tz consens lagde till Odensahla 
sochn.

2. Hafwer och H:s KgL M:tt A:o 645. allernådigst confirmerat Academien 
samma kyrckioherberge att niuta och behålla, uthan någon osedwaanlig afkortning.

3. Hafwer Academien på kyrckiotijonden af samme gårdar 9 åhrs häfd, och den 
här till oqwald nutit, som hoon uthan någon dolo malo hafwer bekommit.

4. Är och osedwaanligit att någon gård skulle läggia med tertialstijonden till 
sochneprästen, och med kyrckiotijonden annorstädes än till sin sochnekyrckia, dher 
åboenden sina uthskulder till kyrckiobygna och kyrckioprydna giöra, och sin rättig- 
heet till stoolrum, lägerplatz och annat mera hafwa bör.

5. Hwarföre finnes uthi Cronones så wäl som prestens tyjondelängd, uthi Cam- 
maren i så månge åhr godh ärkiänd, be: te fäm gårdar wara skrefne ihoop med 
Odensahla sochn, tijt the nu lyda, och ey med Siggetuna eller S. Olofs sochn, tijt 
the tillförenne lydt och legat hafwa.

6. Förnimmer man och i wisso, att Siggetuna kyrckia och hospitaal hafwa ingen 
skada af samma byte, emädan the åhrligen och jämpt ifrån Löfstad gårdh märcke- 
ligen understödde och hulpne blifwa.

Actum Upsala ut supra
nomine Consistorii 

Petrus Liung.

♦ Inskrivet i slutet av protokollsvolymen AL7. Jfr anteckningen införd efter protokollet för 
5/3 *651.
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Hafwer och H:s KongL M:tt allernådigasc resolverat sig på Upsahla slott d. 19 Feb. 
1631 att samma fäm gårdar skohla så med kyrckiotyjonden som annan rättigheet 
lyda till Odensahla.

Anno 1651 d. 19 Februarii*
kom för Consistorio uthi Upsahla, en Acadiae bonde Erick Larson be:d boende i 

Kälbärga i Ahlunda sochn, och på sina och rättarelagetz wägna
1. begiärade medel på dhe 10 dr silfwermynt eller 25 dr koppdrmt. honom och 

dhe andre hans consorter kräfwes pro A:o 649. för knechte och giästningars pen- 
ningas, hwar på honom till 6 framförde bielkar än kräfwes 10 marclc

2. Beswärade han sig att dhe skulle åhrl:n föra twå sågeståckar till Wattholmen, 
och sedan bräderna effter samme ståckar ther ifrån och hijt till Upsahla.

3. Beswärade sig bonden om giästning uthi stämmor och skiutzning.
4. Sade och sig ey weta när han hade gifwit fyllest; uthan måste gifwa in till 

thess fougden säyer thet wara fyllest.
3. Att och bönderna faller för swårt gifwa en halfspan uthi fougdeskieppa i denna 

dyra tijden.
Sententia.

1. Att han och dhe i rättarelaget skulle giöra för det åhret 1649, som dem 
kräfwes 23 dr allenast 19 dr kopp^rmt, 13 för knechte- och fyra för giästningz- 
peningar af hwar heel gård, och att bielkama må them afrächnas för 4 dr stycke.

2. Att när Acad:n står i bygning, måste bönderna ther till hiälpa med försel, 
så mycket som dem in Consistio effter bygningars beskaffenheet åhr ifrån åhr på- 
lagdt warder, stundom mera och stundom mindre. Och när ey så hårt entränger, 
kunna the ther medh af Consistorio blifwa förskonte. Men i thetta åhr skall hwar 
bonde föra till Acadins bygna en stock till Wattuholmen, och rådan bräderna efter 
samma sågestock hijt till Upsahla.

Ma och effterfrågas hwar till samme stockar eller bräder här till äro anwände.
3. Att bönderna skole här effter gifwa 2 rdr och der med wara giästning och 

skiutzning frij. Och af samme peninger skall en wiss deputat anordnas till foug- 
darna och andra som reesa Academiae ährender, hwar af dhe hästar och nödtorfftig 
fordenskap hafwa kunde.

4. Bewiljades att fougtarna skole gifwa bönderna uthräkning, hwar af bonden 
må weta huru mycket honom åhrl:n uthgiöra bör. Bonden må och weta fougten 
effter rådh och ämbne något therföre till tacksamheet.

3. Förskontes och bönderne med en fiärding i fougteskiäppa så länge sådane 
hårde åhr äro. Men när Gudh gifwer ymnogare åhr måste the gifwa fougten en 
halfspan som wanligit är, och warit hafwer.

Emot detta fick bonden itt lijka lydande.
Samma gång, bewilljades D:r Loccenii amanuensib»; stipendium in tertia classe, 

emädan här intet annat war till fångz.
Item kommo alla öfwer eens hwad tå strax H. KgL M:tt föredragas skulle här på 

slottet, hwilket och skedde.
1. Tackråyelse för donationen och cröningzpeningen.
2. Om 3000 rdr till tryckerij, hwar på H. KgL M :tt gaf yttermehra tillråyelse.
3. Om Odensahla kyrekioherberge, hwilket H:s K. M:tt strax effterleet Acadin,

* Inskrivet i slutet av protokollsvol. AI:7.
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iämwäl der i dhe bönderna som äre bytte ifrån S. Olofs sochn för Löfstadh herre- 
gårdh, doch så att H. KgL M:tt tillsade hospitalet i Siggetuna annan wedergäl- 
ning.

4. Resolverade sigh H. Kgl. M:tt att bästa rum för tryckerij wore Bibliotheket, 
mycket discurerades om loco tuto reponendorum librorum, antingen slottet eller 
kyrckian.

5. W ar discurerat om dhe Professorib«r som inga hemman hade, och gaf H. Kgl. 
M:tt allernådigast lof på majoren Reenhorns hemman, hwar på och bref ågånget är.

Den 5 Martij
höltz ordinarium G)nsistorium praesentibus D. Daniele Sidenio p.t. Rectore, D. 

Laurentio Stigzelio, D. Ioanne Tersero, M. Israele Bringio, D. Johanne Freinshemio, 
M. Martino Nycop., M. Laurentio Fornelio, M. Olao Unonio, D. Henrico Ausio, 
M. Isaeo Istmenio, M. Johanne Laurbergio, D. Benedicto Hedraeo, D. Johanne Bureo, 
M. Petro Liung, D. Emundo Figrelio.

I. Uplästes H. K. M:tz bref om engiebytet. H. K. M:t anammar igen den deel af 
Konungängen som professores på 3 åhrs tijdh effter H. K. M:tz förriga breff brukat 
hafua, och gifuer Professoribus Gottsundaängen igen.

II. Uplästes K. M:tz donations breff på Rosenhorns* godz.
III. Uplästes H. K. M:tz bref och prohibitorial at Academiae godz icke alieneras 

och dragés ifrån Academien til arf och egendom emot H. K. M:tz upsåt och in
tention.

IV. Uplästes Mårten Steensons fullmacht at blifua Academiae bookhållare.
V. Inkallades Mårten Steenson och förmaantes at fulgöra sin plicht uthi sitt til- 

betrodde ämbete, och skynda sig fort at Academiae rächningar måtte snart blifua 
färdige. Huilket han uthlofuade.

VI. Uplästes H. K. M:tz bref och confirmation Nicolao Sparman gifuin at bliffua 
Adiunctus juris.

VII. Proponerades om det lilla hemmanet i Dannemarkzby som nu uthan åbo är 
och högdt afradzlagdt. En ung man Lars Anderson benemd begärade få bruka och 
besittia samma hemman med den condition och wilkor at han åhrligen wille therföre 
gifua 10 t:r afradh och 3 1/ 2 t:r giärdespannemål, och inga flere ordinarie uthlagor 
eller penningar uthgöra. Hans swärfader Matz Matzon i Krislinge tilbödh sig wilia 
gå godh för honom på try åhrs tijdh. Huilket Consistorium gillade och updrog så 
Lars Anderson hemmanet på föreskrefna conditioner at häfda och besittia. Vid. act 
14 Jan.**

VIII. Sattes nu wärde på den spannemål Dn. professores taga til sina huusbehoff 
12 dr för een tunna rog och 10 dr för een tunna korn i detta åhret 1650 spannrll 
Men för 1649 åhrs span:ll 2 rdr kornet och 9 dr rogen.

Om Jacob glaasmestare vide acta criminalia.
IX. Inlade Mårten Steenson beswär emot Quaestore*» bestående uthi 5 puncter: 

Werdering på span:ll, tijondelängder, specification på bygningzpeningar och expen
ser, såsom och städzlepeningar.

Begärade och 50 dr til pappeer. Swarade Notarius sig ey beståes mehr ähn 30 dr. 
Skiötz op til dess Quaestor kommer tilstädes.

* Felskrivning fö r Renbom.
** Han kallas där Erik Hanson.
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Hic intersere acta Consistorii a M. Petro Liung in Notarii absentia notata. The 
liggia i skåpet uthi Consistorio i öffuersta rummet.

Anno 1651, d. 18 Martii*
höltz Consistorium.
Tå kom fram And. Johris Hessenius Arosiensis, hwilken hafwer af somblige sine 

landzmän blifwit twingat att löpa kring både till deposition och skänckia uthi för 
them etc. Somblige hafwa kallat honom penal, sutor, och twingat honom att danssa, 
slagit honom i ryggen etc. Somblige hafwa och burit händer på honom. Desse 3 
säyer han sig hafwa injurierat, som äre: Olaus Gabrielis Biurman, Ericus Olai 
Hedemorensis och Dan. Andreas Biörk och thenna sidsta minst. Höllo och med dem 
uth i dricken och dantzen Pet. A. Kolbeckius, Andreas Israelis och Dan. Joh. Ner- 
montanus.

Klagandens berättelse.
1. D. 14. huius sedan han effter landzmännernas tillsäyelse hade bodet dhe äldre 

till en deposition, post depositionem gick han till sitt herberge. 2. När the för- 
märckte honom wara bortgången sände the Petrum Johannis effter honom bedia 
honom komma till Procuratorem tå warande qwar in loco depositionis. Altså fölgde 
han först till Wintrum i Olof Siffersoris bygning. Sedan till Rudbeckios ut examina
retur an recte omnes invitavit Pet. Joh. och tandem der ifrån till Samuelem Unonis. 
3. Dher emellan gick han till Folkernium, qui jussit eum ire domum. 4. När han 
tå hemkommen war kom åter Pet. Johannis och pulserade ejus fores, sed nunc non 
aperuit. Ergo 5. kommer Ericus Olai sielf tridie resan och nomine reliquorum, beder 
honom komma och skänckia i för landzmännerna, tå torde han ey annars uthan 
fölgde medh. 6. När Andreas med Erico tijtkom, frågade the honom, om han icke 
hafwer aflagdt sitt juramentum. Respondebat Andreas: Intet lydde han så. 7. Sedan 
hade And. acht på glaasen en stund och skänchte uthi för ofwanskrefna sex per
soner, hwilka tandem dansade med hwar annan, togo honom med sig stundom för 
qwinfolck, stundom för manfolck, drogo honom i håret, och ömst gofwo honom 
stötar i ryggen, kallade honom sutor och penal, och talte om sutaresp[e]L

Emot Ol. Gabrielis war detta i synnerheet.
1. Att Olaus slogh till honom och förste gången frågade honom om han kände 

honom, och wiste han war en student. 2. Iterum slår Olaus till, säyandes: Non novit 
adhuc me esse studiosum. 3. Slår Olaus honom twänne öhrefijhlar att bloden går 
honom uth igenom örat som nu blått och upswullit är.

Reus OL Gabrielis swarar:
1. Non scivit eum adventurum, nec misit vocatum illum. 2. Andreas hafwer sagdt 

wid Kopparberget, att Olaus och någre med honom wore stora fyllhundar. 3. An
dreas när han war dieckne slog en student i her Larses bröllop. 4. Att Olaus dan
sade intet medh honom, ey heller nämbde han sutarespeel eller kallade honom sutor 
och penal allena. 5. Bekiände Olaus sig twå reesor hafwa slagit honom.

Emot Ericum Olai war detta:
1. Att han hade skickat effter Andream, och när han wille sig undansticka, kom 

Ericus sielf effter honom, och hade honom tijt med sigh. 2. Att han i actioner 
dansade och förwijtelser war Olao jämngodh. 3. Att Ericus gaf Andreae första slaget 
med afwåga handen, förän Olaus begynte att slå på honom.

* Inskrivet i slutet av protokollsvolymen AI: 7.
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Här till kommer och detta.
i. Att Ericus hafwer ännu intet betalt Oloff Sigferson, uthan giör disputerligit, 

det hans egen handskrifft wijsar och doom för ågången är. 2. Att Ericus och Olaus 
hafwa än intet swarat för en gammal saak denne jämlijk för 2 åhr sedan passerat 
under M. Laurbergii rectorat.

Reus Ericus swarar ee fatetur.
Att han badh fullem Petrum gå effter penalen, och sedan gick han sielf effter 

honom, men han war intet der om allena.

Sententia.

1. Emädan Daniel Andreae Biörk stämder och tillstädes war, och the andra tree 
intet, dömdes Dan. Andreae till prubban i tu dygn, hwilket strax datum est execu- 
tioni.

2. Dömdes Olaus Gabrielis för dantzandet, sutarespeel, penals och sutoris nämp- 
nande, item för ryggeslagen till en månatz fängelse, och för det han effter sin be- 
kiännelse twå gånger honom kinpustat hafwer 2 rdr och 2 rdr för blåånan.

3. Dömdes Ericus Olai till 1 rdrs böte för förste öhrefijhlen, och till en månatz 
fängelse, ock strax effter hälgen, för det han i dhe andre actioner Olao jämngod 
war.

4. Ericus skulle strax föllja wachtmästaren till Oloff Sifferson och honom för 
gamble giälden contentera.

5. Dhe gambla thesso lijkt skulle stå dem båda yppet att plichta före. Interea skole 
dhe begge stå in arresto.

M. Ravius Prof. extraord:us begiärade blifwa Adsessor Consistorii. Hwarföre 
hämptades up hans bref och constitutiones academicae. Och der effter slötz pro parte 
negante.

1. Effter constitutiones volunt ordinarium Professorem, och en annan ordinarie 
rumet in Consistorio förträder, ty synes absonum smila twänne in på en ordinarii 
beställning.

2. Förmäler M. Ravii bref att tå ordinarius till annat rum förfordrat warder, skall 
M. Rawius sedan [hafwa] ordinarie rummet, hwilket skie kan, så in Consistorio, 
som i andre wanlige occasioner.

S:se R:as M:tis bref uplästes, tillijka med episcopi Stregnensi promotorial skrifft, 
angående twänne studenter Johannem Nicol Hadorphaeum och Jacobum Salandrum, 
om stipendio, hwar på swarades: Quod primum sint cum caeteris examinandi ab in
spectoribus, sädhan skulle Consistorium taga i betänckiande om enthera kunde 
komma dher till nästkommande wåhr. Sades och att Joh. Hadorphaeus hade s. R:kz 
Admiralens stipendium tillförenne.

Lästes up D. Loccenii zedel gifwen till Quaestorem, hwar uthi begiärtes att hans 
amanuenses måtte få något för sitt omak, incipiendo a termino paschatos Anno 
1650.

Senatus swarade och bewilljade:
1. Att M. Pet. Laurentinus för förledet åhr A:o 1650 för begge terminerna aff 

peccunia extraordinaria silfwerpeningar 60 dr bekomma kan, och således stipendium 
in tertia classe ordinarie.

2. Effter Odhelius hafwer hafft och än hafwer regium stipendium in tertia classe



i 6 $ i : i 8  mars 49

gifwes honom halfparten mindre nembl. silf:r mt 30 dr för begge terminerne A:o 
1650, och sedan hafwer han, eller den det arbetet hafwer, rum in tertia classe.

3. Dher extraord. peninger intet hinna fyllest giöra, måtte dhe i wår i samme 
stadh blifwa hulpna med loco inter stipendiarios till dess fyllna.

Mårten Stenson praesenderade sitt proof på rächningarne. 2. Inlade han beswär 
emot Quaestorem af 5 punchters inneholdh. Noterat sub litera 6.

a. Begärs wärdering på spannemåhlen som försoldh är ifrån A:o 1646. till 1650.
ß . Tyondelängderna uthi Helsingelandh som ännu återstår ifrån A:o 1646. till 

1650.
y. En specification på thet som bygdt och reparerat är Academien till godo åhr 

ifrån åhr.
<3. En specification på expenser som äro skedde åhr ifrån åhr ab Anno 1645.
£. En specification på städzlen aff dhe hemman som äro städzlade ifrån A:o 

1645.

Swaar.

På dhe fyra punchterna tillsades Quaestor och lofwade han sig skrifftekn will ja 
med det snareste sig förklara.

På den 5 punct om städzel begärte han förskoont blifwa, hwarpå Senatus uthi 
Quaestoris frånwaro ei kunde sigh resolvera.

3. Begiärte Mårten Steenson beståås papper på sigh och fougterna, hwar uppå 
befaltes honom göra förslagh, Consistorio till underrättelse, så skall dem beståås 
hwad skäligt är.

Beswärade och sig Quaestor.
(1) . Att en part understå sigh taga sädh af mölnaren uthan Quaestoris, eller någon 

zedel, hwar uthaf kommer stooc oreeda.
(2) . Att några studenter i Quaestoris frånwaro för juul, hafwa på inspectorum 

zedel tagit peningar uth annan gången på samme termiin.
Senatus håller godt wara
1. Att ingen dristar sig begiära eller taga något af mölnaren uthan Quaestoris 

zedel, som af ämbetes plicht bör för sådant reda giöra, dock må in absentia Quaes
toris, der så omtränger, Rectoris och inspectorum Ahrarii zedel gälla. Mölnaren må 
och ehest ingen spannemål uthfå.

2. Inspectores hafwa dhe studenterne före som så saken handtera, och dhem till
straff drage af dheras ordinario något, hwilket kan deputeras till amanuenses Bib
liothecae. • 1 ägäi

Itt Academiae hemman i Staby sochn Ininge be:d begärade ther sacellanus D. 
Ericus Magni. Hwilket kunde intet honom tillåtas. 1. Effter bonden hafwer K. 
Johans bref på hemmanet. 2. I s. Lars Sparres tijdh fick en ryttare breef på samme 
hemman, och gick therföre tillbaka. Instantia: Daus Ericus hafwer gifwet Quaestori 
stedzel på hemmanet. Responsio: Quaestor hafwer allenast tagit itt silfstoop på han
den, och länge sendt honom thet igen. Hwarföre wart ock bonden hemmanet 
bewilljat.

Decanus facultatis philosophicae Joawwes Fre[i]nshem påminner Consistorio, om 
constitutionum förfärdigande, på det han må wetta swara H:s Kongl M:tt om hon 
dher effterfrågar. despondebatur. I dymmelweckan skola dhe begynna att dem 
öfwersee, först in facultate iuridica, alt twå och twå i hwarie tre dagar.
4-691091 Sollander
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Decanus Freinshem föredrager och Consistorio att twänne poiker äro deponerade 
honom invito. Quid de hoc sentiendum. Respondebatur. 1. Then som med them 
gick tili Depositorem skall sittia i prubban en natt 2. Depositor skall här om för
höras och admoneras näste Consistorii dagh. 3. Pueri sunt absolvendi.

Doct. Terserus förfrågar sigh om antaga till Waxahla prästebordh, en Academiae 
bonde i Graan och Raassbo sochn nu boendes. Respondebatur: Effter han är Aca- 
demien skyldig, frågades om D:r Jöns will cavera för honom, hwar till D :r Jöns 
swarade ney. Sententia. Han kan få bonden i höst, dock moste han intet flyttia af 
hemmanet förr än han hafwer Academien all skuldh betaalt, ey må han heller föra 
höö och halm af hemmanet 

D. Terserus säger och sig hafwa skrifwit booktryckiaren till. Item till D:r Loc- 
cenium om peningar. Item att denne Sveno Theodori är nu präst blefwen, och är i 
Stockholm. På dhe twänne förra swarades intet, men förslaget om Svene uthslogs, 
effter han war prest blefwen.

Effter thet så åhrs är att hwar skulle nu weta sin bonde, antingen att få i Bähling 
eller annorstädes af dhe som Professoribus tillydt hafwa,.och nu ärnade äro, steltes 
thet ock fram, om the nu kunde bytas in Consisto och swarades: Om böndeme 
måste upskiutas till wijdare kunskap om Gesteri böndren komma dher till 

D. Istmenius beswärade sigh 1. Att M. Nycop. gick i godh för en student ifrån 
Hacksta under hans rectorat, hwilka pening:r han icke kan mächtig blifwa. 2. Att 
Israel Ainasus ähr och än på sitt böte skyldig. Respondebatur: 1. Efter M. Mårten 
intet war tillstädes, kunde han thet drijfwa en annan gång. 2. Skulle och Rector per 
Cursorem tillsäya Israeli, han strax betahlar.

Anno 1651 d. 27 Martii*
woro kallade till Consist. Domini Professores, att sententiera om dråpet, som 

Jacob glaasmästare med dhe andre bedrijfwit hafwer.
1. Effter ganska få tillstädes woro kunde the ther till intet giöra.
2. Och fördenskull påminte sigh icke länge sedan wara in Consistorio slutit, att 

ställas skulle en obligation hwar under Professores skrifwa skulle, och gifwa för 
hwar gång han antingen borto är eller kommer effter djman 1 rdr. Sades och att 
denna obligation måste ställas till näste Consistorii dagh, och att acta skulle up- 
läsas wid hwars och ens rectoratetz omskifftande.

3. Effter så få wore tillstädes, gifwer målsäganden Daniel Puffwer sigh till frid2 
att han får domen effter sigh till Stockholm.

4. Skickade M. Johannes Franck upp Cancellarii bref daterat d. 25 Januarii, aff 
innehåld, att Consist. befrije honom ifrån rectoratus bekymbret denne gången. 1. Ty 
han är gammal och siuklig. 2. Ty Gudh hafwer kallat hans hustru. 3. Ty han blifwer 
ensam i professionen, effter hans medcollegio skall reesa uth. Sententia: Consist. 
bewilljade M. Jahan Franck att slippa, och defererade strax den provinciam till Dn. 
Freinshemium,

( Non possit loqui cum rusticis 
Labores ipsi sint multi alii 
Nondum bene percepit statum Acad:m.

* Inskrivet i slutet av protokollsvolymen AL7.
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Anno 1651 d. 9 Aprilis*
kom för Consistorio.
1. Actor Johannes wachtmästaren på Strömbergs wägna anklagade en student 

Gunmundum Nicolai, att han hade med Strömbergz poike (som ifrån honom lupit 
hafwer) updruckit en rijkzdr den poiken af en student uthfixerat hafwer uthi en 
siuk students Nicolai Herneri nampn, och det d. 8 Martii, först under högpredijkan 
uthi brennewijn, och sedan effter afftonsången uthi ett halfft stoop alekant.

Reus Gunmundus Nicolai swarar.
a. Sig hafwa warit i högmessan, men hafwer gått uth när första stycket ändat war, 

af orsak att han begynte frysa om en foot, medh hwilken han hade stigit nedh i åån 
när han gick till kyrckian.

ß. När Gunmundus tå heemkom i sitt herberge satt poiken för honom, hade 
hämptat brennewijn, och gaf honom dricka med sigh, men intet wiste han det 
påiken hade lupet ifrån sin huusbonde.

y. Effter afftonsången mötte honom samme poike på gatan, och badh honom gå 
lijtet in med sig på källaren. Tå frågade han poiken hwar han hade fått peningar? 
Poiken swarrde: Af min morbror en mönsterskrijfware. Tandem gick han in med 
honom på 1/ 2 stoop alekant.

Sententia: Gunmundus skall fly sig beskeedh till näste Consistorii dagh, att han 
war i kyrckian, och att han intet wiste det poiken war lupen ifrån sin huusbonde 
eller huru han hade fått peningar. Interea blifwer Gunmundus in arresto.

2. Jacob glaasmästare begärte på twänne inlagde cautions skriffter gifwas löös 
sitt fängelse, helst effter hans moor står på båår. Sententia: Jacob bewilljades på 
samme cautioner slippa fängelset, till dess snörmakaren tillstädes kommer, och ran- 
sakningen bättre skee kan. Och när han fordrat blifwer skall han comparera och få 
sin doom.

3. Antogz Peder Anderson för directore uthi humwelgården, och skall hafwa med 
sigh Matthias som der förr warit hafwer för lijka dagzlöön med sigh. Item tre andre 
drängier, Nils Jonson i Sahla, Erich Larson i östhammar, och Staffan Thomeson. 
Desse skole blifwe i tiänsten ad minimum i tre åhr.

4. Hade och Matthias med sig siu drängier som han tillförenne antagit hafwer, 
för uthan them som i höstas anskrefne wore, och hafwer han tagit derföre peningar 
af drängiarne till 4 dr hwar, och af somblige fått alt, och en deel såmpt uth.

Matthias dömdes att betahla them thet han tagit hafwer etc.
5. Delibererades om Peder Anderson skulle få zedel till borgmästare och rådh med 

thesse fyra antechnade drängiar på thet han måtte få sin pant igen.
Tandem hölt störste dehlen icke oredeligit, att han finge en zedel, hwar uthi be- 

giäras skulle att borgmästarenar och rådet wille låta blifwa them omolesterade af det 
privilegii krafft Academien hafwer på tegeldrängiar. Hwadh efftertaal som här på 
föllja kunde lofwade D. Terserus sigh swara willja.

6. Praesenterade D. Terserus nys antagne booktryckiarens Johannis Pauli bref, af 
inneholdh, att han wille beställa om skrifftgiutare och tryckerij, så snart han kan få 
bref här ifrån. Item wille komma hijt ad 1 Maj i och revidera M. Ravii och dhe 
andre typos. Men effter han finner thet icke wara infattat uthi constitutionibus, be
gärer han betahlning för sitt omak, och wänter här om medh det snaraste blifwa för-

* Inskrivet i slutet av protokollsvolymen AL7.
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wissat. Conclusum esc att conditionerne måtte medh det snaraste blifwa öfwersedde, 
och der effter gifwas honom swaar.

7. Consistorium faller andra reesan, effter constimtionum tenorem, på h. Freinshem, 
quo eligeretur futurus Rector. Och effter han excuserar sigh, hwilken excusation 
tunc praesentes intet kunde godh känna, ad incommoda evitanda. Slöt, att flere skulle 
kallas ad horam 8. diei Saturni, och om futuro Rectore votera.

8. Discurerades multis om Adsessorum freqventia, och medio per quod the en- 
hälleligen kunde sammankomma, begärtes subscriptio nominus under ex scripta e 
constitutionibus lege i  cap. 6. de deliberationibus.

Somblige meente thet wara nogh att thet står in constitutionibus och fuller winna 
sin fortgång, när constitutiones blifwa underskrefne och ratificerade.

16 Aprilis
höltz ordinarium Consistorium praesentibus: D. Daniele Sidenio p.t. Rectore, 

D. Laurentio Stigzelio, D. Petro Schomero, M. Israele Bringio, D. Johanne Freinshem., 
M. Olao Unonio, D. Henrico Ausio, M. Joh. Laurbergio, D. Johanne Sdieffero, 
D. Benedicto Hedraeo, D. Johanne Bur eo, M. Petro Liungh.

1. Johan Zellinger orgenisten begärar sin fulkomliga löhn effter contractet 200 dr 
sölfuermynt, af staden får han 100 dr sölfuermynt. Af Academien 40 dr sölfuermynt 
odi 40 dr af kyrkian. Han begärade och frij logemente huilket honom lijkwäl intet 
på 2 åhr, mot samma contract, är wederfarit. Fattas alltså 10 dr sölfuermynt åhrligen 
ifrån 1643, sädan myntz förhögningen skedde.

Resolutio. Han skal få 10 dr huit mynt huart åhr begynnandes af 1650 ifrån den 
1 Maij och sädan framgijnt provisionaliter af fisco mulctarum eller bötespenning- 
arna.

2. Begärade Johan Olofson af rätten at m. Eskil måtte tilhållas at betala mig dhe 
115 dr penningar han på Petri Lucii wegner står godh före, och hafuer lofuat betala 
til påska.

Här inkom D. Terserus och M. Bringius.
Resolutio. M. Eskil skal först betala Academien huadh han henne skyldig blifuer.
3. Delibererades om novo Rectore.
D. Johannes Freinshemius ursäcktade sig och V. Consistorium gillade hans excu

ser, ergo kommer nu ordo til M. Martinum Nicopensem, honom önskade Con
sistorium lycka.

4. Beslötz at Johannes Pauli skal kallas hijt til den 1 Maij at begynna arbeta i 
tryckerij.

19. Aprilis
in sedibus Rectoris praesentibus D. Hedrae[o] & M. Erico Noraeo.
1. Framkom een borgare på Islandet Erich Olofsonn wid nampn, och klagade 

ahnn Johannem Jonae Holmensem at han hade ihiälslagit hans hundh.
Johannes bekände sig hafua ihiälslagit hunden, uthan när han kastade så handlöst 

kom hunnen fram före. Sententia. Joh. dömdes effter det 16 cap Byg.B. SL at böta 
6 öre til treskiftes.

2. Uplästes Oloff glaasmestares klageskrift, lit. X., emot Suenonem Tiernsteen. 
Sueno kunde intet neeka til skälsordet, ey heller draget. Huarföre saakfältes han til 
6 mk sölfuermynt för huarthera, gör tilsamman 12 mk hm. effter det 12 cap. Sår. m. 
wiL SL och det 31 cap. RådstB.
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23. Aprilis
habitum est Consistorium ordinarium praesentibus D. Daniele Sidenio p.t. Rec

tore, M. Israele Bringio, D. Johanne Freinshem., M. Laurentio Fornelio, M. Boetio 
Chruzelio, M. Olao Unonio, D. Benedicto Hedraeo, D. Johanne Bureo.

1. Uplästes H. K. M:tz bref för Bergero Caroli Anthoni at han skal få stipendium 
medh snaresta.

2. Uplästes D. D. Joannis Terseri scriptum til Consistorium at han intet wil com- 
parera in Consistorio, priusquam ceteri redigantur in ordinem, tantisper indulgentia 
Rectoris, cum reliquis absentibus frui statuit.

3. Alexander du Cloux begärar lön uth ifrån den 19 Augusti då han först i tiens- 
ten antogz til Michaelis thet är för een månad som restar. Resolutio. Han får der- 
före 40 dr proportionaliter.

4. Erich Benchtson een Academiae timberman begärar itt gunstigdt förloff, wil 
sättia Jahan Person i sitt ställe? Aff[irmatur].

Den 30 Aprilis
begärade Samuel klockare af närwarandes professoribus uthi Consistorio, een 

werdering på 4 st. böker, them han hafuer i pant af Petro Schult som bortrymde, 
och har hembudit fadren dem men får ingen betalningh.

Biblia Osiandri wärderas för 4 rdr
Livii Historia Swensk 3 rdr
Anthropologia Meisneri 2 rdr
Emmii Chronologia 2 1/ 2 rdr.

2. Maij.
Anklagade Ericus Pauli och Barthollus Plogman Johannem Cale för det han 

hade kindpustat dem. Johannes sadhe the schimpherat honom, derföre slog han 
them, som witnen betygade 4 örefijlar. Resolutio. Johan Cale skal böta effter 9 cap. 
Sår. m. wil. SL 6 dr sölffuermynt til treskifftes för 4 pustar.

Jahan Olofson wid Galren klagade på Marcum Lubinum at han hade kallat sig 
skinbracka. Resolutio. Marcus skal böta för oquädins ordh 6 mk.

Den 7 Maij
höltz ord. Consistorium närwarandes D. Daniele Sidenio, D. Laurentio Stigzelio, 

D. Joanne Tersero, M. Israele Bringio, D. Johanne Freinshemio, M. Laurentio For
nelio, D. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, D. Bened. Hedraeo, M. Erico Norseo 
Not.

Tå fältes denna dom öffuer Jacob glasmestare.
Ehuru wäl Jacob intet kan öffuertygas medh witne hafua gifuit saL Hartwich Näf 

något dödz såår, lijkwäl emädan han war tillijka inne medh Lars sin broder och 
snörmakaren Hindrich, när han blef illa hamblader, der trätte medh honom, tog 
honom widh halsen och trykte honom neder effter sin egen bekännelse, ty kunde 
rätten intz frija honom uthan döma effter det 1 cap. dråp m. w il SL Och detta til 
den Kongl. Hoffrätz resolution.

Finis rectoratus Sideniani. 
riavrcoTe 8o£a ©eco.
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M. Martinus Olai Nycopensis Rector, sammankallade Dd. Professores

Den 16 Maij
effter bönestunden, och för dem proponerade
Johannis Pauli booktryckiarens begäran, at bekomma några reesepenningar til 

Hollandh dijt han nu wille reesa at låta omgiuta thet gambla trycket Då bewiliades
I. At Johannes Pauli skulle få 30 rdr resepenningar, item för 14 dagars kost 4 rdr.
II. Lofwades honom betalning igen, för dhe penningar han uthlägger för giutare- 
lönen, item för press, allt skall honom betalas när han hemkommer igen. III. Ma
terien eller dhe gambla bookstäfuerna skola i dag klockan 12 Johanni Pauli til- 
wägas uthi Magnifici Rectoris, D. Johannis Schefferi, och M. Noraei närwaro. Cau- 
tions män skal han skaffa sig, innan 3 månader menar han sigh den hela reesan 
kunna förrätta.

När 12 slog upwägdes på domkyrkiones wåg uthi wågboden den materia som af 
tryckeriet uthtogz at försändas til Hollandh och omgiutas.

Uthi een half tunna books täfwer wogo 1 sk3  12 *3 1 mk
Ähn uthi een */2 tunna bookstäfuer wogo 1 sk1®' 1 *3’ 16 mk

Summa på wickten 2 sk3  13 *3 17 mk.

Messing af een press: 

fondament
mater wogo tilsamman
spinnelen och 8*3 2 1 /4  mk.
skijfua der under

Den 27 Maii
höltz ord. Consistorium närwarandes: M. Martino Nycop. p.t. Rectore, D. Lauren

tio Stigzelio, D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, D. Carolo Lithman, M. Israele 
Bringio, D. Johanne Freinsh., M. Laurentio Fornelio, M. Isaeo Istmenio, D. Bened. 
Hedraeo, D. Joh. Bureo, D. Emundo Figrelio.

1. Uplästes H. K. M:tz bref och befalning at Jonas Laurentii Austrelius O-Gothus 
skulle få stipendium. Resolutio. Skiötz op til här näst, då om stipendiaterna handlas 
skalL

2. Uplästes D. Erici Emporagrii bref der uthi han begärar at Mårten Anderson 
måtte tilhållas at göra räkningh för 1640 åhrs upbörd, derföre han medh her Ro
land i Nora cauerat hafuer. Resolutio. Mårten skal inkallas at detta kan blifua be- 
stält.

3. Uplästes den Kongl. Hofrättens bref att Erik Anderson pistolmakaren måtte 
igen bekomma allt huadh honom kan wara afhändt.

4. Angaf Rector at M. Sueno Gelsenius war nu effter D. Terseri bref på Acade
miae wegner til honom afgångit, hijtkommen i acht och meningh at begynna om
giuta Academiae tryck. M. Sueno inkallades. Det meente han sig wilia fulborda, 
men tyckte een lägligare ordt för orsaker skul wara til sådant handtwärck at wistas 
på bygden. Och emädan Furingsta gield x/ 2 mijl från Norkiöping är nu vacant, 
sågo han gärna han kunde dijt förhielpas. Resolut. Consistorium skrifuer itt promo- 
torial för honom til biskopen och consistorium Lincopense.
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5. Diurgårdzwachtaren Erik Erikson begärar 2 dr för sitt omak han skal ränsa 
ängen på den sijdan han boor. Resolutio. Han skal få 2 dr.

Den 4 Junij

höltz Consistorium ord. praesentibus: M. Martino Rectore, D. Laurentio Stigzelio, 
D. Petro Schomero, D. Carolo Lithman, D. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, 
M. Laurentio Fo[r]nelio, M. Olao Unonio, D. Henrico Ausio, M. Isaco Istmenio, 
M. Johanne Laurbergio, D. Joanne Scheffero, D. Bened. Hedraeo, D. Johanne Bureo, 
M. Petro Liung, D. Emundo Figrelio.

Då handlades om stipendiariis.
Johannis Simonis ryss skal få för 2 rum nu och för 2 rum i höst.
Israel Schult uthslutes nu ex catalogo.
Nicolaus Melitander blef död för pingstedag får stipendium in 2da classe för 

denna terminen.
Laurentius Gudmundi har hafft 2 rum, nu är den tijden uthe som H. K. M:tz 

bref förmäler.
Johannes Elise RosL ryssens praeceptor begär ar at hans broder Martinus måtte få 

stipendium, så wil han afstå. despondebatur, broderen får in 1 classe.
Nicolaus Sylvius som är nyligen död blifuen, får och behålla stipendium in 2 classe 

för denna terminen.
Amanuenses D. Loccenii på Bibliotheket insättias för 2 rum huarthera nu och i 

höst
D. Stigzelius beswärade sig at stipendiarii in classe theologorum intz höra theolo

gicas lectiones. Resolutio, the skola admoneras.
Sedan detta omtalt war, confirmerades desse stipendiarii: 1 11

1. Petrus Erici Hackestadius
2. Olaus Johannis Axenius
3. Jacobus Petri Grubb GevaL
4. Johannes Olai Molstadius
5. Sueno Petri Tiernsteen Hels.
6. Nicolaus Jonae Tunander
7. Jonas Laurentii Austrelius
8. Jacobus H. Odhelius
9. Anthonius Joannis Hallandus

10. Johannes Claudii Cuprim.
11. Martinus Olai Munctelius
12. Isacus Vattrangius Suderm.
13. Daniel Davidis

( Johannes Joh. Iser 1 
Torbern«r Faegraeus L skola skriffua 
Matthias Johannis J 

13. Magnus Udderi Smolandus 
16. Petrus Danielis 
17. Petrus Magni Pontilius

Petrus Johannis Livonus skal och så få nu om något rum mehr blifuer vacant.
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3. Sädan kallades Margreta Markusdotter (som tiente hoos Erkiebiskopen och war 
berychtat hafua födt och mördat barn) til förhör. Vid. acta criminal

4. Professores gifua 1 rdr i baakungns penningar och 1/ 2 rdr the som ringare lön 
hafua.

5. Frun på Edzhammar begärar syn på ägorna widh Wattholmen. Quaestor och 
inspp. reesa dijt.

6. Beslötz at Martinus Brunnerus skal promoveras in supremam classem stipen
diariorum.

7. Bewiliades at den borgaren som trycket hijt fördt hafuer ifrån Stockholm skal 
bekomma fracht derföre, ty emädan Johannes Pauli i Stockholm ingen cautions man 
kunde få, är intet tryggare ähn föra thet hijt igen.

Den 18 Junij och den 30 dito
förhördes Margreta Markusdotter för mordet. Vide acta criminalia.

Den 30 Junij
I. Proponerades om lägerstäderna i kyrkian at Dd. professores för sina egna per

soner må niuta them frij, och för hustro och barn betala.
II. Uplästes Illustrissimi Domini Cancellarii breff at Ericus Nerbelius må komma 

til notariaten effter M. Noraeum. Och beslötz at emädan rummet är ey ähn ledigdt, 
kan ther om intet widare åthgöras, dock skal personen wäl pröffuas.

Die 23 & 25 Julij
acta annotata a M. Petro Liung vide in capsa consistorii.*

Den 29 Julij
i kyrkian effter bönen p isen tibus M. Martino Nycop. Rectore, D. Stigzelio, D. 

Tersero, D. Schomero, D. Lithmanno, D. Sidenio, M. Bringio, M. Boetio, M. Unonio, 
M. Ausio, M. Liungio, M. Figrelio.

I. Uplästes H. K. M:tz breff at her Freinshem effter M. Unonii afträd ifrån Ske- 
diga, skulle det under sin profession nyttia och bruka.

II. Uplästes itt annat H. K. M:tz breff at Freinshem. skulle i stället för hemmanet 
hafua åhrligen 30 t:r spannemål, nemliga 30 för 1650 och andra 30 för 1651, och 
allt sitt salarium nu strax uth at han ginast oförhindrat må sin reesa in Germaniam 
fortsättia.

III. Refererade D. Terserus at han hade bekommit bref ifrån Johanne Pauli book- 
tryckiaren, at han wille til Upsala tryckerij inkiöpa nya bookstäfuer för 200 rdr 
in specie och förskaffa them til Upsala så framt han 14 dagar effter sin ankomst 
kan contant blifua betalt. Och begärar han sig til bättre försäkring at Quaestor 
Acad. medh egen hand honom det skrifteligen wille lofwa och försäkra. Huilket 
ochså bewiliades at han samma penningar bekomma skulle 14 dagar effter rådan 
han bookstäffuerna lefrerat hade.

Den 30 Julij
i kyrkian effter predikanen concluderades in praesentia Rectoris och professo

rum

* Dessa av Ljung förda protokoll synas icke vara bevarade.
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I. At herr professor Freinshemius betalar dhe 28 t:r spannemål som han uthi 
detta åhr anammat hafuer som een annan professor, nemligh för een tunna rogh 
tolff daler, för een tunna korn tijo daler.

Effter H. K. M:tz breff skal han hafua 60 t:r för hemmanet han intet hafft hafuer. 
Nemliga 30 tunnor aff 1649 åhrs wäxt då rogen kostade 10 dr, kornet 8 1/2 dr 
tunnaa Noch 30 t:r af 1650 åhrs wäxt halfparten af huarthera rogen å 16 dr tun
nan, kornet å 14 V2 dr tunnan.

II. Concluderades at Freinshem. skal effter donationens innehåld sälia sitt styckie 
på Pijlhagen sinom successori. Och effter nu ingen är för handen skal Academien 
inlösa thz. I medier tijd kan M. Liung wäl få thet til brukz.

Den 20 Augusti
uplästes H. K. M:tz bref gifuit Laurentio Staieno episcopi Vexionensis son at be

komma stipendium in tertia classe. Daterat Stockholm den 13 Julij 1651.
II. Framträdde borgmestarens i Härnösand uthskickade och fulmechtige ehrlig 

och förståndig Jahan Eskilson, huilken kärade til högL Professorem M. Olaum Ste- 
nium om 300 rdrs giäld them M. Stenius oppå sin swågers Dn. Petri Nen2elii 
lectoris Hernösandensis wegner effter gifwin handskrifft förmeentes skyldig wara 
in continenti at betala, och begärade Consistorii rättens dom i saken, såsom och 
goda bijstånd at bekomma wedergälning för all anwändt bekostnad och försumelse. 
Så emädan Consistorii rätten befan uthi handskrifften daterat 1649 den 1 Decemb. 
een klar limitation at M. Stenius ey plichtig är samma 300 rdr at betala förr 
ähn itt åhr effter sädan gudh täcktes förhielpa honom af sin reesa hem i fädernes
landet, och ännu ey så lång tijdh förfluten wara som handskrifften medhgifwer, ty 
dömde Consistorii rätten, at M. Olaus Stenius ey ännu skyldig är samma handskrifft 
at fulgöra. Men der M. Olof sin reesa ey fortsätter skal framdeles widh påfordran 
der öfuer sententierat bliffua. Så kan ey icke heller ähnnu någon wedergälning för 
expenser pådömas.

III. Bewiliades M. Suenoni Theodori Gelsenio för sin reesa och omak af fisco 
Consistorii academici 3 eller 6 rijkzdaler. W il han göra eller giuta något tryck så 
göre thet på sin egen bekostnad, intet kostar Academien der på.

IV. Bewiliades at 4 t:r miöl skola öffuerskickas til Stockholm at inlösa Academiens 
runatryck, som omgutit är.

V. Petrus Hansson begärar bliffua booktryckiare medh Johanne Pauli. Resolutio. 
Effter Johan Pauli och han komma öfuereens så seer Consistorium thet gärna.

Den 10 Septembris
höltz ordinarium Consistorium. Vide notata acta a M. Petro Liung som Uggia i 

öffuersta rummet uthi skåpet.

Anno 1651 d. 10 Septembris,*
höltz Consistorium. Tå
1. Uplästes Cancellarii bref för öfwersten Wilhelm Barclai, som wille byta till 

sigh under sitt säterij, itt halft hemman Academiens, Ingelsta i Närtuna sochn för 
itt sitt Warkeby be:d i Huseby Långhundra belägit.

* Inskrivet i slutet av protokollsvolymen AL7.
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Sententia: Ehuruwäl H:s K. M:tt Drotningen icke längesedan sade, Godhe herrar, 
byther intet; lijkwäl bewilljades att Quaestor medh twänne Professoribus, skulle 
medb aldraförsta reesa tijt, och besee begge hemmanen medh alle thess ägor, och 
förfara, om thet han will gifwa igen är märkeligen bättre, såsom weeta thet sedan 
Consistorio berätta. Professores äro der till nämpde Hedraeus och Liungius.

2. När syn skal hållas emellan Lhena by och Edzhammar, måste och Quaestor wara 
medh, och medh honom (si abfuerit D. Schomerus) är dher till nämpd M. Bringius 
på Academiae wägna.

3. Uplästes Simptuna häredz bewijs om itt torp Rawassboo som pastor will bruka 
och göra uthlagor före till Academien, effter thet till Acad:n under Reenhorn 
fallit är.

Sententia: Inspectores eller twenne andra Professores medh Quaestore måste med 
thet snaraste tijt förresa, och först besee torpet[s] lägenheet, den Consistorio berätta, 
till wijdare betänckiande om taxa på samme torp. Sedhan måste the med thet samme 
wederkiännas the andra Reenhorns bönder i Simptuna och Frösthult sochn. Såsom 
tertio, måste Quaestor tillhålla fougtarne, att dhe samme Reenhorns bönder, så wäl 
ther i Simptuna härad, som här i Bähling, icke gå huusbonde willa.

4. Lästes upp Ohlandz häradz witnesbördh, medh en Siwar Hansons bijfogat 
supplication om hemmanet Huseby i Staby s:n. Sententia: Uthlagorne tillgifwas först 
för itt åhr när thet haglade, och sedan för thet bran, som ehest annan brand till
gifwas plägar. För the andre åhren skall uthlagorna betahlas.

V. Androgh Cursorum begiäran om spannemål, hwilket suspenderades ad Quaesto
ris praesentiam, ty giärna wille Professores hiälpa, men the weeta intet hwad thet 
skall tagas.

6. Begärade Consist af Magnif. Dno Rectore, han wille tahla med Dno Pro- 
Cancellario, förr än han reeser till Stockholm, och begiära ProCancellarii rådh om 
sententia Consistorii fallin i wåhras om Quaestore, skulle icke nu rådehgen exeqveras 
oss till ursächt hoos H. K. M:tt, att han i förfluten midsommar skulle suspenderas 
ab officio, in till dess hans rächninger wore clarerade.

7. Uplästes landzhöfdingens h. Swante Sparres intercessions bref för Petro Matthiae 
Upsahensi till stipendium. Och blef slutit, att Petrus Matthiae skulle framdeles 
blifwa ihugkomwen.

8. Uplästes copian af domen om glaasmästeren Jacob Hanson kommen ifrån 
Håfrätten, och bewilljades att Magn. Rector skulle förmana Jacob glaasmästere, att 
bötet skall lefwereras till Consistorium.

9. Uplästes kämnärs rättens underrättelse om drängen Erick Larson som förr 
effter sin bekiännelse till dufwerij och böte fälter är, och nu af den andre Bengdt 
Olson är frij giord, att i medan han fengzlig suttit hafwer, tillgifwes honom thet 
bötet på honom lagt war.

10. Talades om wählet till professionem eloqventiae, och komme alla öfwer ens 
om Dno Verelio och Dno Magno Danielis, som och tillförende i wählet warit 
hafwa, och någon och hwilken meer skulle nämpnas skötz till nästk:de Consistorium 
effter fåå wore tillstädes.

iz. Uplästes Peder Mårtensons skräddarens klagomåhl emoot mölnaren Erick 
Larson, att han hade i qwarnen 1. Slagit hans pijga med yxeskafftet, ryckt henne 
ifrån qwarnen, och 2. Ööst sädhen af skrufwen, och spilt henne kring om golfwet.
3. Skält hans barn för hoorungar, och 4. Skot hans hustru som flux hafwande war,
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medh skoopan på buuken, att barnet hade hohl widh tinningen (som hustrur med 
jordgumman sedt hafwa) och lefde icke meer än 3 weckor.

Wittnen framkallades.
1. Nils Larson widh Dragarebrunnen war intet tillstädes. 2. Peder Nilson tull- 

knecht kom fram, och berättade: a. Att Peder Månensons hustru och mölnaren höllo 
både i säcken, stötte hwar annan, och wille både ösa. ß. Hwad ordh som them 
emellan fältes säger han sig icke hafwa gifwit acht på. Allenast y. när Peder Mår
tensons hustru frågade honom, hwarföre han kallade hennes barn horungar, swarade 
Erich Larson: Mången gång haar iag heet horunga. 3. Pijgan Elin Erickzdotter i 
Raasbookijl s:n och Långtibble by giorde edh och a. witnade, att när Pehr Mårten
sons pijga hade maalit en säck skulle hon intet få slåå på den andra, sade mölnaren, 
och gick ther med bort en stund, och när han kom igen, hade hoon slagit på 
den andra säcken emot hans förbodh, och när mölnaren thet fick see, ß. sade 
mölnaren till pijgan: den sacremenske hoora, hwem gaf tig låf slå på den andre 
säcken, och slogh så pijgan medh yxeskafftet. y. Sände så strax pijgan poiken effter 
maatmodren. d. När maatmodren kom, hade mölnaren skoopan och begynte öösa 
af skrufwen, tå badh hon att hon skulle få mahla den säcken medh, men mölnaren 
nekade och ööste fort. e. Tå sade hustrun, låter tå mig sielf öösa, och spiller intet 
bort min sädh. £. Han swarade: Tu ööser intet undan edre sacremenske horungar. 
t). Hoon swarade: Ähre mine barn horungar så ähr fuller iagh hora. Än stötte 
han henne undan medh skoopan, och fick så henne skopan, druckin och stickin 
war han. Sedan ropades Per Person in annan gången, att han och skulle giöra edh. 
Peer Mårtenson säyer: Medh stoor möda fick iag hijt honom denne gången, han 
slinker undan. En annan gång får iag honom intet h ijt

Sententia: 1. Om icke Pehr Person med godo will, så måste han twungen af borg- 
mästere och rådh komma up, göra sin edh och wijdare i saaken witna. 2. Nils Larson 
måste och swärja och witna, för än här kan doom ågåå. 3. Skohle och qwinnornes 
berättelse förhöras. Hwar till Peder Mårtenson swarar: Jag låter falla den saken medh 
barnet, ulterius qvaerebatur. Om thet så kan läggias nedh, sedan saken är till rätta 
förd.

Samma gång* begärade Consistorium af Magnifico D. Rectore M. Martino Nyco- 
pensi han wille tala medh Dn. Procancellario förr ähn han reeser till Stockholm, 
och I. begära ProCancellarii råd om sententia Consistorii fallin i wåras om Quaestore. 
Skulle icke nu rådeligen exequeras, oss til ursäckt hoos H. K. M:t nemlig at han i 
förfluten missommor skulle suspenderas ab officio in til dess hans räkningar wordo 
clarerade. U. Begära at ProCancellarius wille påminna H. K. M:t om Stromfelten, 
som blef dömd til uthläggia mansboot och destinerades in exilium der till, at mans- 
boten måtte komma til Academien effter Academiae privilegiers lydelse.

Den 24 Septembris
höltz ordinarium Consistor, närwarande: M. Martino Nycopensi, D. Laurentio 

Stigzelio, D. Carolo Lithman, M. Israele Bringio, M. Boetio Chruzelio, M. Henrico 
Ausio, M. Johanne Laurbergio, D. Johanne Bureo, M. Petro Liung, D. Emundo 
Figrelio.

* Här börjar protokollet ånyo föras av notarien och inskrivas i rätt kronologisk ordning. Fram 
till punkt II har detta styckes innehåll emellertid redan protokollförts av prof. Ljung, se ovan s. 58.
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1. Mester Hans Herman remsnidare begärar få kiöpa och til sig handla aff Aca- 
demien 1200 t:r spannemåhl och biuder 10 dr tunnan.

Resolutio. M:r Hans Herman, Gerdt Specht, och Sadelmejerskan få behålla huar 
sina 400 t:r om the wilia gifwa 12 dr för tunnan.

2. Beslötz at Peder Benchtson skulle uthan försummelse opkräfia uthlagorna af 
Rhenhorns godz som blefuo donerade til Academien af H. K. M:t.

3. Skole och fougdarna lefrera inn restandae längder huart åhr huru myckit afradh, 
och huarest han innestår hoos bönderna.

4. Antogos 6 drängier Per Anderson humblegårdzläggiaren til hielp, n[emligen] 
Staffan Thomeson, Nilss Person, Nilss Jonson, Bertil Matzon, Jöran Andersonn, 
Nilss Eriksonn.

Den 1 Octobris
höltz ordinarium Consistorium närwarande: M. Martino Nyc. p.t. Rectore, D. Lau

rentio Stigzelio, D. Joanne Tersero, M. Boetio Quaestore, M. Olao Unonio, M. Joh. 
Laurbergio, D. Benedicto Hedraeo, D. Johanne Bureo, D. Emundo Figrelio.

I. Kom för rätten Mårten Matzon i Forkarby uthi Bälinge sokn, och klagade sig 
hafua genom wådeld 1649 uthi fastan bortmist sin gård, creatur och all sin egendom, 
begärade få niuta några åhrs frijheet, så wille han uprätta hemmanet igen, såsom 
han allreda hade upbygdt, een lada medh tu gålf, twå stugor, een källare, fähuus 
och stall På denna hans begäran resoluerade sig Consistorium såsom tilförende, at 
han måtte hemmanet til oprättelse niuta tu åhrs, 1649 och 1650, frijheet både i 
wissa och owissa pertzeler.

II. Kom een annan bonde Erich Hemmingson i Bärby i Skäfftuna sokn och 
Seminghundradz herad, hade häradz bewijs at han war uthfattig, begärade tilgift 
på uthlagorna. Beslötz at om hans lägenheet skal ransakas af inspectoribus och 
Quaestore. Sädan skal uthtröskas och see huad thet kan förslå, sädan skal widare in 
Consistorio der om beslutas.

III. Kom een ofgammal man Matz Larson i Wardala wid nampn hade häradz 
bewijs af Daniel Behm underskrifuit, om sin och sin hustros usla lägenheet och 
fattigdom, war Academien skyldig 17 t:r 2 f:r spantll, intet begärar han längre be- 
sittia hemmanet, ey heller orkar. Resolutio. Sädan skal uttröskas, läggias i förwaring 
och uthlagornas afbetalning så långt som det kan hinna. Dock bewiliades at han 
een span rog och een span korn af detta åhrs åhrswäxt sigh til uppehälle niuta 
måtte.

IV. Quaestor frågade för huru högdt prijs Professores skola i detta åhret anamma 
spannemålen som the til sina huushåld behöffua. Resolutio. Professores niuta det 
bästa kiöp som någon köpman gifuer.

V. Tilstås Claes Edhen få behålla 300 tunnor för 10 dr tunnan.

Sadelmejerskan 
Gerdt Specht 
M. Hans Herman VI.

300 t:r 
200 t:r 
200 t:r

allt för 10 dr tunnan.

VI. Proponerades om electione eloq. Professoris. Men emädan så få woro til- 
städes skiötz op til een annan gång. Her näst skal her om beslutas.

VIL Fougdarna inlade resdängderna, huad span:ll ähnnu innestår hoos allmogen 
som the intz kunna uthbekomwa i detta åhr.
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VIII. Beslötz at Rector skal sända bodh til alla Professores at the låta läggia 
humblerötter huar på sitt styckie på Pijlhagen. Ty om wij icke anwända Pijlhagen 
til dhe usus wij honom begärat och H. K. M:t donerat hafuer, är befarandes at wij 
mista honom.

Anno 1651 d. 15 Octob.*
höltz Consistorium academicum, praesentibus Magnif. Dno Rectore, M. Martino 

Nycop, Doctore Tersero, D. Schomero, D. Lithmanno, D. Sidenio, M. Fornelio, 
Dno Hedraeo, D. Buraeo, D. Liungio.

1. Ankom skräddaren Peder Mårtenson, och emot mölnaren Erick Larson, kallade 
på sitt wittne Nils Larson hwilken inkallades och giorde först sin wittnes edh. 
Sedan berättade han således: När wij i qwarnen såge tumultet emellan mölnaren 
och Pehr Mårtensons hustru, sade iagh till Pell Person wij willje gå tijt. Och första 
ord war thet som iag hörde att mölnaren sade: Jag får offta horunge, jagh fåår så 
hafwa thet. 2. Tå skulle mölnaren öösa af och the begynte rijfwas om tullskeppan, 
och spilte rogh. 3. The hade och fuulan mun, men iagh hörde intet orden. Tå steeg 
iag till ock togh i säcken medh mölnaren. Sidst kom Pehr Mårtenson och yrckade 
på den gamble träta som hade warit them emellan. Sedan inlade Peer Mårtenson 
en skrifft gifwin på Upsahla Ciämbnärscammar d. 15 Novemb. A:o 1650. af inne
håld att Nils Larson ther witnat hafwer, att mölnaren hölt med en hand i säcken, 
och skööt Peer Mårtensons hustru twenne reesor ifrån säcken etc. som är see sub 
nota K. Consistorium ärkenner godt hålla sig wid den berättelse som han, effter 
giord edh här giort hafwer. Peder Mårtenson lofwades doom rüste Consistorii 
dagh.

2. Anklagade Bengdt Larson byggmästare, Jacobi Cursoris hustru, och gaf klage- 
ligen an det krakeel och perlement, som hade warit emellan hans och Cursoris 
hustru, förmenandes det wara hans hustrus dödzwallan. Han giorde Doct. Johannem 
Stenium fullmächtig detta att drifwa, hwilken inlade sin klagomåhl som är see sub 
nota N. innehållandes desse fyra punchter:

a. Orsaken till dheras kijf är kommen der af att s. hustru Margreta Bengdt 
Larsons hade tilltahlat Cursoris pijga när hon kom ifrån murningzarbete, och frå
gat henne hwij hon går så full och ween, och hennes matmoder går så gill och 
gran &c.

ß. Att Cursoris hustru war sinnader att tahla hust. Margreta Bengdt Larsons till, 
när the begge råkades hoos Anders Swensons att kiöpa ätticka, och fråga henne 
hwarföre hon hafwer kallat henne så gran och gill. Hwilket effter hust Margreta 
Anders Swensons henne företogh att giöra in i stugan. Brast thet uth till träta dem 
emellan på gatan.

y. När the tå andre gången råkades ther sammastädes några dagar ther effter, 
then ena att kiöpa sig öhl åth sin man som war wid Saltlösa. Then andra att 
hempta öhl hem. Brast thet uth för Cursoris hustru när hon fick see sin pijga, talte 
hon henne till hwarföre hon gick så ween, och thet uthan för porten, toogh till ett 
spödh, slogh effter pijgan och drabbade portstolpen, att spödet brast i 3 stycker, 
af hwilket thet ena skulle hafwa sprungit Bengdt Larsons hustru i bröstet. Tå sade 
Anders Swensons hustru: Passer intet på hwem har skämdt Eder? Hon swarade: Joo 
rätt den der, hon har giordt thet. Tå sade Bengdt Larsons hustru: Kalla mig wid

* Protokollet för detta datum fört av prof. Ljung. Inskrivet i slutet av protokollsvolymen AL7.
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det nampn som iag är döpt medh. I det samma skööt hon henne in att mössan 
flögh af Cursoris hustru. Hwiiken sade: Jagh håller mig för ährlig at träta medh 
tigh på gftrdpn Mante så henne in i stugan, den andra fölgde strax effter. Ther 
effter baar thet i hoop för dem först medh ryckiande och skiutande, sedan medh 
skälsordh, och annan hädelse som witnen weta betyga.

«3. Sedhan skulle Cursoris hustru hafwa hoos Johan Geting skräpt af att hon war 
den andras öfwerman, och hade knubbat och skakat henne. Det samma skulle hon 
hafwa sagdt för h:o Elisabeth Nilsdotter som baar till henne en matta, och thet 
sedhan Bengdt Larsons hustru död war.

e. Här emoot inlade Jacobus Cursor en witnesskrifft under twenne hustrurs nampn 
som der tillstädes hade war i t, och thet sin hustru till förswar och ursächt. Sub
nota D .

Wittnen som Bengt Larson påkallade woro:

Nils Olson glaasmästare 1 som tå wore wid Sältlösa och hörde 
och M. Lars Sinius J hans hustrus bekiännelse.

Sedan h. Anna Jahan Geting, och mattegörerskan h. Elisabeth som skulle hafwa 
hört, thet hon hade sig ther af beroosat. Item hust. Karin Algodt skräddares, hust. 
Margreta Swensdotter, och h. Beata Larssdotter, som warit hafwa tillstädes uthi 
barnefödslen.

Jacobus Cursor beropar sigh på h. Margreta, Jahan Swensons och h. Ingebor 
Larssdotter som witnesskrifften gifwit hafwa. Item på h. Fämja. Begge kalia the på 
witnen som samma gång tillstädes woro i stugan. Anders Nilson i Tungelboo och 
Erick Erickson i Helleby, och på gården Erick Bengdtson i Gåtsunda.

Ransakningen gick således an.
a. Werdinnan h. Margreta Erickzdotter, Anders Swenson, giorde först edh, och 

witnade: att när the begge först råkades ther att kiöpa ättickia, wille Jacobi hustru 
wredgas och tala åth henne, tå swarade, iag passer intet på henne, I wetten hon är 
trätosam, hwarföre gick hon uth effter henne, trätte på henne och wille wetta be- 
skeedh, hwarföre hoon hade tahlat till hennes pijga, och uthropat henne för så gill 
och grann. Någre dagar ther effter råkade the och hoos mig båda att kiöpa dricka, 
den ena heem, och den andra åth sin man som tå war widh Saltlösa sundet och 
arbetade. Tå gick hust. Margreta byggmästarens uut om porten, och h:o Margreta 
Cursoris effter, i thet samma kom Cursoris pijga gåendes, tå sade maatmodren till 
henne hwij går du så fuul och oreen, slogh så effter henne medh itt spöö som hon 
hade i handen, säyandes du må fuller hafwa kläder på tigh, effter iagh heeter grann 
och högfärdig. Tå sade iagh. K. hust. Margreta passer intet på: Hwem kallar Eder 
högfärdig. Hoon sade: Joo rätt den dher. Medh thet samma swarade hust. Margreta 
Bengdt Larsons: Fåår iag intet behålla mitt nampn för tigh, stegh der med till och 
skööt Cursoris hustru, att hon röök å sijda in i gården så mössan flögh af henne, 
och kallade henne portfålla, slijprumpa och hora.

Ther medh sade Cursoris hustru: Jagh håller mig för ärlig att bruka mun medh 
tigh här uthe. Jag will tahla med tigh inne. Steeg så strax in föruth, den andra 
effter. Tå kallade Cursoris hustru henne bagarehora. Sedan baar thet ihoop för dem 
med fuul mun och yrckiande, som karame sågo ther inne. Och iagh gick tå uth.

b. Ther näst giorde hust. Ingebor Larssdotter edh, och witnade således: När iag
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fick höra gnyy af them stegh iag tijt, och när iag kom skööt hust. Margreta bygg
mästare then andre så att mössan flögh af henne, och kallade henne slijprumpa. Tå 
sade Cursoris hustru må wij kiänna intet digh. Resp:bat Hwad kiänner du mig före. 
Der med stiger Cursoris hustru in, och den andre strax effter. Tå begynte the trätta 
för lijfwet, skälte hwar andra för hooror och ropade både i sänder. Bengdt Larson[s] 
hustru sade: Tu hafwer warit hoos Francken och tagit pulwer in att förgöra ungen 
din, tin hoora. Cursoris hustru sade: tu lögh, hwarföre skulle iag förgöran, ty iag 
har ärligen fått honom. Bengdt Larsons hustru föll på åthskillige knää för henne, 
och sade: Jagh skall göra Långhåkans magga ähra, togh och af sig mössan, och 
giorde reverentz för henne, och famblade effter henne. Cursoris hustru föör henne 
ifrån sig med händerna och sage, gack ifrån migh. Om thet gälte icke meer än 
mödan, skulle iag trukas, men iag är räddare om din buuk än du är sielf. Bengdt 
Larsons hustru sång wijsan: Långhåkans magga then store stoomur, går på golfwet 
och swantzar. Effter kommer etc. med itt ståndande etc. Hon hölt och up kläderna, 
och sade: Tu är intet wärd thet minsta håår på min etc. Cursoris hustru sade: Än då i 
bagareboden i Stockholm, hwad qwinna war tu dher baakom förlåten, badh henne 
gå från sig, togh henne i händerna och armarna, och skiööt henne ifrån sig in åth 
bäncken. Bengdt Larsons hustru sade: Thet är mig spått mir iag war möö, jag skulle 
medh tolffte barnet döö.

c. Hust. Fämja berättade, att Cursoris swäremoder kom till mig och beswärade 
sigh, att hon icke fick dottren ifrån den andra, badh migh gå med sig tijt, hwilket 
iag och giorde, tå stötte och knäpte Bengdt Larsons hustru och sade: Jag går med 
mitt tolffte barn och skall döö i åhr. Så säger folcket: Nu är den diefwulen döö. 
Men du har tagit purgation. Cursoris hustru sade: Thet skall tu bewijsa. Respond:bat. 
Jaa, iagh är rädd för juncker Pehr Cruses hoora. Jagh hafwer warit hustru i 20 åhr. 
Cursoris hustru sade: Jaa baakom sparlakanet i bagareboden i Stockholm. Tå togh 
jag Cursoris hustru ifrån henne. När wij hade taget fridh, sade Bengdt Larss hustru: 
Fannen ta den som wärst foor. Cursoris hustru swarade: Ha af thet du fick. Men 
intet skiötes the thå sedan iag kom. Men när Cursoris hustru födde barnet, war 
halsen af, och barnet hade som itt äpple i hufwudet. The gissade att hon hade stött 
henne i kiällareswahlen. Och ingen hade hört att Bengdt Larsons hustru hade klagat 
sig för än hon kom till Sältlösa.

Wittnen som Bengdt Larson hade fram wore thesse.
1. Inkom Nils glaasmästare och giorde sin edh. Sedan berättade han om thet 

han hört hafwer af hust. Margreta Bengdt Larsons widh Saltlösa således: Först när 
hon kom tijt till måltijdz årkade hon intet äta meer än lijtet fisk, strax dher effter 
talte hoon medh fruun, och gick sedan och lade sigh i cammaren, widh hon lågh 
sade hon till Bengdt Larson: Än Långhåkans magga som haar slaget mig. Gudh 
gifwe henne aldrig få så ondt, som iag hafwer nu.

2. Inlefwererade Bengdt Larson prästens Laurentii Sinii witnesbördh, som ther 
besökte henne med Herrans natward, om hennes bekännelse, när han henne ther om 
frågade, att hust. Margreta Cursoris haar skutet henne 3 gånger, som är see sub 
nota z [?].

Sedan framropades the som skulle hafwa hört henne skräppa der af.
Hust. Anna Nilsdotter Jahan Geting, giorde edh, och bekände att när hust. 

Margreta Cursoris fölgde up fodermarskens barn kom hon för bittig, stegh så in 
hoos henne, och ibland annat kommo the till taals om hust. Margreta Bengdt Lar-
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sons. Tå sade hoon: Hoon meente sigh intet hafwa sin öfwermaa Joo hon fan 
honom här. Jag hade tröst skakat henne tarmarne etc.

Hust. Elisabeth maatgiörerskan kom intet up.
Thernäst inkallades the som hafwa warit hoos den siuke hustrun i döden och 

barnsnödhen.
Hust. Margreta Swensdotter, larss skräddares, giorde edh, och sade. När hon 

qwedh öfwer pijnan war stoor, frågade iagh hwad hon tänckte om Cursoris hustru? 
Tå sade hon. Sant war thet hon togh mig i både armarne, kastade mig i bäncken, 
och skööt mig emot skåpet. Gudh weet, iag skiuter thet till Gudh, min man och 
rätten. Jagh skyller ingen. Sant war thet hon togh mig i både armarne. Ther till 
swarade Cursoris hustru: Jag skulle skiuta henne, elliest hade hon rifwit uth 
ögorna på mig.

Hust. Beata Larssdotter witnade thet samma. Och sade att när hon hade henne 
här om frågat, hafwer hon skiutit thet till Gudh, rätten och sin man, och sagdt thet 
hon hafwer giort sin bekiännelse för prästen. Under roon och om buuken war hon 
mycket swullen.

Jahan wachtmästare berättar att past. D:r Stigzelius hafwer sändt h. Cnuut och 
honom till hust. Margreta Bengdt Larsons tå hon war i sin swagheet. Tå hafwer 
Daus Canutus i. fört henne till sinnes att hon hafwer wäret oroolig, och trätt med 
grannar. Respond:t. H. Cnut, banner mig intet, min wedermöda är otohlig. 2. För
mantes henne att hon icke skulle döö i sin obootfärdigheet. 3. Frågat henne om 
hon hade förlåtit hust:u Margreta Cursoris. Respond:t. Jag haar gifwit henne till, 
och Erick west medh. Men saken hafwer iag gifwit min man, ther med bödh hon 
oss farawäL

När och tå wachtmäst:n henne thet samma frågade, skööt hon emot honom etc.
3. Anklage Jahan wachtmästare en student Johannem Petri för thet han hade 

ropat på gatan, hwilket then andre bekiände så sant war a. Hwarföre dömdes stu
denten till prubban eller 2 rdrs böte effter placatet. Studenten gick strax i prub- 
ban.

4. Propon:des att orgenisten begiärte wille unna honom huus att boo uthi, och 
swarades thet Acadrn hafwer intet huus mera än thet Notarius nu sitter uthi.

5. Slötz att D:r Terserus blifwer Rector in Novembri.
6. Förfrågade sigh D:r Schomerus, hwar han skulle inlefwerera the saker som 

han hafwer fått ifrån Stockholm, och lända till trycket. Swarades in aerarium prae- 
sentib«r novis inspectorib#r.

7. Beswärade sig D:r Schomerus att fyra sorter äre som willja hafwa peningar 
af honom för gården. N[emligen] Mårten Steenson, Johan Anderson, Rasboensis 
cum Alundense, och Blanken sielf, och weet icke hwem han skall dem lefwerera. 
Höltz rådeligit att han sätter dem in på rådstufwan.

Den 22 Octobris
höltz pubi Consist. praesentibus M. Martino Nycopensi Acad. p.t. Rectore, D. 

Laurentio Stigzelio, D. Joanne Tersero, D. Johanne Bureo, D. Emundo Figrelio.
1. Uplästes itt breff af tobakz handelens föreståndare Daniel Junge och Casper 

Kohl underskrifuit. Der uthi the begära at Senatus academicus wille låta anslå 
H. K. M:tz placat om tobakz infördzl daterat 1631 den 22 Sept. Resolutio. Det slås 
ahnn tilkommande söndag.
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2. Uplästes Petters Gers Academiae Aboensis Quaestoris bref, der uthi han begärar 
på Åbo Academiae wegner bekomma copier uthaff Academiae Upsaiiensis privilegier 
och breff. Resolutio. Honom må Notarius medhdela copior af wåra privilegier och 
sombliga bref.

3. Inkallades Peder Mårtenssonn skräddaren emot Erich Larson mölnaren at taga 
dom i saken. Vide acta ad diem 13 Octobris quae annotauit M. Petrus Liung och 
finnas uthi öffuersta rummet i Consistorii skåp.

Först discurrerades om sakens beskaffenheet sålunda: Hade barnet warit födt, och 
mölnaren sädan rördt widh thy, skulle han billigt swara til barnsens lijf. Nu finnas 
inga skiäl som thet fultyga kunna. Ingen lag hafua wij til at döma honom, äro inga 
witne om slag, uthan at the hafua rycktz om tulskiäppan, barnet lefde i moder- 
lijfuet, och sädan i 3 wekor effter födzlen, förteegat saak öfuer mehr ähn åhr och 
dagh. Han rådde mehr ähn hon i quarnen, hon skulle intet rychtz medh honom, 
uthan klagat honom ahnn om han henne något oskiäl tilfogade. Resolutio. Erick 
Larson mölnaren dömdes för han kallade hennes barn horungar 6 mk för oquädin. 
Och för han stötte henne medh skiäppan 2 stötar eller pustar böte tolf mk sölfuer- 
mynt. För barnsens död dömdes Erick Larson frij, til dess hon medh bättre och 
wichdgare skiäl, sådant kan honom be wij sa.

4. Erich Erichson i Helleby och witnade at Jacob i Cursoris hustro stod widh 
Anders Swensons port, hade een quist i handen, fick see sin pijga och sade åth 
henne gaak hem din orena fulstygga, haf reena kläder på dig effter iag heter gran 
och högfärdig. Swarade byggemestare hustrun: Thet kommer mig til det der, trå du 
så måtte hafua din pijga från murarbete. Cursoris hustro sade. Jag rår ha min pijga 
huar iag will. Suarade byggiemestare hustron, hör hocken ståtelig fru huru hon 
råder, rände så på Cursoris hustro, stötte henne så mössan flög af henne mot källare- 
swalan. Cursoris hustro skiöt intet igen på gården, uthan sade, slå til medh, iag 
skämmes wid at swara tig, gick så inn. Effter gick byggemestare hustron och skiöt 
kull Cursoris hustro öfuer itt faat der barnet hade ätit uthur. Der stod Jacobs hustro 
och slap intet fram, men Benchtz hustro stötte eller reef sig sielf med sitt finger 
eller nagel. Jacobi hustro tog mot henne medh hendorna och hölt henne från sig, 
föll på knä först på det ena, så på det andra säyandes Eders Maiestett, iag måste wara 
eder underdånig. Horor kallade the huar andra, och annan fuul mund fijlade the på 
huar annan, intet mehr skiötes eller sparkades the. På Islandet sade Benchtz hustro 
när hon skulle reesa: såg du icke huru iag behölt plassen, jo iag plägar behålla 
plassen förr iag, etc. Vide plura om denna ransakningen ex actis d. 15 hujus som
M. Petrus Liung noterade.

Sequuntur vota.
D. Emundus Figrelius. Thet synes intet billigt wara att tilläggia Cursoris hustro, 

den andres dödh, uthan den häftige motion, knäfall och affecter kunde både siuk- 
dom och döden causera helst emädan hon så myckit hafuande war och hennes barn 
leefde. Uthan böte Jacobs Cursoris hustro 6 mk för skiutandet 

D. Bureus. Cursoris hustro synes hafua ingen skuld.
M. Liung. Cursoris hustro gaf orsak medh orden at the kommo tilhopa, och 

sädan skutis medh henne som så hafuande war, böte för 3 pustar propter scandalum. 
D. Sidenius begärade upskof, at see aeterna igenom.
D. Terserus. Emädan alla testes hafua frijat Cursoris hustro at hon intet har burit

5  — 691091 Sallander
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hender på den andra uthan allenast hållit henne från sig som aeterna betyga och 
Benchtjs] hustro intet klagat sig den afftonen eller natten der effter, uthan skräpt af 
platzens behållande, ty kan iag intet döma Cursoris hustro til det dråpet. Men eliest 
för importunitet och skiufwande böte 6 mk.

D. Stigzelius. Homicidium som Cursoris hustro klagas ahn före är störste saken. 
Men af actis och witnen kunna wij intet hafua skiäl at döma Cursoris hustro, 
emädan den andra har så rändt och flängdt och snarare sielf warit orsaken til sin 
dödh. Cursoris hustro war klook i det hon intet wille taga ihoop medh henne. Om 
skälsorden skal frågas om the på både sijdor wilia stå på at öfuertyga huar annan, 
eller låta falla them emädan Benchtz hustro är dödh. Johannes Steni«J Bencht[s] 
procurator inkallades, han sade sin principal intet hafua bidit sig om at drifua den 
saken om skälsorden.

Jacobus Cursor och hans hustro sade sig ey heller widare wilia drifua den saken, 
emädan Benchtz hustro är död, och mannen intet wil driffua den saken. Effter detta 
så war discurrerat och hördt sadhe D. Stigzelius. Cursoris hustro har defensiue hållit 
Benchtz hustro ifrån sig, och skutit moot henne, hoo weet om hon icke foor illa der 
aff, för pust kunna wij skiäligen läggia henne 6 mk huit m. oppå. Och ändtlig 
skiutas til Consistorium ecclesiasticum.

5. Uplästes D. Erici Nerbelü breff til Rectorem och Consistorium at få försäkring 
på Notariaten. Resolutio. År han så godh som the andra hans competitores så får 
han så snart som the andra.

29 Octobris
habitum est Consistorium praesentibus: M. Martino Nycop., D. Laurentio Stigzelio, 

D. Joanne Tersero, D. Petro Schomero, D. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, 
M  Olao Unonio, M. Joh. Laurbergio, D. Bened. Hedraeo, D. Johanne Bureo, M. 
Petro Liung.

1. Proponerade Rector Johannis Pauli tryckiarens begäran at få inrätta sitt trycke- 
rij, ty han kan intet gå fåfäng til sin och andras skada. Resolutio. I morgon skal 
tryckerij inrymmas honom, at han får begynna arbeta. Men werst är thet at Eskil 
är intet hemma uthan ligger siuk i Stockholm. Beslötz at thet gambla tryckeri sättes 
uthi een cammar.

2. Tryckiaren begärar effter contractet bekomma dhe 50 t:r sädh som honom lof- 
fuat är? Resolutio. Consistorium kan intet bättrat, H. K. M:t har ähnnu intet reso- 
luerat huar the 50 t:r skola tagas, interimswijs til dess han them bekommer må han 
något litet steegra prijset på huart ark effter som Rector och inspectores eller Con
sistorium kunna skäligt wara.

3. M. Petrus Liung profess. polit, emot Gotscalcum Gotscalci, respice acta 24 Janu- 
arij 1631, at han hade bortsändt sin discipel til Åbo, och ähn intet betalat huad för 
kosthåld pådömd war dito Januarij, at the betala skulle.

Gotscalcus swarade: 1649 begärade D. Olaus Naesander af mina nutritiis på 
Åland, lof och cilstädielse med theras barn reesa til Upsala, huilket ochså skedde, 
och the funno rådeligit sielfua hålla them kost och disk. Förslogo öfuer huad på 
kosten löpa kunde, och til herberge kokning, tuätning lade the 60 dr penningar, 
då räkte thet til det åhret 1630 tilslogo the 80 dr peningar och ökte på kosten, 
reeste åstad in Augusto, och kommo hijt in Septembri. Inlade så pertzelerna hoos 
M. Petrum Liung. Parentes skrefuo til D. Olaum at han skulle retraetera samma
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contract ora icke pertzelerna skulle räckia til förelagdan tijdh. När iag kom til dis- 
ciplerna war ändå några wekors kost quar, iag steeg in på samma contract, intet 
contraherade wij på nytt, men werderingen och räkningen såg iagh och effter iag 
intet contraherade är iag intet plichtig betala, disciplernas föräldrar hafua skrifua 
Olao til han skulle retractera sådant slut som war emot theras wilia, och intet wilia 
bestå huad Olaus giordt hafuer af sin egen godtyckio. Och skrifua at the intet kunna 
få sådant kiöp der hemma som werderingen innehåller, undantagandes fracht och 
tull som sädan påkostat är.

D. Terserus sade. Dn. Boetius praepositus på Åland begärade af mig hafua inspec- 
tion på deras studier, item om något skulle tryta, skulle iag assistera them. Men om 
detta contractet sade Olaus mig icke itt ord, uthan näst för juul kom Olaus til 
Waxala til mig, sade han kunde intet länge få informera them, begärade för lof af 
mig. Jag swarade, I måste först examinera edra discipulos ifrån eder. Han swarade 
sig skola reesa til Åland, och der hoos föräldrarna examinera them hela 8 dagarna. 
Aldrig trodde iag annars, men då reeste han sin koos.

Då uplästes den dom som fältes 24 Januarij. Och emädan der uthi ingen person 
war specificerat som skulle betala uthan alla i hopa tagne derföre som ätit hade, för
klarade sig D. Petr«x Schomerus och M. Joh. Laurbergius som med tilstädes woro 
hoos Rectorem in minori Consistorio, at the meente Gotscalcum och hans disciplar 
skulle praestare solutionem.

D. Stigzelius sade parentes äro intet plichtige at swara för praeceptoris gärning 
och disposition. Om praeceptor wille gifua 3 rdr om wekan och föräldrarna bestå 
intet mehr ähn 1 rdr imputet praeceptor sibi at han är intet prudentior in contra
hendo.

Consistorium majus skiöt ifrån sig den domen och huarken gillade eller ogillade 
sententiam minoris Consistorii. Skiötz alltså op til een annan gångh.

4. Refererade M. Petrus Liung om Reenhorns godz them han hade besigtigat. 
Gestri är itt heelt chronohemman räntar 12 t:r är lagdt under herregården Rheen- 
horn bygdt hafuer, och är intet huus på.

M. Michael Kolmodinus begärar itt torp som heter Raswesteboo. Resolutio. Wij 
äro owisso om wij få thet under Academien.

3. Eligebatur eloq. prof., beslötz at dessa 4 skall sättias i wählet D. Olaus Verelius 
O-Gothus, Dn. Magnus Danielis Schiller Suderm., Dn. Jonas Olai Sundelius Both- 
niensis, D. Edvardus Philippi O-Gothus. Om dessa skal skrifuas til H. K. M:t och 
Cancellarium.

6. Quaestor säger sig intet wilia befatta sig med detta åhrs upbördh. Frågade Con
sistorium Rectorem, om han då opsäger tiensten? Rector nekade. Resolutio. Måste 
sielf komma här tilstädes så få wij här om widare sluta.

7. Rector frågade huar Johannes Pauli får logemente. Resolutio. Leije sig. När 
Eskil med sitt folk flytter uth ur Communitetz köket, så får han flöttia der in på 
itt åhr allenast

Johannis Pauli tryck som han för sina penningar Academien tilhanda kiöpt hafuer 
upwogz den 4 Novembris uthi M. Martini Nycopensis p .t Rectoris, M. Olai Unonii 
och M. Erici Noraei närwarelse.

Median Cursiff 6 <2>.
Median Romain 10 % 18 mk
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Blommen 1 ff 5 mk
Augustin Cursiff 7 ff.
Text Cursiff 6 ff.
Text Romain 10 ff 14 mk
Augustin Graekisk 4 ff 18 mk
Augustin Romain 11 ff 14 mk

58 ff. 9 mk.

Den 5. Novembris

höltz ordinarium Consistorium prvesentib. M. Murtino Nycop. Rectore, D. Lauren
tio Stigzelio, D. Daniele Sidenio, M. Laurentio Fornelio, M. Henrico Ausio, M. Isaeo 
Istmenio, D. Johanne Bureo, M. Petro Liung, D. Emundo Figrelio.

1. Uplästes H. K. M:tz breff och befalning at Daniel Olai Lundius skal ähn itt 
åhr få behålla stipendium in tertia classe.

2. Uplästes Rijkz Cantzlerens intercessions skrifft för Laurentio Thomae at längre 
få niuta stipendium. Resolutio. Differtur in aliud tempore.

3. Uplästes Illust. Cancellarii recommendation för Gudmundo Georgii Vesmanno 
at bekomma stipendium. Resolutio. Skiötz sammalunda op til dess om stipendiariis 
handlat warder.

4. Uplästes Jahan Bohmölens [0: Bochmiillers] och Daniel Krogers borgmestarnas 
i Uhlå bref at studenter göra them något inpass, medh frågan huru wida studenterna 
äro lagen i gemeen undergifne eller exempt. Resolutio. Skal skrifuas them til at 
wår jurisdictio är 6 mijl kring om Upsala, item at kongzrätten, när ting eller rådstugu 
döma een student, hörer Academien til och skall hijt skickas til Quaestorem Aca
demiae.

5. D. Olaus Naesander citabitur af Consistorio på M. Petri Liungz wegner för 
samma contract. Skal skriffuas til R. D. Episcopum Strengnensem at han befaller 
honom comparera. Interim blir Gotscalcus in arresto.

Den 6. Novemb.

kommo tilsamman uthi M. Boetii Chruzelii huus: M. Martinus Nycopensis p.t. 
Rector, D. Petrus Schomerus, D. Carolus Lithman, M. Israel Bringius, M. Boétius 
Quaestor, D. Bened. Hedraeus, M. Ericus Noraeus Not.

Til at deliberera och sluta om Academiae span:lls föryttrande, af 1650 åhrs rest 
tilsades h. Claes Edhen til dhe 600 t:r han af 1631 åhrs wäxt bekommit haffuer
400 t:r så at summan bliffuer til 1000 tunnor allt af resten och det här kring om
Upsala faller.

Munketorpz tijond och Biörsko rättarelag lofuades Clas Eden.
Harbo tijond och Simtuna rättarelag ) , . , __ _
«, TJ21 •• t. c j * j } lofuades Hans Enkson.Torpa, Bålnas, och Suwderstad j
Biörsko tijond och Dingtuna rättarelag lofuades Isak Kock.
Dilsbo, Jersiö, Hanebo, lofuades Claes Eden på Jahan Ottes weg:r.
Alffta, Åfwanåker lofuades Thomes Christerson wid. 300 t:r.
Romfartuna rättarelag lofuades Jöran Fullerton.
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Wid berget kostar huar tunna 15 dr kp. Iefreras 1/3 i disting, 1/3 den 15 Junij, 
1/3 i Mårmässa.

I Upland kostar 1 t:a 12 dr rog eller korn.

Finis Rectoratus M. Martini Nycop.

Den 17 Novembris 1651.

in aedibus Rectoris, närwarandes D. Benedicto Hedraeo Orarii inspectrre M. Boetio 
Cruzaelio Quaestore, och M. Erico Noraeo Notario.

1. Framsteg Johan Johanson giästgifware i Rotsunda wid Stockholm, och an
klagade en student Johannem Christophori OstroGothum säyandes: I dag 8 dagar 
sädan som war d. 10 Novembris, kom till mig fougden Johan Nilson hafwandes 
2 sine egne hästar, Henricus Caroli med sin fästemö, legde af mig 2 hästar, och 
Johannes Christophori legde af mig en häst, och alla redo till Stockholm; uthi 
Henrici giästherberge fick iag twå mine hästar igen, men den tridie hästen som 
Johannes redh, den fick iag intet igen. Johannes lofwade sig willja skaffa hästen 
till tullen der min poike skulle taga emot honom men kom intet till tullen, och 
intet haar iag ännu fått min häst igen. Twå gånger samma affton sände iag poiken 
till tullen, item om morgonen, och bidde andre dagen till kL 2 effter middagen men 
kunde intet ändå få min häst igen. 1 tijsdagz sände iag poiken till Stockholm att 
upsökia hästen, i fredagz kom poiken igen, och fick intet igen hästen, uthan Johannes 
Christophori har rijdit hästen bort uthur staden, det fick poiken spörja. I lördagz 
reste iag sielf till Stockholm, och fick samme kundskap, att Johannes hade rijdit 
uthur staden, och hijt till Upsahla med hästen.

Johannes Christophori swarade: Giästgifwaren frågade hwar han skulle få sin häst 
igen? Jag sade: hoos secret:n Gy[l]dendow. När iag kom till Stockholm, bad iag 
poiken föllja mig att taga igen hästen uthi mitt giästherberge, då slap den ena 
hästen för poiken, hwilket hindrade honom, att han icke fick föllja mig efter hästen. 
Det rådde intet iag före, hästen lembnade iag hoos secret:n Gyldendow effter min 
lofwen, och kiöpte höö åth honom. Om torssdagz affton när iag skulle reesa ifrån 
Stockholm till Upsahla igen, stodh samma häst qwar, ty togh iag honom tillbaka. I 
rotkrogen frågade iag hwar iag skulle få leya åth mig? Migh swarades: uthi Weder- 
lunda och ey i Rotebroo, då wille iag reesa dijt med samma häst, effter intet 
skyffte med hästar förr stodh till träffa.

Rector rådde och förmante Johannem till förlijkning. Tå förlijktes the med den 
condition, att Jahan giästgifware skulle få ellofwa dahler för sitt omak, och Joh. 
Christoph, skulle förskaffa honom hästen lijka godh igen. Giästgifwaren war der med 
nögd, och Joh. lofwade honom strax samme 11 d:r, och hästen lijka godh igen.

2. Bewilljades som tillförende d. 1 Octobris, att Matz Larson uthi Wardahla i 
Närtuna s., skulle få behålla sin enda koo, item sig till uppehälle en span rogh och 
en span korn, them han nu bekiänner sig bekommit hafwa. En häst skall han och 
till wijdare Consistorii ratification få behålla. Men the andre creaturen skole för- 
sälljas till åhrlige peningars afbetahlning. Halm och foder må han och till sin koo 
ocb häst få öfwer denne winteren niuta, Sädan skall opbördzmannen afräckna på
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hans gambla skuld, den spanne:ll af denne åhrswäxten blifwin är, och låta honom 
för wijdare rest aldeles blifwa oqwald.

3. Lefrerade Rector h. Quaestori, CammarRådhz och Procancellarii bref att igenom- 
läsa, der uthi befallning war, att Quaestor, syslomannen och oeconomus pauperum 
skole med forderligaste inlefwerera sine rächningar, och sädan åhrl:n och i rättan 
tijdh thet samme giöra.

Den 19 Novembris

höltz ordinarium Consistorium, pivesentib»* Rectore Magnif:co, Doct. Laur. Stig- 
zelio, D. Pet. Schomero, D. Carolo Lithmanno, D. Dan. Sidenio, M. Israele Bringio, 
M. Mart. Nycopens., M. Laur. Fornelio, M. Olao Unonio, Dno Henrico Ausio, M. 
Isaeo Istmenio, M. Olao Stenio, M. Joh. Laurbergio, Dn. Joh. Scheffero, Dn. B. 
Hedraeo, D. Joh. Bureo, M. Petro Liung, D. Emund. Figrelio.

1. Propon. Rector en quaestion om sätt till att hålla Consistoria, säyandes: Emädan 
det ligger stor macht uppå propter commune bonum et cujus libet nostri utilitatem 
hålla god ordning medh sessionibus in Consistorio, att the saker här förekomma må 
snart expedieras, quaeritur: Om dhe nya constitutiones skola observeras att man 
practicerar här effter begynna Consistorium kL 1, till fämbhållet och ey längre?, 
hålla Consist. minus et majus?, böte the som borto äro eller seent komma. Seqvuntur 
vota:

Doct. Figrelius: Thet är godt att Consist. minus och hållit warder, och den som 
intet tager sitt officium i acht må wäl böta. Synes beqwämligare tijd wara, att be
gynna Consistorium halfgången till tu, doch böte ingen propter serovenientiam för 
än tu slagit är.

M:r Pet. Liung: Thet är tillförende slutit om Consistorio minori, att och thet så 
wäl som majus hållit warder, men in puncto komma tillsödes synes mycket servile 
wara. Consist. begynnas halfgången till ett.

D. Bureus: Novas constitutiones äre fuller intet än wordne practicerade, lijkwäl är 
godt och skadar intet att den böter, som absenterar sig ifrån Consistorio majore, som 
warder hållit en gång om månaden. Den som kommer effter tu är slagit, böte effter 
novas constitut:es.

D. Hedrasus: Effter iag är exempt ifrån Consistorii beswär med H:s Kgl. M:tz 
special privilegio, ty will iag i denne saken intet votera. Mig synes godt wara att 
majus Consistorium begynnas k l 1.

D. Schefferus. Ordinem quod attinet probo, mulctam vero non, qvis enim exeqvi 
velit in collegam non video, ego neminem obligo, beneficiis et praemiis potius in
vitarem ad officium.

M. Ol. Stenius: Minus Consistorium effter constitutionum tenorem att hålla, 
tycker mig godt wara. Men in puncto ett slår, altidh komma tillstädes är enom intet 
altijd möyeligit. Skall bötas propter serovenientiam så kan ingen böta för klåckan 
är tu slagen. Och är sannerlig swårt, att wij sielfwe skole läggia böte på oss derföre, 
men är någon absens då må han böte.

M. Joh. Laurbergius. Thet är servile att böte sålunda hoc iugum neque patres 
nostri portarunt, neque nos filii possumus. Doch är icke meer än tillbörligit, att 
hwar och en giör nu som förr fidelissime sitt officium. Minus Consisttm må wäl 
hållas så offta som behöfwes, men majus allena en gång om månaden, och begynner 
lijtet för tu.
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M:r Isaeus Istmenius: Jag seer giärna att gode ordninger opräetas och hållas wid 
macht. Consist. minus må så wäl som majus hållas när ährenden eff ter constitutio
num innehåld sådan kräfja. Begynnes och effter sedwanan kL 1, och slutes 6 slår. 
Intet samptycker iag på bötet, uthan hoppas att hwar och en ärlig karl skall wara af 
den consideration, att han tager sitt ämbete i acht, så frampt han är icke uthi någon 
annan officii parte.

D. Henr. Ausius: Est officii nostri pars interesse publicis actibus, ergo böra wij 
comparera, så wäl in minori, som majori Consistorio, bötet håller iag intet af, dock 
blifwer ingen ordo elliest. Så må då den böta som effter tu kommer, eller aldeles 
borto är. Om termino dimissionis tror iag intet wij kunna något wist sluta.

M. Ol. Unonius: Begge Consistoria äro nyttige, begynna wij kl. 1. Den som icke 
kommer kan förmanas af Rectore. Men bötet är sällsampt och servile, icke läggia wij 
oss thet uppå, för än the nye constitutiones blifwa confirmerade.

M. Laur. Fornel. Consist. begynnas effter sedwahnan när k l  slår ett. Bötet är be- 
tänckeligit, ty hwar och en är tillförende in conscientia förobligerat att hålla con
stitutiones.

M. Mart. Nycop. Hwar och en är wäl betänekt att stå sitt ämbete wäl före, böter 
föruthan. Then som gammal är tröttnar och något, synes wara tungt läggia honom 
böte uppå, om han kommer något litet seent.

M. Israel Bringius: Thet är pars officii att sittia in Consistorio, derföre måste 
Professores comparera, och thet är necessarium att hålla Consistoria, derföre är godt 
komma detta till god ordning, medlet står uthi constitutionibus böte som seent kom
mer eller borto är. Tijden är när ett slår, den som kommer effter 2 slår böte, och 
halfparten mindre böte in Consist. minori.

D:r Dan. Sidenius: Wij gå effter constitutiones singuli comparera och blifwa wid 
maneer som här till är brukat, begynna kl. 1. och hålla in till 5. läggia oss böter 
uppå är betänckeligit, men slutar major pars så, nogh låter iag mig nöya.

D. Carolus Lithman: Här är intet att discurera om, wij hafwa constitutiones för 
oss der effter wij gå skole, men det är godt i Consistorio, att ingen läggier sig i 
annars tahl, eller och snäser den andra. Tijden är ifrån k l 1 till 5. Läggia böte 
uppå, est majestatis. E[rgo] praecipitera wij oss om wij sådant propria authoritate 
imponera hwar annan. Men Rector nekade till dette sidsta.

D. Pet. Schomerus: Här är triplex qvaestio. I. Om duplici Consistorio minori et 
majori. Minus är fuller härtill intet hållit effter constitutionum praescriptum, woro 
derföre godt att nu determinerat blifwer, hwilke som skola blifwa adsessores der 
uthi. II. Om tijden mig synes godt wara begynna ett slår in puncto. III. Om bötet, 
är skiähligit att hålla ordning och hafwa ett sådant vinculum som kam hålla adla 
adsessores tillsamman, cum exceptione lijkwäl att den som förfall hafwer, blifwer 
ursächtat.

D. Laurentius Stigzelius: Ingen må disputera der om, om wij äro plichtige gå in 
Consistorium, ty den pars officii är offta nödigare än professio, besynnerlig om 
status Academiae står in discrimine. Den som då drager sig undan, han kastar tillijka 
med sig, Academien omkull. Och äro begge Consistoria majus och minus nödige. 
Orsaken hwarfÖre några stundom äro borto ifrån Consistorio publico är denna, att 
här proponeras ringa saker, som både kunde och borde slijtas hemma hoos Rectorem, 
antingen allena, eller i någras närwaro. Stundom komma och odiosae causae fram, 
tå absentera sig några. Om poena absentium kan iag intet mycket säya, helst emädan
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mitt officium tillåter mig intet altidh komma tillstädes, såsom och infirmior valetudo. 
Lofwa wij bona fide komma tillstädes, så har det lijkwäl ingen effect, ty propter 
odia will en heller wara borto. Kan skie arbitraria poena woro bäst. Tempus habendi 
Consistorii wäre kl. 1. eller in puncto 2 slår, ty kan skie en hafwer giäster, och 
altså något lijtet hindras. Och Consistorium ordinarium hålles till kl. är 5, om 
graviores causae förekomma produceres det till kl. 6. men intet der öfwer. När 
D:r Stigzelius detta tahlat hade, begiärade han blifwa ursächtat att wara ifrån Con
sistorio, ty sade han, i en calumnia är mig påförd, att iag impererar in Consistorio, 
hwilket ingen kan mig med skiähl tilläggia. Eller och att hwar och en säye fritt 
sin mening uth sine interpellatione, reliqvis tacentib»r. Detta sidsta bewilljades.

D:r Joh. Elai Terserus Rector sade och sitt votum wara, att beggie Consistoria 
minus et majus må här effter håldne warda, och komma tillstädes effter 1, att ses
sionen begynnes för tu slår, och den som senare kommer böte effter novas constitu
tiones, item den som borto är. Session hålles till 5 slår, och blef altså slutit.

2. Blef beslutit, att D:r Stigzelius, D. Daniel, M. Martinus Nycopensis, D. Figre- 
lius, skola detta halfwa åhret wara adsessores in minori Consistorio, och hwar så 
hända kunde, att någon thera blefwo förhindrat, mir the blefwo kallade, skola the 
substituera en annan Professorem i sitt ställe. Woro nogon hindrader ex sontica 
causa, så sänder han Rectori bodh per pedellum, när han kallar honom eller sedan 
per schedulam.

3. Frågade D:r Carob&r Lithman för hwad prijs Acad:n skulle sällja sin Spannern:! 
wid Bergzlagen? Respondebatur. Sälljes ingen tunna ringare än 13 d:r kopparm:t 
widh Berget, och 12 d:r km:t här kring om Upsahla.

4. Propon:de Rector Johannis Pauli begiäran, att få det gambla ihopslagna 
tryckerijt i betahlning för det nya. Resolutio. Han får det

Kakelugn begiärar och tryckiaren? Res. Kiöpe sig sielf.
3. Constituerades inspeaores Asrarii academici: D. Carol#j Lithman, och Dn#r 

Benedictus Hedraeus.
6. Blifwa Decani i thetta åhr: D. Carl Lithman, D. Daniel Sidenius, M. Joh. 

Franck och M. Mart. Nycopensis, hwar i sin facultet.
7. Frågade Rector huru han skulle bära sigh åth med 2:ne studiosis, som hafwa 

giordt oliudh på gatan och nu sittia in carcere, den ena är filius consulis uthi 
Wästeråhs, den andre är Adolphus Adolphi Upsaliensis. Resolutio. Dhe skola sittia 
qwar några dagar i prubban.

8. Rehnhorns arfwingar begiära nådeåhr på hans godz. Resolutio. Ingalunda, Aca- 
demien kan intet mista den räntan, ey heller är i wår macht att gifwe det effter.

9. Dnus Professor Figrelius förtälde om Erico Nerbelio, att han icke stälte sig 
mycket höfligen uthi rectoratet, säyandes: Nerbelius slogh i bordet så glasen föllo 
omkull och öhlet på mina kläder, det förtrööt iag, bad så honom hafwa fördrag 
med sådant uthi Professorum närwaro. Sädan sade han till mig på golfwet: Cave. 
Jag sade han skulle swara derföre in Consistorio, tå sade han till wachtmästaren sig 
hafwa giort rätt, och slätt intet bedias före, han wille förr döö. Gick så uth och 
kom igen med dragit swärd i Rectoris stufwa, och uthan twifwel meente mig der 
med, aldenstund den studenten som han tillförenne trätte med, war då allaredo sin 
koos.

Ericus Nerbelius swarade: Jag blef irriterat af Laurent. Franck och kunde så 
intet hålla mine affecter, en annan student Hieronymus wid nampn, sade sig och
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will ja slå mig, derföre sticknade iag, sände så eff ter swärdet, och när Professor 
Figrelius tahlade mig skärpt till, meente iag han wille slå mig, derföre sade iag, 
cave, iag meente iag wille slå igen.

Prof. Figrelius sade: Jag klagar intet så högdt på honom, willja Dnn. Professores 
släppa honom så impune, nog är iag der med tillfridz, men ey kunde prop/er 
dignitatem officii denna hans sidwördning förtija.

Somblige af Professorib#j meente Nerbelius skulle wara nog straffadt der med 
att honom all spes praescinderas att blifwa Notarius, som han så trägit hafwer 
effterståndit. Rector sade till Nerbelium: Ja, Erice, wij hafwa nu hördt huru I be- 
kiänna, att i slogo i bordet uthi Professorum närwaro, det war intet wackert stycke 
det I hafwa fått 111. Dni Cancellarii recommendation att blifwa Academiae Notari«j, 
I borde på itt annat sätt insinuerat eder. Wij hafwa och hördt huru I uthtyda edert 
cave, och att i intet hafwa för Dni Prof. Figrelii skull sändt effter edert swärd. 
Wij kunna denne gången intet wijdare åthgiöra, wore bäst att i uthi medlertijdh 
falla till böhnen, och smila eder annorlunda emot Professorerna.

10. Uplästes H:s Kongl. M:tz recommendation M. Petro Laurentino gifwen att 
han måtte komma till Notariatum. Dn. Professores höllo rådeligit wara att han först 
skulle giöra prof.

11. Uplästes H:s Kongl. M:tz bref och förordning, att här efter skall ingen präst
man blifwa Professor philosophiae, ey heller någon politicus blifwa ordinerat, så 
länge han studia philosophica handterar och idkar.

2 6 Novembris
höltz Consist. minus, pr^sentibai: D. Joh. Tersero p.t. Rectore, D. Laurent. Stig- 

zelio, D. Carolo Lithmanno inspect., D. Daniele Sidenio, M. Mart. Nycop., D. Bene
dicto Hedraeo, D. Emundo Figrelio, M. Erico Noraeo Not.

1. Mårten Stenson Academiae bookhållare inkallades att giöra in Consistorio en 
relation om Acad:ae rächninger, huru wijda der med kommit är, och hwad hinder 
kunna wara på färde. Då lade han skrifftel:n in ett beswär emot Quaestorem, att 
han intet är mächtig worden spannem:ls wärdering ifrån A:o 1646. till 1650. Ey 
heller specification oppå bygningzpeningarne och åhrlige extraord. expenser, så och 
städzel af Academiae godz, item desidereras någre tijondelängder.

Sade ytterligare, att Quaestor intet wiste någon wärdering på den spanm:l, som 
Dn. Professores till sitt huusbehof af Academiae bönder anammat hafwa. Der till 
swarades att Professores gifwa så mycket för hwar tunna som spannemåhlen hwart 
åhr ringast är worden såld före till kiöpmännerna. Beslötz att Quaestor skall för
manas med det snaraste att giöra sine rächninger. Sändes ginast effter Quaestorem.

2. Propon. Rector Johannis Pauli begiäran, att bekom/wa betahlningen för trycke- 
rijt. När Quaestor kom lofwade han Johanni Pauli 100 rdr strax, och det öfrige till 
Thomae dagh.

3. Rysse studentens praeceptor begiärer betahlning för det han hafwer kostat på 
sin discipel. Resolutio. Skall upslåås in actis Consistorii hwad tillförende om deras 
rächning finnes beslutit wara, och inspectores D. Schomerus och D. Schefferus med 
Quaestore skola detta expediera om lördagzmorgon kl:n widh 8.

4. Framträdde Jacobus Barckman och anklagade Jonam Planck Ostrogothum säyan- 
des: För 3 weckor sedan kl:n 12 om dagen, när iag skulle uthi Professoris Ausii 
läxa mötte Jonas mig af försåth, och med berådde onda mode sprang på mig, och
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med ett särdeles trint järn slog mig 7 hohl i hufwudet. Widh han mötte mig war 
hans kappebandh löst, strax släpte han sin kappa i skarnet och rusa på mig, sade 
intet meer än Nij swarföre? slogh så till, hans broder och dheras praeceptor kommo 
honom till hielp, sädan gingo the alle tre hem och hade intet annat ärne än öfwer- 
falla migh.

Jonas swarade: Hwad iag giorde på gatan, är af wiss orsak skiedt, för en tijdh 
sedan kom han löpandes i kyrckian uthi en bänck der iag med några andre stodh 
för honom, säyandes, sitter åth eder, edra belghundar, sädan såg han på mig och 
sade, du bälghunder; på gatan tänckte iag fråga honom hwarföre han så kallade mig, 
han sade, du war intet för godh att gifwa mig rum, skulle så med det samma stoppa 
sin book i sin snappsäck, när iag det såg slog iag först till Intet gick iag uth att slå 
honom uthan ärnade gå till en skomakare.

Nicol Magni Sternelius och Johannes Laurentii Ångermannar wittnade att Barck- 
mannen kallade Plancken belghund. Johan Anderson gevaglier och Johannes Ste
phani att Barckmannen hade 6 hohl i hufwudet och itt hohl eller såår i ansichtet.

Denne saken skiöts op till dess barberaren kan kom m  tillstädes, som såhren 
läckt hafwer. Plancken blifwer in arresto re et corpore.

5. Kom en bonde ifrån Simtuna sochn Anderss Olofson wid nampn, begiärade 
få besittia och bruka Rawasteboo i Simtuna sochn för wahnlig afgående ränta och 
uthlagor. En soldat har rog sådt der, bruket kiöpte han af den bonde som der förr 
bodde.

Resol. Quaestor skrifwer till Johan Anderson fougden, och frågar effter bondens 
frägd, är han uprichtig och intet mycket giäld skyldig, så får denne bonden behålla 
hemmanet framför någon annan.

6. Kring om österby begiära bönderna få kiöpa sin giärdespanne:L Respondebatur: 
Så månge som peningar willja gifwa strax, så få dhe behålla sin g:de Spannern:!

7. Bönderne i Rassboo begiära frijheet för den store giärden, effter thet är en 
krigzhiälp säya the? Resolutio. Det skier ingen tillgifft, Acad:n är intet mächtig der 
till Dilation må the få till annat åhr, att the nu ey altför mycket skole blifwa uth- 
blottade.

8. Olaus Gabrielis Wessmannus är nu förlijkt med sin wederpart, och har Enge 
plichtat medh kråppen i fängelset, derföre släppes han uth, och förmanes att resa 
hem till sine föräldrar, att the må föresee honom på annat sätt med någon tiänst 
eller annorlunda.

9. M. Svenonis änckia haar intet betalt meer än halfparten af dhe 600 rd:r för 
gården, begiäres interesse 8 pro cento, despondebatur. The hafwa sig emellan up- 
rättat ett skrifftel. contract, och der uthi all sådan twist förtagit, wij kunna intet 
giöra thet ogilt.

Den 29 Novembris

in aedibus Rectoris DD. Terseri convenerunt D. Pet. Schomerus, M. Boetius Quaes
tor, D. Joh. Schefferus, M. Noraeus Not.

1. Då begiärade Johannes Eliae ryssens praeceptor betahlning för kostholdh 76 dr. 
Giäldet är klart. Ergo får ryssen ännu behålla stipend:m en termin nembl 45 dr 
för påske terminen 1652. så frampt rächningerne finnes klara och får peningerne 
tillkomande distingzmarcknad.
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2. Pålades Jonae Planck att skaffa caution för sig, effter Barckmannen befinner 
sig af såhren mycket opasslig, interim incarcerabitur.

3. Mölnaredrängen Erick bekiände sig hafwa tagit D:r Loccenii gosse i armen, då 
gick hans skinpäls sönder, item att han slogh honom med yxeskafftet öfwer ryggen. 
Men Rector med M. And. Ajalino synte gossen att han hade blånad på armen, och 
swullin på den andra armen och på ryggen. D:r Loccenii pijga beswärade sig öfwer 
denna mölnaredrängen Erick, att han förwägrar sin matfader mahla, låter icke allenast 
andre Professorum folck som senare kommo än hon, uthan och borgarefolcket slå 
på skrufwen förr än hon, i synnerheet fick Erick Hanson slå på fram för henne. 
Item klagade hon att han slog poiken mädan han sof, släpte honom i elden, reef 
sönder hans skinpäls, slog gossen i hufwudet med eldebrannen, alt derföre att han 
skulle hafwa sagdt något om drängen, men gossen sade icke itt ord om honom, 
uthan en skepparehustro sade, att han låg hoos Näbbens pijga Kirstin der i qwarnen, 
der åth logo qwarnfolcket, drängen sticknade, och bröt så uth sin harm på gossen.

Denne saak skiötz till Consistorii sluth d. 10 Decemb. nästkommande. Interim 
skall Erick drängen gå i fängelset eller skaffa en nöyachtig caution för sigh, emädan 
många trängia om mahla, och ingen qwarndräng är meera tillstädes [än] han.

Den 3 Decemb.

höltz Consist. publicum majus present. D. Joh. Tersero p.t. Reet., D. Laur. Stig- 
zelio, D. Pet. Schomero, D. CaroL Lithmanno, D. Dan. Sidenio, M. Isr. Bringio, 
M. Mart. Nycop., M. Laur. Fornelio, M. OL Unonio, D. Hen. Ausio, M. Isaeo Ist- 
menio, M. Joh. Laurbergio, D. Joh. Scheffero, D. Bened. Hedraeo, D. Joh. Bureo, 
D. Pet. Liung, D. Emund. Figraelio.

1. Uplästes Jacobi Barckmans klagoskrifft emot Jonam Planck OstroGothum, 
(respice acta 26 Novemb.) så lydandes.

Die Novemb. 3. cum ex publici programmatis indicio, in animum induxissem 
hora pomeridiana 12. ad aedes Professoris Dn. Henrici Ausii concedere, ipsius si 
fors ita tulisset, inter futurus examini et iam pontis novelli medium superassem, 
ex occulto, nescio qvibus actus furiis prorepit Jonas Planck ira concitatus: qvi 
statim vix ne edito unico verbo, me nil hostile timentem parato ad id ferro aggres
sus est. Et cum post primum ictum magna vi incussum torpere vires et animus simul 
coepissent, non prius tamen destitit, quam septem affectus vulneribus, aegre ab illo 
sum distractus. Quae injuria mihi eo acerbior vita est, qvanto infestior fuerit ad
versarii ad destinatam eadem animus, prorupisse qvippe eum ex insidiis ad me in
festandum haud obscure seqventia evincere possunt I. Animum non defuisse ipsi ad 
vim apertam pridie ejus diei emissae minae facile coarguunt II. Nec locus, coedis 
consilia struenti deesse vel fallere potuit, qvippe qvi ex aedis suae fenestris, tanqvam 
e specula, exitum vel ingressum meum observare potuit. III. Quod ipsum fecisse 
argumento esse potest, ipsius ex musaeo opportumus ad occursum egressus. Dum 
enim recta a latere eunti aedus ipsius esset, mihi ex aedere visus est, nec aliter cum 
paulisper etiam subsisteret, aestimare possum, qvam ab eo actum esse , ut mihi com
mode obviam ire posset. IV. Cum tandem mihi offerrebatur non pro solita habita 
vestium compositus, dum aliqvot adhuc gressibus a me abesset, excusso pallio, vix 
unico prolato verbo, in me irruebat, et ferro non quaesito semel, sed qvod paratam 
in manu gestabat, aliqvod vulnera fecit. V. Inde ex pacto adsunt sive spectandi.
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sive si aliter cecidisset res opitulandi gratia, primus (qvem praeceptorem esse ex
istimo) qvi, me illi inhaerentem abstraxit, cumq«e me videret vulnerib»r pene con
fectam ab illo divellit et separat: mox et frater, qvi superveniens, pallium abjecit, 
vim parans, ut ex minacibftr verbis colligere haud est difficile. VI. Cumque omnes 
iter in diversum intendissent, id enim inter eos spatium interjectum testatur: tamen 
velut gratulantes iam prosequuntur domum. Af föreskrifne såår wore sex uthi 
hufwudet, och itt på kinbehnet. Mest:r Casper barberaren bekiände sig någre små 
stycken af cranio, lijka som sandkorn, hafwa uthtagit. Barckmannen sade Jonam hafft 
något särdeles der till beqwämat järn eller instrument att slå medh. Jonas sade sig 
hafwa intet annat hafft i handen än sin cammarnyckel, hwilken och framwijstes, och 
befans pijpan wara något lijtet längre än sielfwa axet, der af syntes och såhren eller 
hohlen i hufwudet wara kringluge eller runda, sade sig och af den orsak hafwa 
slagit honom, att han kallade honom belghunder i kyrckian. Barckmannen begiärade 
af Consistorii rätten att Jonse måtte påläggias gå sex manne ede, att han icke giorde 
detta af försåth.

Sädan discurerat och omröstat war, fältes denne fölljande sentens och domb, att 
Jonas medh denna giärning wäl förtiänt relegeras ifrån Acad:n, men det straffet 
må effter Consistorii indulgens förwandlas uthi någre dagars fängelse. Nembl. till
S. Thomae dagh, dock skall han böta för hwart såår i hufwudet, effter det 9 cap. 
Sårm. m. willja StL. 2 rd:r eller 12 mk:r sm:t, för såhret i ansichtet 18 mk:r sm:t. 
Summa 15 rd:r eller 22 */2 d:r sm: t. Förlijke bardskiäraren och ställe caution för 
såhren på åhr och dagh effter det 16 cap. dito B.

2. Frågade Rector om M. Laurentii Tolfstadii änckia lyder under Consistorium 
eller rådstufwan? Respondebatur. Hennes sahl. man war Adjunctus och Notarius här, 
nu kommer hon en änckia tillbaka igen, willjandes boo uthi sin gårdh, och begiärer 
sielf blifwa förswarat under Academien, det är icke meer än skiähligit.

3. Framsteg en båsman ifrån Stockholm Jacob Olofson wid nampn och klagade 
an sal. M. Tolfstadii änckia h. Agneta för 3 t:r spanne:! eller dess wärde. Giäldet 
kunde hon intet neka till att s. M. Larss hade lofwat betahla desse 5 t:r. Men sade 
lijkwäl att hwarcken hon eller hennes s. man hade upburit den sädan tillfyllest, 
uthan står ännu inne hoos bönderne i Norlanden. Så emädan sal. M:r Larss hade 
betahlningen utlofwat med sin egen hand det skrifftel. stadfästat, och sidst uthi 
Sigtuna sig med sin wederpart ändtligen förlijkt att gifwa 2 rd:r för tunnan, ty 
kunde Consistorii rätten ey annorlunda döma, än att h. Agneta nu samme giäld 
betahla skulle, dock skall Jacob Olofson gifwa henne en reversal, att hwarcken han 
eller hans slächt skola här effter nonsin yttermera samma skuldz betahlning af- 
fordra.

4. Hust. Agneta begiärade förrän hon afträdde, att Senatus academicus wille wäl 
giöra och benificera hennes sohn med Regio stipendio widh Acad:n iblandh the 
andre stipendiater. Denne hennes begiäran wille Senator acad:»r nu intet uthslå, 
uthan unanimi consensu bewilljade att hennes sohn Nicolaus Laurentii Tolfstadi»r 
skulle nu denna termin bekomma stipendium.

5. Framträdde sahl. M. Svenonis WestroGothi effterlåtne änckias fullmächtig Dn. 
Sveno Erici Ausenius, och anklagade sahl. Greger bookbindares änckia hust. Mar- 
greta, för det hon effter uprättat contract och lagligen ingångit gårdekiöp, nu 
hwarcken will betahla capitalet eller påräcknat interesse. Hust. Margreta sade inför 
Consistorio sig aldrig willja betahla något interesse, och sade ytterligare sig hafwa



16517 3 december -  10 december 77

gifwit 50 rd:r i wänagåfwor, och är den gården aldrig mera wärd. Så aldenstund 
sal. m:r Greger hade sielf godwilleligen i sin lijfstijdh uthi contractet uthlofwat in- 
teresse 8 pro cento, så länge och till dess heela den uthfästa summan, nembl. 600 
rd:r föruthan wännegåfwor fullkombhn blefwo betalt, och dess föruthan haar hans 
effterlåtne änckia åhrl:n husehyran af gården, ty dömde Consistorium att hust. 
Margreta skall till nästkommande Tomwesmässo betahla interesset, will hon det icke 
godwilleligen effterkomma, så måste det pantas uth. Sammalunda skall och interesset 
framdeles uthgifwas, till dess capitalet fullkommeligen afbetalt blifwer.

5. Dd. Professores medicinse begiära att lustratio pharmacopolis måste påbiudas. 
Slötz och bewilljades att apotheket åhrligen skulle lustreras. Och denne gång depu
terades D:r Stigzelius, 2. medici, M:r Israel Bringius, M. Istmenius och M. Noraeus 
Notarius, att the skulle bijwistas.

6. Bewilljades Johanni Pauli en cammar uthi Collegio Gustaviano att förwahra 
sine saker uthi. Item frågades om Joh. Pauli och Pet. Johannis skola både under- 
tryckia sine nampn och kalla sig Academiae typographos? Respondebatur. Det synes 
wäl kunna tolereras, emädan in exteris nationib&r wäll flere tryckiare undersättia 
sine nampn.

7. Proponerade sal. Dn. Zachariae Humeri änckias begiäran att få behålla bonde
hemmanet, så wäl som hon åthniuter nådeåhr i all annor opbördh och löhn effter 
sin sahL man. ResoL Emädan privilegia expresse förmå att en professoris änckia 
skall få itt nådeåhr, ty kan Consist. henne det ey missunna, uthan giärna see att 
hon och så hemmanet behåller. Dn. Figrelius som hade succederat s. Humero, och 
effter KongL bref war introductus Professor urgerade effter sitt brefs innehåld der 
på att honom måtte itt bondehemman i neygden tilldeelt blifwa. Der till swarade 
somblige af Professorib#;, att h. Figrelius må i detta åhret bekomma så mycket af 
Reenhorns godz som hemmanet räntar, eller och af Quaestore af annan Academiae 
opbördh. Somblige swarade intet der till, uthan stego up, och der med slötz Con
sistorium.

Den 8 Decembris*
in aedibus Rectoris anklagade h:o Anna saL Matz Persons murmästarens, sin gäst 

Laurentium Laurentii W.Gothum att han är alt för mycket orolig i sitt huus. Nu 
wille hon giärna gifwa effter husehyran, om hon kunde blifwa qwitt den giästen, 
12 weckor haar han gäst ther. ResoL Laurent skall effter det 12 cap. Byggn. B. fara 
sin wägh innan 8 dagar, så frampt the icke sig emellan kunna föreenas och för- 
lijkas.

Samma gång klagade hästsko-Margreta på Samuelem Höyer, att han hade rijdit 
hennes häst längre än han hade legdt honom, brutit och fahrit illa med honom.

The förlijktes sig emellan.

Den 10 Decembris
höltz Consistorium minus, prsesentib«j Dn. Tersero p.t. Rectore, D. Laurent. Stig- 

zelio, M. Israéle Bringio, M. M art Nycop., D. Henrico Ausio, D. Emund. Figrelio.
1. Förtälde Magnif. Rector Joh. Pauli begiäran att få betahlningen för tryckeriet. 

Beslötz att Quaestor skall tillsäyas att han honom betahlningen tillställer, 200 rd:r 
till Thomas dagh nästkommande.

* Protokollet för den 8 december är inskrivet efter protokollet för den 10 december.
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Bewilljades och att Joh. Pauli skulle få inflyttia i tryckeriet der m. Eskill boor, 
och Eskill med sitt folck skall tillsäyas att die nu strax uthan gensäyelse flyttia 
undan för honom.

2. Antoges uthi Academiae åhrs tiänst: Timbermän, Marten Erichson karbandare, 
Peer Larson, Erick Matson, Anders Erickson, Johan Hindrichson och Anders Peder- 
son. The skola och bekomma Consistorii bref att the äro under Academiae jurisdic- 
tion och förswar.

3. Framkom D:r Loccenii gosse Nilss och klagade på mölnaredrängen Erick, ut 
supra d:n 29 Novembris. Sententia. Erich mölnaredrängen skall uthföra saken på 
rådhuset emot then hustrun som honom beskyllat hafwer. Och böta för blånat på 
gossens rygg 12 mk:r sm: t, det gossen war rödh på ryggen räcknas för pust och 
bötes derföre 6 mk:r sm:t, för det han war swullin på armen är och så skattat för 
en pust eller 6 mk:r boot. Summa böte Erick 6 dr hwitmynt, och låte förfärdiga 
gossens pälss igen.

Det klagomåhl D:r Loccenius har emot mölnaredrängen skiutz op till en annan 
gång.

4. Joh. Pauli tryckiaren beswärar sig att han intet kan bekomma dhe 50 t:r spanne- 
mål som honom åhrl:n äro lofwade uthi det contract som Acad:n med honom up> 
rättat hafwer. Säger sig fördenskull intet kunna för det upsatte prijset uthi con- 
tractet tryckia arcket, uthan begiärade 1/4 rd:r eller en ort meer för hwart arck, 
till dess han dhe 50 t:r span:l kan bekomma effter tillsäyelsen. Dnn. Professores 
som tillstädes woro kunde intet der till neka.

5. Jonas Planck beder att han må slippa fängelset. Resol. W ij kunna intet giöra 
Consistorii majoris sententiam till intet. Dock kunna wij nu släppa uth honom öfwer 
helgedagarna, om han då sädan will sättias in, och fullkombligen så månge dagar 
sittia som honom förelagdt är.

Den 17 Decembris
höltz Consistorium majus prasentibus D. Tersero p.t. Rectore, D. Laurent. Stig- 

zelio, D. CaroL Lithmanne, D. Dan. Sidenio, M. Israele Bringio, M. Mart. Nycop., 
M. Joh. Laurbergio, D. Joh. Scheffero, D. Ben. Hedraso, M. Pet. Liungh.

Besynnerligaste ährende war nu att handla om stipendiariis, först uplästes H:s 
Excellres Rijkz Cancellarii recommendation Johanni Andreae Tibbelio gifwen att 
bekomma stipendium.

2. Uplästes Illustriss. Dni Cancellarii intercession för Olao Johannis Falck Eneco- 
pensi att bekomma stipendium.

3. Emädan månge äro af hwart landskap som stipend. begiära, elliest äro och 
månge, som äre mindre wärdige som skaffa sig recommendationer, hwilka om man 
skulle see på recommendationerne skulle man rudiores offta föredraga [före] dem som 
wärdigare äro. Ty syntes Consistorio gpdt wara att låta desse competitores giöra 
ett ingenii specimen scribendo, och Consistorium må sädan censera derass skriffter.

Ex dioecesi Upsaliensi
Nicolaus Laurentii Tolfstadius är förr confirmerat in Consistorio. Sal. borgmästa

rens Thomas Larsons sohn begiärer proroga/mn. Pastoris sohn i Hageby och r. änckias 
sohn hafwa Cancellrii föreskrifft.

Petrus Matthiae UpsaL
Andreas Andreae Rundelius Ups.
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Johannes Olai Vangelius,
Ex superintendentia Hernosandensi.

Christiernus Bozaeus 1 Om desse äro pares scribendo så får lijkwäl 
Matthias Erici J Matthias för sin stora fattigdom.

Ex Smolandia.
Laurent. Staienus skall få i wåhr,
Petrus Petri Scatellovius 1 .
Jonas Komsradius } certabunt

Ex Vesmannia.
Petrus Andreas Kolbeckius.
Nathanael Matthias.

Ex OstroGothia.
Magnus Jonas Livini.
Nicolaus Emundi.

Ex Scharensi dioecesi.
Petrus Petri Dalius skall skrifwa.

Ex Gotheburg.
Haqvinus Gabrielis Zethlander.

Ex Strengnensi d.
Bergerus Caroli.
Erasmus Johannis Huss.

Ex Wermel.
Johannes Johannis Iser.
Christopherus Svenonis Faxelius.

Ex. Calmar.
Petrus Bononius.
4. Uplästes M. Johannis Franckenii zedel deruthinnan han intercederar för Petro 

Uranio medicinas studioso att han må få stipendium.
5. Uplästes m:r Eskils gamble booktryckiarens hustrus begiäran, att hennes siuklige 

gamble man måtte för sin långlige tiänst af Academien 16 t:r spanne:! åhrl:n niuta, 
såsom Senatus acad. honom någorlunda tillförende lofwat hafwer? Beslötz för denne 
gången att m:r Eskills hustro får in omnem eventum uthur qwarnen 2 t:r spannem:l 
uthi denna sin stora nödh.

1652.

Den 3 Januarij
kom en Academiae bonde ifrån Wässmannelandh, Hanss Salomonson wid nampn, 

uthi Onsswij sochn och Köhlstad boendes, hafwandes sin kyrckioherdes D. Sigfridi 
Johannis och kyrckiones sexmäns witnes skrifft, att han hafwer fått lijten sädh i 
desse åhren, och minst i detta åhret, hafwer och lijdit stor motgång i det han 
hafwer bortmist sine öker, och annan nyttig boskap, hafwer och förleden sommar, 
hele andztijden både han sielf, hans hustro och huusfolck warit med siukdom be- 
häfftade. Han sade sig hafwa bodt oppå samme hemman i 18 åhr, upbygdt der 
2 stugur, tu fähuus, itt ladugolf, och elliest giordt all möyelig flijt, att hemmanet
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måtte blifwa wäl häfdat och brukat. Item att han åhrl:n sine uthlagor richtigt hafwer 
betalt, så att ingen rest meer än 2V2 t:a Spannern:! för fiohlåhret tillbaka står, 
och för detta åhrs uthlagor 8 */2 t:a sädh. Begiärade för sin fattigdom och motgång 
skull att Academiae föreståndare wille af warkunsamheet gifwa något effter, och 
bijda med det öfrige till ett annat åhr, femb t:r kan han i detta åhret uthgiöra. Så 
emädan han war långwäga, och kunde intet till näste Consistorii dagh oppehållas, 
ty bewilljade närwarande Rector och JErarii inspector att han skulle få tillgifft på 
dhe 2 */2 t:r som reste för det förrige åhret, item dilation med denne åhrs resten 
till nästkommande åhr will Gudh, då han den richtigt skall betahla. Och detta lofwa- 
des honom med det willkohr och förord, så frampt det finnes i sanning som han här 
för oss berättadt hafwer.

Den 7 Januarii
höltz Consistorium majus in loco ordin:o prasentibus Rectore Magnifico, D. Laur. 

Stigzelio, D. Pet. Schomero, D. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Mart. Nycop., 
M. Laur. Fornelio, M. Olao Unonio, M. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, M. Olao 
Stenio, D. Joh. Scheffero, D. Joh. Bureo, D. Emund. Figrelio.

1. Uplästes D. Jonae Sundelii confirmation på prof. eloq. daterat d. 24 Octob. 
1651. Han begiärade hålla sin introductoriam tillkommande tijsdag, der tili Consist. 
bejakade. Der näst frågade Rector om han icke skulle låta både Cursores gå före 
med spirorna eller sceptris uthi sådane solen acter. Dnn. Professores sade hwar sin 
mening der om: En deel tychte wara nog af en spijra, såsom gamble bruket har 
warit Nogre meente att det måtte wäl skie aldenstund det är de honore Acade
miae.

Här kom D:r Lithman in.
Rector sade sig hafwa tänckt först offerera den honorem M. Olao Stenio tå 

han skulle hålla orat. introductoriam till professionem medicam. Swarade D:r Stig- 
zelius sig hafwa uthi sin rectorat tillbudit sig willja intimera för honom till intro- 
duction, då swarade M. Stenius sig tänckia till att reesa uth först. M:r Stenius sade 
nu: Om Senatui synes så godt wara, wille han innan kort hålla orationem introduc
toriam.

2. Påminte M. Rector om det brefwet som ifrån H:s Kongl. M:t och Cammarcol- 
legio kommit är, om Quaestoris rächninger. Jag har skrifwit honom till, än är han 
borta. Hwad willja wij giöra? Skole wij låta liggia saken? D:r Schomerus swarade, 
Quaestor är i Stockholm och söker dilation till någon tijdh fram bätter. Rector sade: 
Wij måste giöra wår flijt att detta blifwer effectuerat som oss befalt är. Några 
tychte godt wara att bijda till dess Quaestor kommer heem, hwilken intet långt till 
kunde wara.

Taltes om städzlen som Acad:ae bönder uthgifwa. Quaestor will behålla all städzlen 
lijka som itt accidentz in officio. D. Ausius sade: Hans antecessores hafwa ochså 
behållit städzlen. Ehest fins intet uthi constitutionerna eller privilegierna der om.

D:r Stigzelius sade Consistorium har aldrig effterlåtit det, det kan så de facto 
wara tillgångit af dhe förrige Quaestoribus, men det är intet nu som förr. Nu hafwer 
Quaestor lijka löhn med en Professore philosophiae. Är icke hans plicht, tiäna för 
sin löhn, som en Professor. Förr war ingen bookhållare, intet bestodz på fougdar 
och andre tiänare som nu sådan löhn [hafwa]. Jag missunnar intet Quaestori, det 
säyer iag lijkwäl om icke inspectores skulle wara der öfwer med när hemmanen
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städzlas, så fingo Quaestor taga af them som han wille, will han wara improbus emot 
them så kan han giöra. Få[r] Quaestor taga städzel som han will, så drifwer han af 
hwem han will, och för städzel skull sätter andra till igen, och på det sättet kunna 
intet Academiae hemman blifwa behåldna. Sådant är publice in praesentia Cancel
larii förbudit, som aeterna A:o 637 uthwijsa.

3. Uplästes D. D. Erici Emporagrii bref till Rectorem om Mårten Anderson Lamb 
Academiae fougde, att Senatus wille tillhålla honom att giöra rächning för det åhr 
som D. Erick hade caverat för honom tillijka med h. Roland i Nora, ty dhe willja 
giärna wara den lofwen ledige och qwitte. Men kunde denne gången intet till saken 
giöras förrän Quaestor hemkommer, och sielf Mårten Anderson tillstädes [är].

4. Sattes denne interims taxa på booktryckiare arbetet, till dess han kan dhe 30 t:r 
spanne:! mächtig blifwa, som honom uthi contractet lofwade äro:

För itt arck text qvart eller oetav arbetzlöhn.............................................6 richzort
För itt arck Augustiin...............................................................................7 richzort
För ett arck median 4 eller 8 : v o ..............................................................8 r:ort
För itt arck median in i 2 : m o .................................................................. 9 r:ort
För itt arck G raek isk ............................................................................. 10 r:ort

När han trycker stora marginalier, det skal särdeles betahlas.
5. Proponerade Rector Dn. Professoris Figrelii begiäran att bekomma löhnen för 

professione, effter han har deruthinnan giordt sin högste flijt. D:r Stigzelius refere
rade hwad om h. Figrelio resolverat blef af H. Kgl. M:t uthi D. Johan Matthias 
biskopens närwarelse. D:r Johan frågade hwar den nye Professoren skulle taga sin 
löhn. Tå sade wij att änekiorna hafwa KgL bref på nådeåhr. Sade D. Johan 
Matthias, kan han icke då få donativum som dhe andre Professores. Ja får han så 
sade H. Kgl. M :tt Beslötz att wij skola tahla med Procancellario om H:s Ehrew:t 
har fått här om något wijdare besked.

6. Refererade Rector om Hanss Salomonson ifrån Onsswij sockn, respice acta die 
3 Januarii. Consist. samptyckte samme tillgifft med samme conditioner.

7. Beslötz att bref skulle skrifwas till H:s Excelkce Rijkz Cantzleren om Profess:re 
Ravio som så länge warit ifrån Acad:n, item om antecessoris eller änekiors och 
succedentis Professoris underhåld och aflöning, att icke twänne salaria för alt en 
och den samma termin må emot H:s KongL M:tz bref uthgifwas Acad:n till 
nadeel.

8. Uplästes M. Petri Laurentini epistola till Consistorium der uthinnan han be- 
giärer blifwa Acadras Notarius effter M. Erici Noraei afträde. Skiötz op till dess han 
hafwer giordt prof.

9. Uplästes M. Magni Nicolai Helsingi epistola tili Consistorium, der uthi han 
begiärer adjuncturam philosophicam effter M. Noraeum. Honom gafs godh för
hoppning.

Den 15 Januarii 1652
ante introductionem Dn. Sundelii sammankommo Dnn. Professores in Consisto

rio, och då uplästes Rijkz och Acad:ae Cancellarii bref om futura promotione ma
gistrorum, deruthinnan H. H:ge Ex. consenterar till promotionen, må skie, men 
Witter triplicem cautelam. I. U t eruditis et bene moratis honores isti conferantur.
II. U t facultas communicet cum episcopis Regni, propter promotionem studiosorum
6 -6 9 1 0 9 1  Sallander
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theologiae. III. Ut qvilibet post promotionem certe facultati sese addicat. Dnn. Pro
fessores meente att tahlet på dem som promovera skola, kan blifwa til 20 personer, 
der facultas philosophica wijdare decernera må.

2. Proponerade Rector Depositoris begiäran, att få deponera på Communitetz 
sahlen. Der till nekades, ty H:s Kongl. M:t är sinnad aldeles afläggia den ritum, 
derföre må han intet mera publiceras än tillförende, ehest lägz han aldeles af.

3. En Academiae bonde Anderss Jonson i Gookstad i Skultuna sochn begiärade och 
fick dilation på 2 t:r afradz Spannern: 1 han till Acad:n skyldig är, intill 1633 åhrs 
wext.

4. Inkom Reverendiss :m«x 'Dominus Procancellarius, och Rector frågade om 
pedellerna skulle nu både med sceptris ingå för Rectore in introductione Dn. 
Sundelii effter constitutionum innehåld, och hwad Procancellarius der om wille sta
tuera? Procancell. swarade: Ja publicis processibus må the altijd gå före med både 
spijrorna, men icke denne gången propter tumultus evitationem. En annan gång 
kunna Dn. fratres discurera och sluta, huru här effter der med hållas skall

Den 19 Januarii
in aedibus Rectoris praesentibus Dn. Johan. Tersero p.t. Reet., D. Carolo Lithman 

insp., M. Boetio Quaestore, D. Hedraeo insp.
1. Propon:des om Johanne Pauli som begiärar betahlning för tryckerij 200 rd:r 

effter Quaestoris der å gifne obligation.
Quaestor swarade: Han har bekommet 38 specie rd:r 302 koppir dr, i morgon skall 

han få 200 dr, och innan annan söndag skall han hafwa 800 koppar dr fult uth. 
Hwad han wijdare hafwa skall, det bör slutas in Consistorio, och betahlas af dhe 
gamble bookstäfwerne så långdt det kan hinna.

2. Confirmerades desse stipendiarii.
Upsaliens.

Nicolaus Laurentii Tolfstadius Upland.
Hernosand.

Matthias Medenius Angerm.
Christiernus Bozaeus skall få i wåhr så frampt nu icke rum fins.

Lincopens.
Magnus Livin.

Schärens.
Petrus Petri Dalius.

Gothoburg.
Haqvinus Gabrielis Zethlander.

Stregnens.
Ericus Bergius 1 .^  Jr, . , ,  I certabunt.Gustavus Esberni Maraeus j

Wessmannus.
Johannes Johannis Iser.

Wexionens.
Jonas Komstadius.
Laurentius Staienus skall få stip. så snart han igenkommer till Acad:n.

Calmar.
Petrus Bononius.
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3. Uplästes H:s Excell. RijkzCantzlerens bref och der uthi en attest att Cammar- 
Collegium är till fridz der medh att M. Boetius får dilation till Johannis nästkom
mande, med sine och Acad:ae rächningers inlefwererande.

Den 4 Februarii
höltz publicum Consistorium majus, praesentib»j Rectore Magnif., D. Laur. Stig- 

zelio, D. Pet. Schomero, D. Dan. Sidenio, M. Israéle Bringio, M. Mart. Nycop., 
M  Laur. Fornelio, D. Henrico Ausio, D. Joh. Laurberg., M. Olao Stenio, D. Ben. 
Hedraso, M. Pet. Liung, Dn. Emund. Figrelio.

1. Uplästes H. K. M:tz bref meddelt M. Christiano Ravio att wara Professor ordi
narius. Han af lade strax juramentum adsessoris in Senatu.

2. Dn. Jonas Sundeil lade och af juramentum adsess:ris.
3. Blef bewilljat och slutit att Johan Olofson i Gästerid uthi Frösthult sochn, 

skulle få tillgifft på halfparten uthlagorne 1652, både uthi wist och owist för det 
hemmanet som Acad:n i bem:te by af Hennes Kgl. M:t effter sal. majoren Anders 
Rehnhorn donerat är. Och der han wäl bygger och häfdar hemmanet, hwar om 
Acad:ae opbördzmannen granneligen tillsee skall, så må han och samme willkohr åhr 
1653 åthniuta nembl. frijheet på halfwe uthlagorne både i wisse och owisse pertzeler, 
hwar effter opbördzmannen sig rätta weet.

Här inkom M. Israel Bringius.
4. Propoa om Professorum praebende hemman desse frågor. I. Om hwart och 

itt praebendehemman skall altijd höra en wiss facultet och profession till? Eller 
II. Om den Professor som äldre är, thet är som förr blef introducerat, må hafwa 
option fram för den som senare kom till professionen, att taga och bruka det prae
bendehemman som ledigt blifwer? Eller 3. Om alle hemman skole opsättias på itt 
papper, och sedan taga den äldre Professor thet bästa hemmanet ordine? När om- 
röstat war, blef beslutit att när något hemman blifwer löst då får senior Professor 
wara närmast att succedera och tillträda om han will Ingen må eller föröda och illa 
bruka hemmanet diet honom förlänt blifwer. Giör thet någor behålle samme hem
man. Skall och syyn hållas, när någon afstår sitt hemman.

5. Nu uplästes åter publice det bref som d. 19 Jan. om Quaestoris rächninger 
upläsit war. Respice 19 Jan. §. 3.

Här inkom M  Olaus Unonius.
6. Giordes denna novella. Att så wäl den som i förtijd uthgår af Consistorio, som 

den som seent kommer, böte för så månge timar han hafwer utewarit.
7. Uplästes D:r Lithmans excusations zedel propter absentiam e Consistorio, och 

blef gillat för laga ursächt.
8. Ursächtade och sig D. Schefferus och Dn. Bureus. M:r Franckenius är intet 

hemma i staden.
9. Proponerades en controversia emillan Rev. Dominum Archiepiscopum och Dn. 

Schefferum, om kyrckiotijond i Bählingz sochn af the bondegårdar Schefferus hafwer 
på sin profession. Consistorii betänckiande och rådh war att den quasstion måste i 
Cammaren eller af H:s Kgl. M:t determinerat blifwa.

10. Proponrdes M. Ravii begiäran att få donativum såsom dhe andre professores? 
Resol Han får donativum om det räcker till

11. Beslötz att i morgon skall m:r Eskill Matson lefwerera ifrån sig alt det gambla 
trycket, wid klåckan är ett.
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12. M. Magnus Hellsingus petit adjuncturam vacantem. Johannes Vidichinni ean
dem scripto petit. Respondebatur: Emädan facultas tillförende hafwer bewilljat 
M. Magno, kunde det nu ey ryggias. Joh. Vidichinni fick godh spem till här mist. 
Nar Noraeus afträder skall skrifwas till 111. Dominum Cancellarium om confirma
tione successoris.

13. Johan Olson wid Gallren kräfwer af m. Edtill dr [0: de] 115 dr effter Con
sistorii domb, och begiärer att den spannemåhlen måtte arresteras, som m:r Eskill 
skall hafwa af Acad:a Honom swarades, att än är owist, om m. Eskill får någon 
spannem:l af Academien.

14. Uplästes nomina confirmatorum stipendiariorum ut supra.

Den 6 Febr.
Uplästes uthi kyrckian i ProCancellarii, Rectoris och Dnn. Professorum närwaro,

111. Dni Cancellarii bref om Nerbelio, att han måtte komma till notariaten effter 
M  Noraeum. Beslöts att bref skall skrifwas äfwen om Nerbelii exorbitation, och 
Acad. begiäran att få niuta ett fritt wähl, besynnerlig till det ämbetet.

Den 20 Febru.
blef in praesentia Rectoris, Quaestoris och Notarii pastoris i Barkar so[c]hn witnes 

skrifft upläsin att Oloff Bengdtson i Oxnö ringa sädh bekommit hade uppå det 
halfwa hemmanet han besuttit hafwer. Samme Oluff Bengdtson begiärade en för
medling på afradzspannemåhlen, sade sig intet ey heller någon annan kunna uthgiöra 
så store uthlagor af samme hemman. Tå blef uppå Consistorii goda behag och wij- 
dare ratification bewilljat, att meerbe:te Oloff Bängdtson skulle åhrl:n få 2 t:rs till- 
gifft ifrån 1650. och alt framgint.

Den 21 Februarii
fick Mats Person i Hahlestad uthi Romfertuna sochn tillgifft på 6 t:r spanne:l 

och 6 dr peningar gammal rest för sin stora armod och fattigdomb skull, der om 
fougden lüde ransaka låtit och pastor der sammastädes med sin witnesskrifft be
tygade.

Den 25 Februarii
höltz Consist. pubi, majus pr&s. Rector[e] Magnif., D. Laut. Stigzelio, D. Pet. 

Schomero, D. CaroL Lithm., M. Israele Bringio, M. Laur. Fornelio, M. Boetio 
Quaestore, D. Henrico Ausio, M. OL Stenio, D. Joh. Scheffero, D. B ea Hedraeo, 
D. Joh. Bureo, D. Emund. Figrelio, D. Jona Sundelio.

1. Uplästes M. Odhelii confirmation på professione theologiae extraord. Beslötz 
att han skulle läsa inter 6 et 7. mat. eller 5 och 6 vesp. Hans locus blifwer pro more, 
postremus inter professores ordinarios.

2. Beslötz att M. Ravius skall läsa emillan 7 och 8 om morgonen in auditorio 
veteri minori, och måste han som andra läsa publice.

3. Joh. Pauli begiärer lof att införa böcker till salu, så will han gifwa lindrigare 
kiöp på tryckerijt Resolutio. Han får lof, och skall wara förplichtat effter sin att 
sällja här effter den taxa der ute är.

4. Rector förtälde att en tillbiuder sig blifwa corrector på trycket. Respondebatur. 
Den som will låta tryckia corrigere sielf.

5. Beslötz att Joh. Pauli får 150 rd:r, item det gamble trycket i betahlning för
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det nya trycket som han förwäntar in i wåhr. Peningar lofwade Quaestor willja skaffa 
honom i Stockholm. Och alt detta på. H:s KgL M:tz goda behagh att det blifwer 
bestådt

6. öfwerst. Willhelm Barckley begiärer ingå ett gårdaskiffte med Acad:n? ResoL 
Wij kunna tillåta byte om wij få dubbelt eller märckelig bättre godz igen. Rese 
derföre D:r Carl Lithman inspect. med Quaestore dijt uth att besichtiga samme godz 
han biuder igen.

7. Rector refererade om Oxnöbonden och Matz i Hälljestadh ut supra 20 Feb., 
ratificerades ut ante.

8. Uplästes lagläsarens Olof Olofsons witnesskrifft med häradzsignete bekräfftat, 
att Rehnhorns hemman i Bählinge äro förderfwade, och giärdesgårdarne nederrötta. 
Bönderne som dem här till besuttit hafwa, och dhe som nu dem antaga begiära 
förmedling, säya sig ehest intet kunna dem besittia eller bättra och bebyggia.

ResoL Dhe Professores som ännu inge hemman hafwa skole wällja sig hwar sitt; 
och sedan giöra aftahl med bönderne, som dhe bäst sig emellan kunna förlijkas.

9. Både Academiae bönder i Wanestadh uthi Teenstad sochn, hafwa Ujdit stor 
skada af rägnet och floden på sin sädh, som sacellani h. Matthias och twänne boo- 
faste mäns witnesskrifft förmähler, begiära någon lindring på uthlagorne få åtniuta. 
ResoL Upskof och dilation få dhe till hösten, så att fougdarne skall låta blifwa 
dem okrafde för afradzspannemåhlen, men åhrl:ge pgr skole the uthgiöra.

10. Nicolaus Spar man framsteg och begiärade på mons. Andreae Palmchrons 
wägnar, få för wederlag till sig byta tu hemman i Graan i Rassboo sochn. Inlefwe- 
rerade och H:s KongL M:tz bref copialiter af secret. Nils Tungel vidimerat, der 
uthi dhe godz och gårdar som H:s KgL M:t Palmchron gifwit hafwer på Nor- 
kiöpingz besluth med Prolongation in på döttrarne om manlige arfwinger uphöra. 
Item H:s KongL M:tz consens att Acad:n må ingå gårde och jordeskiffte medh 
honom. Dher på förklarade sig Dd. Professores att the willja blifwa wid sin lofwen, 
att han må få effter sin förrige begiäran till sig byta öhrby för nöyachtigt weder- 
lagh och ey Grahn.

11. Propon. Rector Nils Ericksons och h. Margreta Larssdotter beggie i Orckestad 
byen boendes trägne begiäran, att blifwa förskonte med något af den gamble store 
refst the äro till Academien skyldige wordne. NembL 40 t:r Spannern:L Sädan att 
bekomma någon förmedling på afradet effter hemmanet äro små: det ena 4 1/2 
öres landh och räntar afradz spannemåhl med giärden 15 */2 t:a, det andra är 4 öres 
landh och räntar halftolffte t:a, det tridie är 1/4 hemman 3 */2 öres landh, och 
räntar afradz spanne:l med giärden 7 t:r 7 f:r, der igiönom att hemmanen så små 
äro, i huus och giärdesgårdar förfaldne när the till them trädde, så att ingen ringa 
macht hörer till dheras uprättelse som Semingehundra häradz bewijs uthtryckeligen 
förmähler. Ty blef i Consistorio samme gång bewilljat och beslutit att Orckestad- 
byen skall här effter liggia för 2 mantahl. Så att den owisse räntan af 1/4 hemman 
ibidem här effter kommer byen till uprättelse, men för alt det wissa skola dhe tu 
hemmanen swara. Och emädan the så mycket skyldige woro, bewilljades samma
lunda och beslötz att hwarthera skulle få 10 t:rs tillgifft för åhr 1649, dock med 
det förord, att dhe skola uprätta hemmanen, så att thet woro förswarligit och blifwa 
der qwar boendes, ty en sådan förmedling kan ey them beståås som af hemmanen 
bortfara willja, detta opbördzmannen till rättelse.

12. Kom för rätten Matthias W itt ombedin och fullmächtig giordt af Johan
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Feder skomakare i Stockholm boendes, och begiärade att Consistorii rätten wille 
tillhålla saL M. Gestrinii änckia att betahla 10 rd:r för sin döda sohn sal Martino 
Gestrinio, han framtedde och Martini handskrifft så lydandes: För arbete som m:r 
Johan hafwer åth mig i skoor och stöflor förfärdigat, är iag honom skyldig 10 
rd:r. M. Gestrinius.

Emädan denne handskrifft war hwarken huggen eller stuckin, owist när hon 
skrefs, owist om hon war betalt eller ey, Martinus war sin egen karl ifrån modren, 
modren wiste intet af giäldet, och syskonen finge intet ärfwa effter honom, ty 
kunde Consistorii rätten icke påläggia modren eller syskonen till att betahla samme 
giäld.

13. Hanss Gulich klagade på Pet. Prytz för 48 d:rs giäld. ResoL I morgon kL 1. 
skall saken in sedibus Rectoris och Consistorio minori afdömas.

14. Erick Olofson i Råby uthi Romfertuna sochn uthfattig som pastoris, rättarens 
och någre andre bönders witnesskrifft uthwijsar, räster 3 t:r och 31 dr. Fougden 
haar tagit af honom i höstas all den sädh han fick i detta åhret, är och ifrån hem
manet sagdh. ResoL Ellofwa daler tillgifft får han. Dhe 20 dr och 3 t:r spannem:l 
skall han betahla, dilation gifs honom om han får någon cautionsman till nästkom
mande höst.

15. Propon:des om Jöns i Wattholmen som är skyldig till Acad:n 29 : / 2 t:a 
spanne:l och 50 dr peningar. Nu i åhr har han betalt afradh för fiohlåhret. Pen- 
ningarne menar han sig och kunna betahla, men begiärer tillgifft på spannemåhls- 
rästen. Res. Ett åhrs afradz spanne:l får han tillgifft, thet är 9 1}2 t:a, och upskof 
med det öfriga.

16. Rector frågade i hwad cathedra juniores nobiles perorantes skola stå? Res. 
Wij kunna intet ändra sedwanan som icke mera är än, att the stå in superiori 
cathedra.

18 [17 överhoppat]. Samuel Olai Eneus har besufwit Karin Jacobsdotter, bekänner 
lägersmåhlet, men nekar sig wara barnefadren. Cras hora 2 decidetur causa.

19. Proponerade Rector Mårten Andersons Acad:ae fougdes tiänstliga begiäran, 
att få niuta någon frijheet på det Academiae hemmanet han uthi Håboo härad och 
Haga sochn nästan öde uptagit hafwer, och sedan mycket bygdt och bekostat oppå 
samme hemmans oprättelse. Har och dess föruthan en rund tijdh låtit sig bruka 
uthi Academiae tiänst. Tå blef enhälleligen bewilljat och beslutit att förbe:te 
Mårten Anderson skulle få ett åhrs frijheet både i wisse och owisse uthlagor, som 
det hemmanet åhrl:n räntar.

20. Propon. Rector M. Noraei begiäran, att blifwa deelachtig af donativet. ResoL 
Om Rev. Dn. ProCancellari«j Archiepiscopus testerar sig hafwa hördt H:s K. M:tz 
mundtlige resolution, så är nog, han får det.

21. M. Laurbergius och M. Pet. Liung excusera sin absentiam i Constorio. Dheras 
skiähl gillades.

Den 26 Februarii

höltz Consist. minus in aedibus Rectoris D. Terseri, praesentib»x M. Laurbergio och 
M. Liung.

Uplästes Hans Gulichsons inlaga emot Petrum Prytz OGothum om 48 dr 18 öres 
giäld för åthskillige drycker. M. Johannes Enander (hwilkens inspection Petrus war 
recommenderad) swarade: Hans Gulichson har tagit Petri böcker i pant af honom
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för ogiäld emot det publicerade pEcatet, altså förmenar iag honom wara plichtig 
restituera panten för intet.

Sententia: Emädan Petrus bekiände sig wara skyldig, skall han betahla 2/3 af 
giäldet, och för den ena tridiedehlen går han i prubban på 4 dagar, eller löse sig 
med peningar ifrån prubban.

2. Ifrån Romfertuna sochn är en twist hijtkommen emillan h. Mechtilla och 
klockaren Johan Pederson om itt torp på Wagersta by ägor. Beslötz att Johan 
Person får besittia torpet till wijdare domb och ransakning, och ey hust. Mechtila 
med sin man.

3. Beslötz att organisten skulle af fisco bekomma 10 dr hwit mynt på sin löhns 
förhögning effter mynts wärderingen.

Den 10 Martii

höltz ord. Consist. pubi, majus, präsente Rectore Magn., D. Laurentio Stigzelio, 
D. Pet Schomero, D. Carol. Lithmanno, M. M. Nycop., M. Boetio Quaestore, M. OL 
Unonio, M. Joh. Laurbergio, M  Christiano Ravio, M. OL Stenio, D. Joh. Scheffero, 
Dn. Bened. Hedraeo, Dn. Joh. Buraeo, M. Pet. Liung, D. Emundo Figrelio, Dn. Jona 
Sundelio.

1. Rector förtälde att M. Israel och M. Fornelius hafwa ursächtat sig, hwarföre 
the icke nu äro tillstädes.

2. Proponrdes hust. Mechtilas och klockarens saak. Och blef resolverat såsom 
d. 26 Febr. §. 2.

3. Uplästes H. K. M:tz bref, copialiter inlefwererat vidimerat af wälb. landz- 
höfdingen h. Schvante Baneer om Skediga, att D:r Erick Brunnius det effter Nor- 
kiöpingz besluth på frälssefrijheet behålla och niuta må, för sig, sin hustro och barn, 
och döttrar med manlige lijfsarfwingar. Daterat Stockholm d. 3 Feb. 1652. Oppå 
detta H:s KgL M:tz bref kunna Dnn. Professores intet excipiera, uthan funno råde- 
ligit wara hoos H:s KgL M:t supplicando anhålla, att icke sådan intrång yttermera 
skie må, uthan H:s KgL M:tz bref daterat d. 25 Februarii 1651. måtte här effter 
maintineras. Sädan omröstat war, beslötz att Academien subtissime hoos H:s KgL 
M:t anhåller, att KgL M:tt wille hålla hand öfwer det bref H:s KgL M:tt gaf 
Acad:n i fiohL Item hemställe H:s KgL M:tz nådige disposition, huru Acad:n kan 
refusion bekomma. Fölljande bref conciperades och öf:rsändes.

N. N. E. KgL M:t foge wij uthi all som största underdånigheet till minnes, huru 
wij uthi förledne åhr, den tijdh E. KgL M:tt war här i Upsahla, månde E:rs KongL 
M:tt klageligen föredraga, huru såsom en part af Acad:ns betiänte, hwilka E. KgL 
M:t med landgodz till dheras tiänst allernådigst benificerat hafwer, uthi den acht 
och mening, att the sådane landzgodz niuta och besittia må så Enge the wid tiänsten 
blifwa, men sedan lemna dem successoribus. Lijkwäl understå sig sådane hemman 
af E. KgL M:t utbedia, och under sig och sine arfwinger till enskylt egendomb 
transportera och draga, uthi synnerheet nämna wij Skediga, itt af dhe förnämbste 
hemman, som af ålder under Academien legat hafwer, och besuttit fordom af 
D. Raumanno, D. Rudbecchio, D. Heiner, M  Moreto och D. Chrusio, och ehuruwäl 
det drogz undan Acad:n på någre åhr, kom det lijkwäl sedan under Academien igen, 
och under historiarum professionem, som DD. Ericus Brunnius tå bekEdde. Sedan 
under logices Professorem M. OL Unonium, men när D. Brunnius blef hädankaUat
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till Giöteborg, förmådde han sig £. K gl M:tz bref oppå samme hemman, att han 
skulle det för sin egen privat possession besittia, dock blef det brefwet sålunda 
limiterat, att M. O i Unonius, som tå hade hemmanet under sin profession, skulle 
det så länge han wid professionen woro, behålla, och emedlertijdh skulle D. Brun- 
nius hafwa till recompens itt annat hemman uthi Bondekyrckio sochn, Hälleby 
benemd. Här på monde E. K. M:t tå sig allernådigst så förklara, att emädan E:rs KgL 
M:t tillförende intet fullkommeligen war underrättad om det hemmanetz beskaffen- 
heet, och denne donation kunde framdeles föras till exempel, och förorsaka af sig 
Academiae staatz endtlige ruin och undergång, skulle han återkallas och ogillas. Gaf 
fördenskull E:rs KgL M:t sitt Kongi bref och försäkring aff den 25 Februarii 
1651, att slijke donationer intet skulle gillas eller tillståås. Och ther sådane anten 
här till woro uthwärckade, eller här effter sub et obreptitie uthwärckas kunde, 
skulle the wara af ingen krafft och wärde. Såsom och detta lijtet der effter uthi 
wärcket stältes, så att samme hemman blef h. Freinshem tillförordnat under sin 
profession. Nu förnimme wij att E. K. M:t af gunst och nåde, såsom och i an
seende till D. Brunnii långe och mödosamme reesor sampt andre meriter, hafwer 
undt och efterlåtit honom, icke allenast samme hemman Skedige, uthan och Helleby, 
hwilket han uthi wederlag för det andra här tills niutit hafwer, till en oklandrat 
ewärdelig egendomb, och denne donation med sitt Kgl:e bref bekräfftat, hwilken 
fördenskull näpligen återkallas kan. Lijkväl hafwe wij icke kunnat underlåta, att 
uthi underdånigheet, thetta E. Kgl. M:tt påminna, helst emädan wij befahra att 
andra skole wara beredde detta D. Brunnii exempel att effterföllja, och uthi lijka 
måtto sådane donationer undan Acad:n utbedia. Är fördenskull till E. K. M:t wår 
underdånigste böhn och tillförsicht, att ther thetta icke ändras kan, E:rs K. M:t 
då itt annat till recompans nådigst förunna wille, såsom och att E:rs Kongi M:tz 
försäkringzbref måtte uti det öfrige hafwa sin krafft och vigor, att icke det ena 
hemmanet sålunda effter det andra Acad:n undankommer, academiske staten till 
obotelig skada och förderff. Sädan emädan Academiae inkompster giönom säte
gårdars multiplicerande åhrl:n mycket förkortas, och wij icke kunna wetta huru när 
och widt the kunna förslå att afbetahla staten, är wår underdånige begiäran, att der 
någon immission aff E:rs K gi M:tt tillåtes oppå Academiae Airarium öfwer staten, 
att den måtte sålunda limitteras, att ordin, staten först afbetahlas, och sedan det 
som extraordinarie är, så widt som det kan tillräckia. Och på detta willkohret bodo 
wij giärna, att emädan wij hafwa bekommit ett nytt tryckerij, och det icke ännu är 
kommit till sin perfection, att E:rs K gi M:t wille af gunst och nåde ännu unna till 
dess understödh och förkofring af Acad:ae ÄSrario 200 rd:r. Såsom och att emädan 
facultatum Adjuncti sig högeligen beswära öfwer sin ringa löhn, att them så wäl 
som andra Acad:ns betiänte, måtte beståås något augment. Item att wår gamble 
booktryckiare m:r Eskill Matson som nu öfwer 40 åhr här tiänt hafwer, och nu för 
ålderdoms swagheeter skull intet mera arbete kan förrätta, måtte med itt bonde
hemman uthi sin lijfztijdh blifwa benådat. Alt detta hemställe wij E:rs K gi M:tz 
allernådigste disposition.

4. Uplästes fru Karin Bielkes bref, deruthinnan hon fordrar Acad. till rätta d. 22 
Martii uthi Norunda härad och Teenstad ting, för ägorna skull wid hennes säte
gård. ResoL W ij äro intet plichtige comparera effter hennes stembning, wij sittia in 
possessione, och hafwa urminnes häfd på wår sijda, wij tillåta ingen syyn.

5. Kom tillstädes ståthållaren på Gottland w:t Johan Blanck, begiärandes Con-
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sistorii rätten wille skärskoda och ändtlig afdöma then twist som är emillan honom 
kiärande å then ena sijdan, och hans wederpartz fullmächtige högL Profess:r 
M. Olaum Unonium swarande å then andre sijdan, hwilken är upkommin af itt 
arfskiffte, thet nu ey alt slutet är them emillan. Tå frågade först Rector parterne, 
om ehe wille wara tillfridz på begge sijdor med hwad domb dhe kunde få af 
Consistorii rätten? Ståthållaren swarade: Jag är tillfridz med hwad domb iag får, 
så frampt wederparten är tillfridz med hwad domb han får mot eller med. Prof. 
M. OL Unonius swarade: Jag är och tillfridz med hwad domb iag kan få, och tager 
på mig, att jag det emot M:r Johans bref detta bejakar. Sädan så compromitterat 
war, framstälte ståthållaren fölljande punchter der om twisten är:

1 Kräfwer h. ståthållaren Biblia Lucae Osiandri igen.
II. Kräfwer han och refusion af sine som arfwa för 50 rd:r, dem han hafwer 

kostat uppå rättegångzprocesser för uteståendes giäldz upfordrande, wunnit ciämb- 
närs, rådsmfwas. och håfrättz domb.

III. Fordrar han 30 rd:r som saL Hontherus fins hafwa sändt Johanni och Jacobo 
till Tyskland. Noch en wexel till Johannem på 35 rd:r, tå han i Holland stadder 
war.

M. Olaus Hontherus swarar I. Att sahL M:r Erick Hontherus hade skänekt sin 
broder Johanni Honthero Biblia Lucae Osiandri. II. Kan ey bestå hwad på rätte* 
gången spenderat är, aldenstund dhe ännu ey hafwa niutit det tillgodo. III. Frågade 
han effter 7 st:n silfbelten, och twå anten guld eller förgylte skedar, som ståthålla
ren haar till sig anammat. IV. Will han hafwa betahlning för en saL M. Huntheri 
handskrifft på 14 dr sm: t  V. Fordrar M. Olaus på M. Johans wägnar tijonde af 
Lyan för 12 eller 14 åhr. En tunna sädh om åhret, 14 mk:r smör, tu lamb, en killing, 
halftannat hundra tiog halm.

Ståthållaren exeiperade till det första om Bibi Osiand. att han intet består den 
gåfwan, emädan wederparten intet wille bestå hwad hans saL moder honom med 
sin sahL mans consens och willja förährte. Contractet lydde så, att iag skulle be
hålla alla min fahrs böcker, och alla sal. M. Erickz Huntheri böcker skulle hans 
arfwinger behålla, förståendes alla dhe böcker han med sig brachte, när han till 
min moder kom, ey them han sedan kiöpte eller hoos honom pantsatte woro, ty the 
woro begge dheras aflingegodz, och böra gå till byte.

Till thet andra. Hwad man kostar på rättegångar, antingen han winner eller 
tappar, måste man betahla den som beswäret uthstå, och hoo kan bättra, att H. K  
M:tt har slagit slag uthi, man hoppas ännu winna.

Till thet tridie. Bälten och kehdorna lofwade h. ståthållaren sig willja wäga up 
när han hemkommer och sända them sin deel.

Till thet fiärde, wijse mig samme handskrifft, så will iag sedan der till swara.
Till thet fempte om tijonden. Effter föräldrarna bodde så länge i Adlunda sochn, 

och han såg sig skie förnär, hwarföre krafde han them icke, mädan the när honom 
wistades. Men M. Johan Hunther#j med sine bröder ginge så länge till kost hoos 
mine föräldrar och betalte icke det ringaste, altså förmenar iag honom medh colnisk 
wicht derföre wara betalt.
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Sententia Consistorii.
1. Utfaaf arffskifftes contractet kunde ey Consistor:m annat see, än att Biblia 

Luc Osiandri skulle lyda till saL Huntheri böcker, them hans arfwinger okland- 
rat måtte behålla. Såsom h. Blanch sin sal faders böcker.

2. Håller Consistorium billigt wara att saL Huntheri arfwinger effter sin 
anpart betahla 50 rd:r som på rättegångz processen spenderat är.

3. Om dhe 30 rd:r sahL Huntherus in Germaniam till Johannem och Jacobum 
sändt hafwer, såsom och den wexlen på 35 rd:r, kan Consistorium intet wist 
determinera, emädan owist är huru med samma peningar förewetter, och 
hwadan the tagne äro.

4. Såsom h:r Bookhållaren \sic\ af the 7 silfbelten och twå kedorna lofwar 
sig willja sända the andre arfwingarne sin anpart, altså tyckes Consistorio bil
ligt och rättwijst wara, att h:r Blanck them antingen med caution eller nöy- 
achdg handskrifft till fridz ställer.

5. Den handskrifften som Welam Petterson hafwer, måste h. ståthållaren 
framwijsas, att han sig der på förklara må.

6. Syntes godt wara att tijonden af Lyan för så månge åhr tillbaka yttermera 
aldrig fordras, emädan här till dagz så länge tegat är, uthan twifwel i anseende 
till slächt, god wänskap och undfångne wälgiärningar.

6. Uplästes Erici Nerbelii bref till Consistorium, deruthinnan han begiärer blifwa 
Notarius. Och emädan han skrifwer sig willja significare patrono suo nomina 
Professorum sibi minus rite faventium, skiötz saken up, till dess alia Professores 
komma tillsamman en annan Consistorii dagh.

7. Samuel Olai Enaeus, vid. 25 Feb. §. 12 [ =  18], stupri reus dömdes till 40 mk 
boot sölf:r m:t, och tu åhrs relegation.

8. Johan Anderson wachtmästaren fick lof att hålla auctioner på onsdagar och 
lögerdagarne.

Den 17 Martii

höltz pubi. Consist majus. praesentib«r R. Magnif., D. Laur. Stigzelio, D. Dan. 
Sidenio, M. Israéle Bringio, M. Mart Nycop., M. Laur. Fornelio, M. Boetio Quaestore, 
Dn. Henrico Ausio, M. Ol. Stenio, M. Christiano Rawio, D. Joanne Scheffero, 
D. Bened. Hedraeo, D. Joh. Buraeo, M. Pet. Liung, D. Figrelio, D. Sundelio.

1. Uplästes en Acad. bondes, Anders Hansons i Tarff i Knifsta sochn beswär 
[öfwer] Mårten Anderson Academiae fougde, derföre att han skulle hafwa pantat 
meer af honom än han kan skyldig wara. Beslötz att Notarius skrifwer Mårten till 
att han låter föra hijt panterne han af honom tagit hafwer, att the här må wärderade 
warda.

2. Uplästes brefwet till H. K. M:t om Schediga, och gillades.
3. Beslöts att D. Schomerus och Quaestor reesa till tinget d. 22 Martii att swara 

till fru Karin Bielkes insagor.
4. Deeltes sahl. Reenhorns godz ibland dhe Professores och Academiens betiänte, 

som inge hemman förr hade bekommet:
M. Ravius togh Maresta,
M. Pet. Liung behåller Bärby,
D. Sundelius togh Nifwela ett heelt hemman och uthjordh ibidem,



1652: i j  mars-21 mars 91

Mårten Stenson togh itt heelt hemman i Forckarby uthi Bählinge sochn.
The öfrige Reenhorns hemman skole kiännas under Academien.

5. Frågade Quaestor hwem skall upbära mantalspeninger af them som Quaestor 
intet löner? despondebatur. Geuagliern.

Hwem skall upbära gårdepeningarne af praebende godzen? despondebatur: Chro- 
nones fougde.

6. Propon:des om futuro Notario, M. Noraei successore. Competitores äro: M. Lau
rentinus med H:s K. M:tz recommenda/fon, D. Nerbelius med H. Excres Cancellrii 
commend., M. Fontelius.

När omröstat war blef beslutit endtlig att thesse competitores skola giöra proof 
tillkommande lördagh morgon kL 6. Och the komme så månge Professores till
städes som willja det omaket oppå sigh taga. Vide specimina in archivo reposita.

7. Christopher Eusebius Talischen will ensam wara Academiae bookförare och 
förskaffa sig en skiön bookbindare. Denna hans begiäran skiötz op till annat 
Consistorium.

8. Uplästes Adjunctorum literae petitoriae att the måtte något augment bekomma 
på sin löhn. Nu uplästes åter brefwet om Skediga och gillades.

9. M. Olaus Gestrinius begiärade recommendation till I1L CancelL att blifwa 
professor extra ord. in mathesi här wid Academien. despondebatur: Wij kunna 
intet gifwa sådan recommendation.

10. Cursores begiära 8 t:r sädh åhrligen till sin löhns förbättring. ResoL Det är 
emot staten och H:s KongL M:tz bref, wij kunna intet disponera här om.

Den 21 Martii

höltz Consist. pubi, majus pr«csentib»J Rectore M., D. L. Stigzelio, D. Pet. 
Schomero, D. Dan. Sidenio, M. Israele Bringio, M. Mart. Nycop., M. L. Fornelio, 
M. Ol. Unonio, M. Ol. Stenio, M. Christi. Rawio, D. Joh. Scheffero, D. Bened. 
Hedraeo, Dn. Joh. Bureo, D. Emund. Figrelio, D. Jona Sundelio.

1. Uplästes Cursorum skrifft att få behålla 8 t:r spann:l åhrligen som dhe till- 
förende och dheras antecessores nutit hafwa. Skiötz op till dess Quaestor konw»er 
tillstädes.

2. Dn. Joh. Rudbeckius begiärer Consistorii lof att få byta 1 et 2 tomos Chry- 
sostomi, will gifwa igen 1 et 2 tomum uthi itt band och annan edition, desolutio. 
Tale med Bibliothekario der om.

3. Rector begiärade att få till sig byta en Indicem Hieronymi för en annan jemn- 
god book igen, emädan twänne Indices äre uthi Bibliotheket. Dher med må Bib- 
liothecarius disponera.

4. Anders Hanson i Knifstad är effter fougdens rächning skyldig Academien 
92 dr 311/ 2 öre koppd: r m :t Hans pant är skattadt för 96 dr. Bonden begiärer 
igen det öfrige, nembL 3 dr och 1/ 2 öre. desolutio. Panten sälljes och gifwe bonden 
sine 3 dr x/ 2 (öre) igen. När bonden Anders Hanson får bewijs af sin kyrckio- 
heerde om sin store skade och boskapzdöd skall han få tillgifft på en tunna haf:r 
blenwing.

5. Petrus Matthiae UpsaL begiärer blifwa Notarii amanuensis, desolutio. När 
någon Notarius blifwer constituerat, får han sedan swar.

6. Mårten Stenson begiärer tu halfwa hemman i stället för itt heelt, som honom
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i sitt breef beståås på tiänsten? Resolutio. Professores finge intet tu halfwa emot 
itt heelt när the begiärte. E[rgo] får och Mårten Stenson icke heller, uthan wällja 
sig snart itt heelt.

7. Uplästes Håfrättz bref om execution på en tiuf som skall löpa gatulopp, att 
Professorum och Acad:ae betiäntes dränger det exeqvera skole. Res. Wij willja 
excusera oss och anhålla hoos H. ExcelL Cantzleren att wij slippa.

8. Borgmäst:n och borgerskapet beswära sigh, att the unga adelsmännerna drifwa 
them uthur sine stohlar i kyrckian, besynnerlig klagas öfwer den stöhlen som är 
näst borgmästarestohlen. Resolutio. Skaffe Rectori nampn på den som thet giör, 
sädan kallar Rector dem till sig och admonerar them.

9. Begiära borgmästarena att them och theras hustror måtte någon respect och 
wist rum assignerat warda uthi processer, och att Professores juniores gifwa con
sulibus vetustioribus något effter. ResoL Wij servera constitutiones, wij skillja 
intet Professorerna åth ey eller dheras hustror, honore mutuo må wij wäl före
komma hwar andra, men ingen ny lagh binde wij oss med.

10. Påminna borgmästarena om giästebodzordningen att wij skola begiära con- 
firmation af H:s KgL M:t sedan begge medlen hafwa kommit öfwer ens. Resolutio. 
På en Consistorii dagh willja wij allenast handla der om och tå kalla wij borg
mästarena hijt med oss.

11. Frågade Rector om futuro Notario. Uplästes specimina Fontelii och Nerbelii. 
Beslötz att wij skrifwa öfwer der om, pro alterius confirmatione. Nerbelii mores 
äro än intet confirmati, men Fontelius propter eruditionem et compositos mores 
placet nobis.

12. Christopherus Eusebius Talitzch begiärer som tillförende att blifwa Academiae 
bookförare i Johan Brehmers ställe? Res. W ij kunna intet wist sluta der om. 
Johanni Pauli hafwa wij gifwit lof att förskrifwa böcker in, han will sällja för 
hollensk taxa och gifwa bättre kiöp på tryckiare arbetet W ill Eusebius föra böcker 
nu som förr, stånde honom fritt.

13. Frågade Rector hwem skall hålla Pijlhagens gärdesgård wid macht, bönderne 
hafwa först satt op honom? Resolutio. Hwar hålle för sitt stycke.

14. M. Ol. Unonius begiärade att peningarne som D:r Schomerus skall för går
den åth Blancken gifwa, måtte längre blifwa uthi arrest Res. Wij befatta oss intet 
der medh.

13. Beslötz in Consistorio att arbetzlöhnen till den nya pressen som konstmäst:n 
Martinus giordt hafwer, skall tagas af Academiae Airario, till H:s KgL M:tz wijdare 
order och declaration, eller och af bygningzpeningarne.

16. M. Petrus Laurentinus begiärade adjuncturam philosophiae effter M. Noraeum, 
aldenstund han icke fick blifwa Notarius effter H:s KgL M:tz medgifne recom- 
mendation. Denna hans begiäran wille Dnn. Professores giärna gynna honom, alle
nast war thet i wägen att M. Magnus Nicolai Helsingus hade tillförende fått till- 
säyelse. M. Magnus inkallades, och tillspordes om han wille beqwäma sig, och nu 
wara tillfridz medh stipendio in tertia classe, och det strax utbekomma för denne 
terminen. Och wara wiss uppå adjunctura så snart någon blifwer ledig, item lofwa- 
des honom 10 dr af absentiam stipendiariorum mulcta.

Mag. Magnus swarade sig med denne Ven. Consistorii dispensation wäl wara till
fridz. Förhoppades och att Ven. Consist. wille sig samma lofwen påminna när 
någon adjunctura blefwo vacant, hwilket honom lofwades.
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Alt der med confirmerades M. Pet. Laurentinus Adjunctus philos. uthi M. Noraei 
ställe så snart han afträder.

Den 26 Martii
effter bönestunden prasentibus D. Tersero Rectore, D. Stigzelio, D. Sidenio, M. 

Bringio, M. Laurbergio, M. Liung, Dn. Figrelio.
Uplästes landzhöfdingens h. Swante Baners bref, om Acad. betiäntes dränger 

skohle tillhållas att slå them som skola löpa gatulopp. Så emädan saken war nova 
insolita, tyckes Dnn. Professorib»r godt wara först fråga H:s Gr. Ex. Cantzleren 
der om.

2. Uplästes bref till H:s ExcelL Cancellarium om Notario futuro, M. Ravii ab
sentia diuturniore, loco professionis ejus, sampt med ett flitigt anhållande att H:s 
Grefl. Ex. wille förfordra Acad:ns saak hoos Kongl. M:tt om swar på det förrige 
Academiens bref.

3. Begiärade Johannes Vidichinni arrest på en book hoos Laurentium Caroli, är 
5 pars af operibus Lipsü. Han haar alla 5 partes aff en student, men intet fått 
den 5 ännu. Resol Rector kallar them både hem till sigh, att the må förlijkas.

5 Aprilis

kallade ProRector M. Martinus Olai Professores tillsamman effter bönestunden, 
och då uplästes H. KgL M:tz bref h. Professori Figrelio gifwit, att han ifrån sitt 
confirmations brefs dato, skulle bekomma Professoris löhn, medh hemmanet som 
hans antecessor hafft hafwer. 2. Beslötz att Notarius skrifwer på Consistorii wägnar 
till Rectorem som nu är i Stockholm. L Att H:s Magnif. skaffar oss swar ifrån 
H:s GrefL ExcelL Cantzleren, om wåre förswarskarler blifwa befrijade ifrån omaket 
till [att] slå them som skola löpa gatulopp. IL Att M. Rector wille skaffa Profes
sorum änckior special bref på nådeåhr, högre än prästänckior the ther måste leya 
en vicarium. III. Att Cursores måtte bekomma 6 t:r spannem:l åhrl:n hwarthera, 
emädan the eliest intet kunna föda sigh.

Den 28 Aprilis

höltz ordinarium Consistorium publicum majus, prasentibus D. Tersero p .t Rec
tore, D. L. Stigzelio, D. Pet. Schomero, D. Carolo Lithmanno, D. Dan. Sidenio, 
M  Israele Bringio, M  Mart. Nycop., M. Laur. Fornelio, M. Boetio Quaestore, M. 
OL Unonio, D. Henr. Ausio, M. Isaeo Istmenio, M. Joh. Laurbergio, M. Christ. 
Rawio, M. Olao Stenio, D. Joh. Scheffero, M. Pet Liung, D. Bened. Hedraeo, D. 
Emund. Figrelio, D. Jona Sundelio.

1. Uplästes H:s KgL M:tz bref att facult philos. skall öfwersee Physicam Sigfridi 
Aronis Forsii på swensko. Ty H:s KgL M :tt will låta tryckia henne sedan hon 
blifwer öfrrsedt

2. Wälb. Anders Palmchrona begiärer byta godz med Acad:n för Gran i Rassbo 
sochn. Acad. hem biuder han Tibble i Rassbokijl s:n. Senatus acad. befahrade att 
ingå detta skiffte, ty det är intet aeqve firma possessio, men sedan M:r Palmchron 
lofwade sig willja skaffa H:s K. M:ts försäkring der oppå, swarade Consistoriales: 
Wij byta intet uthan nöden tränger oss der till, och byta äntå intet uthan wij få 
gammalt frällsse igen och merckeligen bättre.
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3. Matz Anderson uthi Gran och Rassbo sochn, hafwer tili hemmanetz förbättring 
provisionaliter åtniutit förmedling ifrån åhr 1647 d. 20 Januarii, hwilken förmed
ling skall ey längre beståås ähn till thetta innewarande åhr 1652 inclusive, så att 
han här effter för åhr 632. skall giöra fult afradh.

4. Propon. Rector högwälb. Grefwe Erich Oxenstiernas begiäran, att ingå godz 
och hemmansskiffte med Acad:n, hafwer och der till skaffat sig H:s K. M:tz wår 
allernådigste Drottningz consens af d  3. Martii sistL år. Consistorium bewilljade 
samme byte, att Grefwe Erich får sigh tillbyta dhe godz och gårdar, som äro 
belägne när in wid sätegården Wijby, doch skola först någre förordnas ifrån Con
sistorio som skole samme godz besichtiga. I synnerheet bejakade Acad att afstå: 
Eckelunda 2 heman, Norboo 1, Swijna V2, ibidem ett heelt, Rijsinge tu hemman, 
Qwarsta ett, och igenanamma för them af gammalt frälsse etc. etc

3. Kom en änckia ifrån österby i Haga sochn, som är skyldig Acad:n 40 t:r 
spanne:l och 100 dr kopperpeningar och derföre nu sagd ifrån hemmanet, begiärade 
få boo der qwar, sade sig alt giärna willja betahla när wår Herre wälsignar henne 
med god åhrswäxt. ResoL Om hon i höst kan betahla den gamble resten, så will 
Consistorium gifwa henne dilation så länge. Kan hon då betahla så får hon för
säkring att boo ther länger. En zedel skall gifwas till fougden, att han intet tager, 
eller pantar ifrån henne det som arresterat är, för hösten nästkommande.

6. Johannes Bartholdi skall citeras privatim, att swara sin wederpartz beskyld- 
ningar.

7. Erich Mårtenson i Ulffwa qwarnar inkallades. Då uplästes synen der höltz 
d. 21 Junii 1631. Om han derföre någon refusion bekomma skall opskiötz till en 
annan gång. Sedan discurerades om Bählingebohnes begiäran att uprätta och wid 
macht hålla qwarn på Bählingelandet, och beslötz att Consist der till intet nekar, 
dock skall Acad:n råda för alla dhe qwarnar der byggias i den dammen och widh 
Ulffwa.

8. Beslötz att Erich Larson skall qwittera Upsahla qwarn wid missommarstijdh 
1652. Och Erich Mårtenson komma i stället igen. Skall och nästkommande lördag 
synas i qwarnen. Larss Matson skall blifwa mölnare wid Ulfwa på Upsahlasijdan, 
och biskopens mölnare kommer på Bählingesijdan.

9. Kom en fattig änckia ifrån Ockelsta i Skäfftuna sochn, som är Academien 
gammal rest skyldig worden, begiärade tillgifft för sin stora fattigdom skull. Con
sist. gaf henne till 6 3/8 t:a spanne: L

10. Discurerades om hwad prijs Professores skall taga Acad:ae spanne: 1 som the 
till sitt huusbehof kunna behöfwa Somblige meente nog wara, att Professores 
anamma hwar tunna the af Acad:n kiöpa för cammarwärdering, thet är 9 mk:r 
sm: t  D:r Stigzeli»; sade, den som will hafwa bättre kiöp än kiöpmänna gifwa, han 
skaffe sig H:s K. M:tz bref och lof der uppå. Jag törs intet in perniciem et ruinam 
Academiae consentera till bättre kiöp, har och aldrig thet tillförenne giordt. D:r 
Terserus sade det samma.

11. Resignerade M. Ericus Noraeus officium Notarii, och inlefwererade Con
sistorii böcker, medh alle åhrs acter, bref och handlinger. Och med stor tacksäyelse 
toti venerando Senatui academico UpsaL valedicerade.

12. M. Pet. Laurentinus begiärade få inflytta uthi S. Barbrohuus effter Noraeum 
för billig hyra? Thet bewilljade Consistorium, dock skulle han ingen boskap hafwa 
der inne.
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13. Consist. bewilljade och att D. Pet. Nicolai Ros. skulle blifwa stadzcapellan i 
s. her Hanses Wassonii ställe.

14. Novus Academiae Rector eligerades M. Israel Bringius juris Professor.
Och der medh slötz Consistorium.

Den 19 Maij
höltz ordinarium Consistorium närwarandes M. Israele Bringio p .t Rectore, M  

Olao Stenio, M. Laurentio Fornelio, M. Johanne Laurenbergio [sic\t Dn. Benedicto 
Hedraeo, D a  Jona Sundelio.

Först proponeradhe Rector om adsessoribus in Consistorio minori, huru man 
måtte om nya deliberera. Nämdes ther till Sundeli«*, meentes ochså att efter con
stitutionum innehåldh skulle och thetta falla på Decanum in facultate philosophica 
M. Olaum Unonium. Men alldenstundh ey många woro tillstädes skiötz upp till een 
annan tijdh.

2. Proponeradhe Rector huru som borgmästaren sampt muurmästaren här i stadhen 
sigh beswära öfwer een annan murmästare som them fast under ögon ähr, i så 
måtto att han sitt ämbete idkar här i staden, och nu finnes hoos Professorem Dn. 
Hedraeum. Den som hafwer här till waritt och ännu ähr wälborne h:r Lars Kruses 
försuarskarl. Och alldenstundh Anders Matson murmästare och ålderman för dett 
embetett här i staden praesenteradhe dess skråås privilegier, hwilkes ottondhe ar
ticuler så lydde: Ingen försuarskarl efterlåtes att arbeta i staden eller annorstädes, 
medh mindre de sigh förlijka medh dem af staden, dy resolveradhe sigh Consistorii 
rätten sålunda: Att denne fremmande skulle sigh förlijka medh embetett Skall han 
lengre arbeta så giöre dett medh theras lof. Murmästaren skulle och släppa honom 
frij sin wägh bort, hwilkett de och lofwade.

3. Proponeradhe Rector om Jacob Hornbeyers drängz begiäran om adsistence att 
bekomma sina böcker igen hwilka staden har låtitt arrestera, och böter slagitt på 
dem som här sålt hafwa nemligen denne dräng och Erich Unger, den eene till 20, 
den andra till 40 mk h.m. Skiötz upp. Men strax här efter resolverades att Notari«* 
skulle gåå till borgmestaren, påminna honom om Academiens jurisdiction, och att 
henne tillkommer att disponera och rådha öfwer bookförarehandeln men icke 
staden, kan och icke staden någon skada af denne handelen taga. Detta skedde några 
dagar efter, då borgmestaren Johan Jonson sålunda här till suarade. Wij kunna ey 
weeta skråens privilegier wara sålunda, att de mågo kommo och upslå sina bodar 
i staden utan någors loof hwarken af wårt eller Academiae medell som oss sagt ähr, 
desse ähre ey heller af Academien antagne för egne bookförare. Academiens privi
legier om bookförerij ähre oss ochså okunnige och oss icke wijsse, hafwe wij derföre 
dem icke medh wårt weetskap infungeradt. Stadsens handel lijder i den måttan 
någott meen här uti att sådana hafwa papper att sälja.

4. Inkom Carl Bröms hustro och klagade, huru såsom genom gifwitt breef war 
sinom moder itt hemman förlänt tillijka medh frijheet på utlagorna. Dett samma 
hafwer Doct. Locceni«* kiöpt af Ziraeo, skaffatt sigh och dett fritt för utlagor. 
Dock har han hemmanett bekommitt medh condition, sålunda att der dennes modher 
icke skulle gifwa sigh tillfridz att quittera hemmanett skulle han få itt annatt. Detta 
motte han och giöra, men utlagorna af dett hemmanett efterleet han dennes moder. 
Omsider miste Doct. Loccenius detta wederlagzhemman, och motte för 8 tunnor 
sädh taga penningar af Cronones inkomster 9 mk hwar tunna. Nu brukade Doct.
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Locceni#; i medier tijdh dennes moders hemman, och emedan någott spannemåål 
kommer att betalas af Doctore Loccenio, tillbiuder han henne för hwar tunna Cro- 
nones werderingh igen, eller till dett högsta otto dr. När hon detta så angifwitt 
hade, begiärte hon Consistorii doom her uti. I denna saak resolveradhe sigh Con
sistorium sålunda: Att emedan detta mäst hänger på Konunglige gifne breef, 
hwilka her landzhöfdingen tillkommer att exequera låta, ty remitteras denne saak 
till hans nåde att betenckia.

5. Proponerades huru såsom een studiosus hafwer pantsatt een book hoos h:r 
Erich Munch på wiss tijdh men lefwererade först igen penningar[n]a itt halft åhr 
efter. Denne book haar her Erich länt Claudio Rogmaa Claudi#; har henne förbytt 
uti een annan medh Nicolao Rudbeckio. Rogman har insatt sina quarlefde saker her 
Erich i hender. Nu begiärer her Erich att sigh måtte tillståås att utmäta så myckitt 
af denne Rogmans saker som booken kan wärdh wara, emedan dhe som boken äga 
motte den hafwa igen. ResoL Tales medh Ru[d]beckio att han boken restituerer 
och låter sigh så myckitt tillmäta af Rogmans saker, som hon kan wärdh wara, der 
han ey eliest någott lindrigare godwilligen handla will. Har efter restitueradhe Rud- 
becki#; booken, och wille sökia sin skada af den andre när han honom finnandes 
warder på hwilkett han och skrifteligh tillståndh begiärte och dett strax bekom.

6. Gottsunda engiewachtaren inkom, begiärte att D. D. Professores wille dijt 
sända hwar sin drängh att stängia om engen och henne reen giöra ifrå stöök som 
efter den gamble giärdzgården ligger. ResoL Detta skall skee om lögerdagh.

Die 26 Maij

höltz ordinarium Consistorium majus, praesentibus M. Israele Bringio p .t Rect., 
D. D. Johanne Scheffero, D. D. Petro Schomero, D. D. Carolo Lithman, M. Martino 
Nycopense, M. Boetio Quaestore, D a  Henrico Ausio, Dn. Benedicto Hedraeo, M. 
Petro Liungh, Dn. Emundo Figrelio, Dn. Jona Sundelio.

I. Proponerades huru som Håkan kopparslagare har af rättaren i Leena arenderadt 
itt hemman för tijo rdr om åhrett, har der på lefreratt 4 % koppar, sedan fört 
timmer till och will der een quaren byggia, hwilkett synes Academien wara till 
någon skada. SlÖtz derföre att Academien dett sielf giöra motte. Sex kaarar tillbiuda 
sigh wilja dett upbyggia, begiäre femton dr eller een tunna sädh huardere. Motte 
derföre tingas dett bäste kiöp och låta dem arbeeta. Een af inspectorib#; motte och 
medh Quaestore tijt förreesa och här om tillsee.

II. Tuenne bönder Tomas Staffanson och Mårten Erichson benemde boendes i 
Ulltuna byy i Skäftuna sochn, beklagade sigh, att de ey hafwa på try åhr någon 
sädh bekommitt. Quaestor wittnade att den samma byy ligger illa och me[c]hta sankt 
till belangande åkeren, så att wattnett ey någorstädes kan hafwa utlopp, kan derföre 
ey under wara att misswäxt ähr skedd, och the blefue utarmade. Bönderne sade 
sigh hafwa arbeetatt myckett på hemmanen och nogh dijkatt, men hielper intett, 
af tree spän rogh hafwa [de] ey fått mehra ähn 4 skylar. Resolutio. Desse tillgifwes 
alla utlagor i wist och owist på ähr 1650, dock på de wilkor att de medh snareste 
betala sin skuldh, och här efter flijtigt arbeeta och hefda sina hemmaa

III. Andreas Biugg begiärer V. Consistorii resolution, om han icke kan åtniuta 
H. K  Maij:tz breef sigh sålunda gifwitt, att han motte hafwa stipendium in tertia
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classe, och så myckitt till förhögningh att heele stipendii summa blifwer åhrligen 
100 dr h.m. Resolutio. H. K. Maij:tz breef ankiennes i underdånigheet, men allden- 
stundh H:s Maijrtt har sigh ofta om sådana breef declareratt, och någott som godh 
ordningh af sigh föder efterlåtitt Consistorio, dy slötz att Andreas Biugg tager för 
try åhr in tertia classe och sedan prolongeras honom till dess summan blifwer full 
efter brefwetz kraft. Andreas Biugg sade sigh wilja medh snareste förreesa på frem- 
mande orter. Då tillsades honom att när tempus profectionis kommer, skall han be
komma sin summa u t

IV. Handlades om stipendiariis och blefwo approberadhe eller här efter försäkrade 
som följer.

giöre proof.

Ex dioecesi UpsaL 
Johannes Tibeli»; approb.
Ericus Erici approb.
Her Peders son [Johannes Petri Lodinus] i Looherre appr.
Olaus Polck Enecop.
Petr«; Bångh 
Olaus Petri Belingi»;

Ex dioecesi Lincop.
Johannes Nicolai Hadorphius har Drottningens breef, bekommer om han i 

stade» ähr.
Nicola»; Haquini approb.
Canutus N. giöre proof.

Ex dioecesi Stregnensi.
Birger»; Caroli har Drottningens breef adprobatur simpliciter.
Gustavus Esberni giöre proof.

Ex dioecesi Arosiensi.
Olaus Suercheri 1 Ml £
Natanael Matthiae J tlU proof'

Ex dioecesi Scarensi.
Johannes N. Rygdeli«; [0: Rydhelius] giöre proof.

Ex dioecesi Vexionensi.
Laurenti«; Petri 1
Oiristophorus Mellin»; l giöre proof.
N. N. [Sveno Laurentii] Fiscovi«; J 

Ex Carolstadensi superintendentia.
Erland»; Erici med. studios»; bekommer i höst 
Torbern»; Andreas har Cancellarii recommendation approbatus.
Jonas Laur. Bartheli»;
N. N. [Christopherus] Faxeli»;

Ex Calmariensi sup.
Nicolaus Laur. giöre proof.

Ex Hernsandensi.
Petr«; Joh. Niurenius ] ... £
Johannes N. Bothniensis j Slore Pr0° •

Ex superint Gotheburgensi.
Johannes Joh. Reese giöre proof.

7 - 6 9 1 0 9 1  Sallander

kaste lott.
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V. M. Ericus Odheli/u begiärer sitt salarium ifrå förleeden Michaelis termins 
förste begynnelse. ResoL Aldrabilligast ähr, att solutio salarii begynnes a die datarum 
literarum, dock skiutes här medh upp.

VI. Proponerade Rector om Upsala quarn, att hon begynner myckitt förfalne, 
hiulen och reedskapen wara myckitt sönder eller förnött. Mölnaren [Erik Larsson] 
ähr myckitt skyldigh, begiärer blifwa quaar till S. Johannis tijdh 1653 så will han 
giöra sin flijt att betaala. Resolutio. Denne motte nästkommande Johannis bort 
ehest blifwer alt förfallitt; ehest ähr han gammal och litett orkar eller kan arbeeta 
på reparation. Hafwer sagt att han ingen unnar heller efter sigh der han sin koos 
skulle ähn sin mågh Erich Mårthenson.

Erich Mårthenson inkallades och tillspordes, hwadh han meente om quarnen efter 
han sigh der på wäl förstår. Han suarade quarnen ähr myckitt illa medfaren, och 
kan skee hoon dageligh förwärras. Tillfrågades sedan, om han wiste att denne eller 
hans hustro hafwer här medh någott undersleef brukatt. Han suarade: Hustrun säl
jer ofta sädh kan skee honom oweetande, i dijstingz lätt hoon föra tijo tunnor till 
Stocholm bekom 20 dr tun. Hon handlar gubben oweetande, kiöper teen dusintaal 
sampt myckitt annatt. Efter betänckiande tillsades denne Erich Mårthenson quarnen 
och der på skedde handräckningh.

VII. Slötz att Quaestor tillijka medh een inspectore motte gåå i quarnen och 
öfwersee hwadh der finnas kan men sedan skaffa dett af wägen.

VIII. Inkallades Lars Nilson den tillförende har waritt Gr. Gustaf Horns mölnare 
och har der ifrå godt bewijs, omtaltes att M. Istmenü&r will cavera för honom att 
komma till Ulfwa quarn i Erich Mårtensons ställe. Denne tillfrågades om Erich 
Larson sade samma som Erich om handelen och annatt Begiärte denne sedan att 
komma till Ulfwa quarn, hwilkett honom tillsades medh desse förordh. 1. Att han 
först inlägger een skrifteligh fullständigh caution. 2. Att han sedan ey brukar sitt 
murmästareämbete quarnen till förderf. 3. Skulle han skaffa sigh wäl ifrå borger- 
skapett På desse förordh skedde handhreckningh.

IX. Inkallades Erich Larson och tillsades att han för åtskillige orsaker skull moste 
nu quittera quarnen, hwilken hans mågh widertager. Han suarade, Gudh gifwe de 
gode herrar wille migh släppa löös der ifrå, jagh afstiger gierna. Resten ähr migh 
stoor påkommen, dy quarnen har myckitt stått både för bygnatt och watulööso skulL 
Afträdde.

X. Uplästes Olof Olofsons zedel medh begiäran att Consistorium wille senda een 
fullmächtigh till Sparrsetra på mätningen emillan prestebordett, Gyldenankers och 
Academiae godz, och detta till den 30 Junij. Detta bleef bewiljatt.

XI. Uplästes D. D. Stigzelii breef, der uthi han begiärer ingåå itt byte medh 
Academien, och will gifwa tiugu ett öres landh i österwallby för fiorcon öres landh 
i Grään, eller och att sigh må efterlåtas bruka dett hemmanett för heela utlagor i 
sin och sin hustros lijfstijdh, såsom een annan ehoo dett wara kunde, och någott 
äntå bättre. Bewiljades, dock slötz intett någott wist.

Den 27 Maij

inventerades den spannemåhlen som i quarnen war, närwarande Quaestore, Sun- 
delio och Notario. Vide inventaria.
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Den 28 Maij
kommo tillstädes in sedibus Rectoris, Doct. Catolus Lithman, M. Martin«/ Nyco- 

pensis, M. Boetius Quaestor, Dn. Jonas Sundeli«/.
Då uplästes ett breef ifrå Hans Ifwarson i Hussby uti Staby sochn, hwar medh 

han begiärade förmedlingh. Res. Skiutz upp tili Consistorium maj«/. Quaestor ford
rade på de nya benckiars byggningh in auditorio veteri, sade der till wara nu bräder 
förskaffade.

Cursor Petr«/ förmantes att ach ta och hafwa igenläste Academiae dörar ifrå 6 om 
afton till 6 om morgon emedan fenster myckitt bortages, skeer dett här efter skole 
the betala.

Laurenti«/ Staienus fordrade penningar för hushyra af Isaaco Simonis, denne 
suarade att sin praeceptor Simon Skragge hade både tingatt stufwan, och tagitt af 
sigh penningar der till. Resolutio. Staienus sökie sin man Simonem Skragge hwilken 
stufwan legde.

Den 23 Junij
höltz ordinarium Consistorium, pnesentib»/ M. Israele Bringio p .t Rectore, D. D. 

Joanne Tersero, M. Murtino Nycopense, Dn. Benedicto Hedraeo, Dn. Johanne 
Buraeo.

I. Framlades af mölnaren Erich Larson een räkningh på dhe saker som han 
hafwer kostatt uppå quarnens redhskaap.

II. Fordrade D. D. Terser»/ af M  Martino Nycopense gårdhbrefwett, hwar till 
M  Nycopensis suarade att han intett dett utgifwa bör, emedan icke han utan arf- 
wingarna hafwa såldt gården.

III. Proponerade D. D. Terser»/ om typographiae förbättringh, hwilken han be- 
giärte skulle anstellas. Resol. Dett motte skee, och inspectores gåå tijt att see 
der om.

IV. Begiärte D. D. Terser»/ loof att reesa upp till Dalarne. Res. Dett efterlåtes 
honom gierna.

V. Slötz att om morgon skulle all reedskap inventeras i quarnen af inspeccorib«/. 
Vid. inventaria.

VI. Framkom h:r Rosenhanes fougde Hans Byrjeson benemdh och angaf huru 
såsom een sin herres bonde Jöns Olofson benemdh har olofligen och owitterligh 
dragitt af hemmanett Frijberga, ähr någott skyldigh på utlagor och dagzwerken. 
Och denne finnes nu här i staden hoos Dn. Prof. Hedraeum. Bonden suarade sigh 
wara omöijeligitt att blifwa quaar för den stoora tuångh och träldoom han måtte 
dagligen wijdh herregården undergå, sigh intett omsijder eller någon boskap mehr 
hafwa quaar ähn såsom een hest. Utlagor och dagzwerken fördes mehra uppå sigh 
ähn någon tijdh skiäligt ähr eller wanligitt Hans Byrjeson framwijste någre reck- 
ningar och begiärte resolution i saken. Slötz derföre, att emedan helgen ähr hårdt 
in på, 2. Hans Byrjeson bekienner sigh ey eller räkningen medh sigh hafwa, 3. bon
den provocerar till wittnen, dy skiutz här medh upp till een annan gångh.

[VII.] Een hustro Margeta benemdh inkom och sade sigh hafwa någott utstående 
hoos M. Mårten Nycopensem till 45 dr koppar på någon kiöphandel som war skedd 
för fem åhr wijdh pass här tillförende. Sigh hafwa dett här in Consistorio fordratt 
för, men icke fått sådan doom hon kan wara nögd medh. M. Martin«/ Nycopensis 
suarade och medh eedh sade att penningarna woro lefrerade, hafwer sidst här om
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handlades haft räkningen här uppe in Consistorio, hwar på han hade strax efter 
betalningen hwilken utgafs dijstingen näst efter, skrifwitt utan på henne, denne ähr 
betalt, hwilkett han alltijdh plägar giöra. Föll omsider här uti denne resolution. 
Consistorium gåår icke ifrå den sentenz som tillförende hafwer fallitt, der be: te 
h. Margetha icke har waritt tillfrijdz medh domen skulle hon tå strax appelleratt

VIII. Tillsades mölnaren att dett motte inventeras i quarne#.
IX. Academiae fougde Johan Anderson inkom och giorde rela//on om itt torp på 

Fagersta egor i Romfertuna sochn om hwilkett ähr någon twist emillan åboenderna 
upkomwen. Men efter Quaestor och många Professores borta woro resolverades här 
utinna» intett.

X. Peder Benchtson giorde Quaestoris absentis ursecht efter han för ohelsa skull 
ey sielf kan uppe wara.

XI. Inlefwererades några petitionum puncta af Notario. 1. Att alla de böcker, 
breef och andra saker som in archivo finnas motte inventeras Notario i hender. 
2. Att alla missivers och ingådde byters breef motte af priori notario nomine 
publico fordras tillrätta. 3. Att een book mott beståås hwar i accurati indices på 
alla acter och breef kunde giöras. 4. Att sigh motte så myckitt beståås som Notario 
priori till papper och böcker att skrifwa acta uti. 5. Att de breef som af een indice 
finnes wara borto motte komma in archivum. Af desse som tycktes den tridie och 
fierde punchten, dett och wijdare här efter skiedde. Dett öfrige upskiötz till gene
rale Consistorium.

Die 28 Junij

höltz ordinarium Consistorium majus praesentib. M. Israele Bringio p.t. Rectore, 
D. D. Joanne Tersero, Doct. Daniele Sidenio, M. Boetio Quaestore, Dn. Henrico 
Ausio, M. Isaaco Istmenio, M. Johanne Laurbergio, Dn. Benedicto Hedraeo, M. Petro 
Liungh, Dn. Jona Sundelio.

I. Proponeradhe Rector om inspectoribus stipendiariorum. Skiötz up här medh.
II. Företogz handelen medh mölnaren, hwilkom för wissa orsaker skull quarnen 

war ännu på fiorton dagar updragen, och hwilken begiärte nu förskooningh för ett 
hundrade tunnors spannemåhl utgift till Academien. Och dett för desse orsaker.
1. Efter quarnarna måste stå emedan dammen bygdes på een långh tijdh. 2. Derför- 
utan moste åhrligen för floden skull stå i baakwatn fem weekor. 3. Hafwer ey 
alltijdh waritt mälder desse hårda åhren. 4. Watukonsten tager myckitt watn bort. 
Detta betäncktes sålunda: Att när denne tillätz och antogh af Academien quarnen 
då war ey uti contractett här om nämdh. 2. Ähr ingen som arendrar quarn, hwilken 
icke motte här på ewentyra. 3. Hender många åhr att floden påståår allenast een 
weeka, iaa ähr och understundom ingen flod. 4. Har utan exception bewiljatt gifwa 
300 tunnor om åhret utaf quarnen, det han och sielf bekiende. Slötz äntligen att 
han bekommer 30 tunnors tillgift för den skada han leedh när damben bygdes. Efter 
inlagt räkningh beståås honom af reedskapen intett mehr ähn dett som onött ähr och 
icke insatt, dy mölnaren böör alt sådant wijdh macht hålla och förbättra, dett han 
och sielf bekiende sigh tillkomma. Moste derföre inventaria colla/zoneras och sedan 
giöras räkningh. Erich Larson sade sigh hafwa fem steenar på Islandett obrukade 
men den eene sade han sigh wara plichtigt att insättia i een annor steens stelle som
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aldeeles obrukeligh ähr, ty sade han mölnaren motte hålla både steenar och all 
annor reedskaap wijdh macht. Dee andre fyra motte honom beståås, eller och kan 
den kommande mölnaren dem kiöpa.

Erich Larson gaaf tillkienne att några hafwa tagitt spannemåhl i quarnen och 
icke gifwitt zedlar. Emedan Erich Larson blifwer skyldigh widh tu hundrade 
tunnor, tillspordes han huru han detta betaala will Han begiärte uppskof der medh 
och sade wijdare att hans mågar hafwa gått i bytett medh sigh i dett som han har 
att upkräfja, motte de terföre ochså gå uti betalningh, sade wijdare att brefwetz 
lydelse så ähr, hwilkett han framtogh och war nedan på denne arfskrift dem således 
stadgatt. Men tullen i quarnen, kan den betala arende summan 300 tunnor till 
S. Johannis tijdh, ähr dett wäl och gott Hwar och icke, tå skola mågarna hielpa 
sin suärfader hälften att betala, efter dhe af infodrande giäldh hafwa giordt sigh 
deelachtige som beståår i wiss giäldh att fodra, sedan thet owissa afdragitt ähr uti 
sextijo tree tun. spann, och 703 dr koppar: tt. Anno 1651 10 Novemb. Jahan Jonson 
Salan»j. Carl Wijkare. Erick Halfwarson.

Här efter pålades Erich Larson att skaffa sigh cautions eller löftesmän, och dem 
presentera hoos Rectorem denne weekaa

III. Inkom Johannes Pauli, inlade een reckningh på 123 rd:r in specie dem han 
för utlagda penningar i Hollandh fordrade. Han tillspordes om han wille taga thet 
gambla tryckett i betalningh, suarade, ja, blifwer dett öfwersedt och upwågitt will 
iagh taga thet för 3 öre h.m. skålpundett, ty i omgiutningen går 15 skålpundh bort 
af hwart 100, arbetzlönen kommer 1 rijksort för skålpundett

IV. Slötz att Johan Pauli skall blifwa medh sitt werkstadh på Communitetett 
medhan husett lagas, dock skall han thet lijka godt och reent lempna efter sigh.

V. Hans pappermakare inkallades och tillsades huru mölnaren besuärar sigh att 
han ey får maala, dy han släpper ut wattnett. Han suarade sin quarn hafwa stått 
continuerligh siu månar, får han icke nu mala så förrottnar materien. Frågades 
sedan om han har haft någon spannemålshandel medh sigh: han suarade. Af min 
hustru har han wäl fått 100 rdr för sädh.

VI. Handlades om mölnaren som skulle komma till Ulfwa, sades att han ähr 
ostadigh, dricker myckitt, hafwer och ingen cautions man. Då lofwade M. Isaac#j 
Istmeni«; sigh wilja cavera för honom, dett han tullen skall nu på cautions åhrett 
richtigt utläggia, och sedan hålla quarnen widh macht. Denne cautions skrift up- 
lästes, gillades, och sedan inlades uti archivo. Slötz och att han efter de welkor och 
utgifter antaga som den förra henne haft hafwer.

VII. Quaestor refererade huru som Claas Eden will för gieldenärerna widh Kop- 
parbergett utläggia 2500 dr men alt i smått mynt räcknandes 151/? mk på hwar 
rdr, frågade om Consistorium will dett tillåta att han så utlefreerar. ResoL Ja 
gierna.

IIX. Fougdarna begiärte frije förtäringzpenningar. Res. De skole framdeeles fåå 
af skiutzferdzpenningarna.

IX. M. Ericus Norxus begiärer genom breef att bekomma 1 dr h.m. om dagen 
ifrå den 3 Aprilis till den 1 Maij, emedan han har så länge waritt här öfwer ter- 
mijn, och detta af Notarii löhn. ResoL Academien war ey så granräknatt medh 
honom, mästedeels utan tuifwel war här den tijden för sine privat saker skull, mir 
han dem hade förrättatt, reeste han här ifrå och icke inventerade sakerne eller hade 
dem i någon richtigh ordningh, skulle han derföre låta denna begiäran beståå.
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X. Frågades om mulcta stipendiariorum som sigh absenteradt hade. Resolverades 
intett.

XI. Notarier begiärte wijdare penningar till papper och böckers confection att 
han motte i tijdh kunna begynna att arbeeta. Resolutio. Han bekommer så myckett 
som Norse»j har nutitt Quaestor lofwade penningarna.

Die 3 Julij
sammankallades D. D. Professores i kyrkian, nemliga D. D. Laurenti/tf Stigzeli#r, 

Doct. Daniel Sideniftf, M. Olaus Steni«j, M. Isaac#; Istmeniar, M. Petr«r Liungh.
I. Proponerades af Rectore att een ålderman för bookbindare ämbetett i Stoc- 

holm benemdh Reusner ähr hijtkommen och begiärer att D. D. Professores wille 
antaga een till bookbindare här i staden och under Academien, benämdh Bencht 
Larson. Resolutio. Bencht Larson antages här under desse conditioner. 1. Om han 
finnes heel färdigh i sin konst och ämbete. 2. För sitt arbeete tager billigh betal- 
ningh, och så myckitt billigare ähn annorstädes som han här större frijheet hafwer. 
3. Låter sigh i lefwerne finnas skickeligh. 4. Låter sigh här i Upsala finna innan 
fiorton dagar. Detta lofwade han och bleef antagen. Reusner utlofwade ochså dett 
han wille komma så öfwer eens medh embetett i Stocholm, att the måtte behålla 
alla böcker och wärktyygh af sal. m. Gregers enckia.

Framwiste han och ett H. K. Maij:tt nyligen gifne breef att iu bookförare eller 
bookbindare motte införa bundne böcker. Men, sade Reusner, wil een studerande 
person till sitt behoof förskrifwa, kan dett ingen förnedra.

II. Tillsades snickaren Erich Olofson att han på fiorton dagar motte giöra bencki- 
orna ferdige. Dett han och lofwade och till dett sidste på halftridie weeka, ehest will 
han hafwa förloratt sin arbetzlöhn.

III. Slötz att döör motte giöras för audit minori.
IV. Handlades om inspectore templi, hwilken dett sigh här efter påtaga skulle. 

Skiötz upp till Consistorii dagh.

Die 5 Julij
uti M. Israelis Bringii p .t Rectoris, D. D. Laurentii Stigzelii, Dn. Henrici Ausii, 

M. Boetii Quaestoris, M. Johannis Laurbergii, Dn. Benedicti Hedraei närwaro, con- 
sulterades och giordes förslagh huru som tryckerij husen, sampt benckiorna in audi
torio veteri skulle byggias och besågos begge rumen. Om benckorne giordes dett 
förslagh som de nu ähre bygde efter. Tryckerijt skulle de förre trappor hafwa 
behåldne, men muren emillan salen och kammaren skulle utslåås, spijsen lagas och 
dett eena fenstrett på gafwelen igenslåås, och för dett huggas tuenne.

Dito efter middagen klockan 3 in praesentia Dn. Prof. Henrici Ausii och Notarii 
uttogs dett gambla tryckett af kammaren brede wijdh Consistorium, hwilkett bars
nedh till kyrkiowågen och upwägdes som följer:

Skepp. <ar mk
Den första halftunnan mz tryckett wogh 1 10 11
Den andra desslijkes medh tryckett 1 16 9 Vs

Summa 3 17 V *
Här afdrages halftunnornes wicht 1 12
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Detta lefwererades Johanni Pauli som war medh tillstädes i hender, hwilken sade 
sigh tree dagar efter skola skaffa dett bort

Emedan någott tryck war i kammaren som m. Eskill tillkom, dy förehöltz Johan 
Pauli att han wäl skulle dett fråskilja, hwilkett han lofwade, och sade sigh wilja 
betala m. Eskill om någott af hans tryck förkommer, lemnade quar tuenne skrifter, 
n[emligen] Garmund Suabach och Jungfruskriften, och desse i 2 kaster. Musicalisk 
tryck quarlefdes och, sades komma Academien till

Detta tryck sade Johan Pauli sigh wilja taga efter hollender wicht, och efter hans 
bekiennelse giör itt skeppundh hollandz 275 suenske marker.

Die 5 Augusti
höltz ordinarium Consistorium praesentibus M. Israele Bringio p.t. Rectore, D. D. 

Laure[n]tio Stigzelio, D. D. Joanne Tersero, M. Laurentio Fornelio, Dn. Benedicto 
Hedraeo, Dn. Emundo Figrelio.

I. Uplästes D. Doct. Johannis Matthiae ep. Stregn. breef skrifwitt för Naezandro, 
uti hwilkett Naezandri egitt breef till episcopum war innelyckt af inhåldh att sigh 
motte efterlåtas efter privilegia clericorum för denne saken emillan sigh och M. 
Petrum Liung suara in foro competenti dett ähr i Stregnes. 2. Sade absurdum wara 
att praeceptor betalar discipulorum kost, såsom af sigh fodratt blifwer. Refererade 
och episcopo heele saken som hon in actis finnes.

II. Kakelungmakaren begiärer till arbetett itt halfskepp. blyy. ResoL Han må be
komma 20 dr på sin löhn.

III. Timbermännen som trapporne och annatt på tryckerijet byggia, begiära an
tingen dagalöön eller een wiss stimma. Skiutz upp. Doch slötz strax här efter att 
byggmästaren Mårten skulle om dagen bekomma 6 mk, hans medarbetare Johan 
4 1jz mk för hwart dagzwärke. Men när några fleere behöfwas till groft arbete 
såsom till att lyfta och annatt sådant skulle de bekomma 1 dr på person. Men Mår
ten skulle bewijsa sigh här i trogen och flijtigh, så att alt blifwer medh thet sna- 
reste tillredz.

IV. Inkom Dn. Petrar Nenzeliaj lector i Hernösandh, refererade huru han hade 
ingått gårdkiöp medh Dn. Prof. M  Olao Stenio och skulle hafwa 400 rdr. Nu 
bekom han strax 100, de andre fick han handskrift på sålunda lydandes. Jagh un- 
dertecknadt giör här medh witterligitt, migh wara skyldigh min högtährade suåger 
Dn. Petro Nenzelio tryhundrade rdr in specie, hwilka 300 rdr iagh förobligerar migh 
att ehrläggia och betala itt åhr efter sedan Gudh hafwer tecktz hielpa migh heem 
ifrå fremmande landh. Och skall han i medier tijdh, nu till nästkommande Michaelis 
åhr 1630 besittia dett hus han ännu besitter, undantagandes den store na[tt]stufwan, 
så länge iagh hemma ähr. Att så i sanningh ähr, bekräfter iagh medh egen handh 
här under. Upsala den 1 Decembris Anno 1649.

N u alldenstundh prof. M. Sternar ey har utrest och penningarna hafwa waritt så 
lenge borto protesterade han på hushyran eller interesse sampt expenzpenningar på 
reesor.

Honom suarades, att M. Olaus Steniar war efter H. K. Maij:tz breef obligeradt att 
wara tu åhr ute, ähr efter handskriften förplichtadt att betala itt åhr efter sin heem- 
komst, blifwer fördenskull intett tijden förlupen för ähn efter Novembris eller den 
1 Decembris nu kommande, frågades om han ey wille der till töfwa. Han begiärte 
att V:m Consistorium wille ansee sin lägenheet och besuäär, sigh ey kunna längre
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dröija. Sigh ey hafwa wist annatt ähn M. Olof Steni«* skulle allenast wara ute itt 
halft åhr. Skiötz upp.

V. Refererades huru mölnaren wijdh Watuholmen ähr dödh blefwen, finnes och 
någon skuldh på honom. Han[s] son begiärer blifwa mölnare igen. ResoL Finnes han 
bequäm, ähr han wäl närmare ähn någon annan.

VI. Slötz att een stufwa skulle ännu upbyggias på Pijlhagen efter wachtaren af 
den eene ey kan see omkringh heele haagan. D. D. Professores kommo och öfwer 
eens att gå tijt och besee lägenheeten efter måltijdh om morgon klockan i.

Dn i i  Augustij
convenerunt in Consistorio M. Israel Bringi«* p.t. Rector, Doct. Daniel Sideni«*, 

M. Martin«* Nycopensis, M. Petr«* Liung.
Då inkom Dn. Petr«* Nenzeli«* och åter igen repeterar sin saak på sätt som för 

noteradt ähr. Sade och myckict annatt här till, dett han ey sedan bewijste.
Efter M. Ola«* Steni«* ey heller denne gången war tillstädes, dy handlades ey 

mehra här om denne gångh.
II. Pappermakaren begiärer 200 dr koppar, till läns att upbyggia sin papperquaren 

på bygden. Skiötz upp till frequenti«* Consistorium.

Den 18 Augusti
höltz ordinarium Consistorium, närwarande M. Israele Bringio p.t. Rectore, D. D. 

Laurentio Stigzelio, D. D. Petro Schomero, Doct. Daniele Sidenio, M. Martino Nyco- 
pense, D a  Henrico Ausio, D a  Benedicto Hedraeo, M  Petro Liungh, Dn. Emundo 
Figrelio.

I. M. Johannes Frank begiärer genom een zedel att visita/ion på apotekett motte 
skie den 1 Septemb. efter så slutitt war allereda uti Doctoris Terseri rectoratz tijdh. 
Resolutio. Visita/io skall skee otto dagar efter Mårmessomarknaden eller then 
16 Sept.

Apoteekarens obliga/éoner uplästes.
II. Pappermakaren begiärer ännu undsättningh genom supplica/mn allenast 100 

dr koppar., sade sigh kunna medh 60 dr reparera damen och giöra taak på husett, 
och sedan ähr alt ferdigt. Klagade sigh hafwa lijditt stoor skada för watulösa detta 
åhr, ja wäl på 30 rijs papper. Skiötz upp.

UV. Inkallades m. Simon apotekare och tillsades om Visitation på apotekett, och 
när han skee skulle, till hwilken m. Simon intett nekade. Påmintes han och om 
sina privilegier hwilka uplästes, och förehöltz honom att han der emoot ey skulle 
sina saker så högt stegra. Han suaradhe att han dett förnemsta der af, som ähr tull- 
frijheet aldrig nutitt hafwer, utan altijdh moste koset på hwar 100 rdr godz i tull 
och fracht trettijo. Sade wijdare sigh hafwa öfwer 1000 species inne, ähr tillfridz 
om visita/io skedde om öfwermorgon. Sigh icke kunna hålla een stadighwarande 
taxa på sine saker, emedan alt godz nu så wäl som dett till näringen behöfwes 
högre ähr upstigitt, ähn tillförende waritt hafwer.

IV. Proponerade Rector om Petri Nenzelii saak medh M. Olao Stenio. Inkallades 
be:te Nenzeli«* och föredrogh saken på sätt som tillförende. Frågades om de ey 
kunde privatim förlijkas. Nenzeli«* suarade, Ney. M. Ola«* Steni«* sade sigh altijdh 
har sökt reconciliation men fåfengt. Nar då saken war af Petro Nenzelio förebrakt, 
suarade M. Ola«* Steni«* der till: Sigh intett utaf contractett ännu wara obligeradt
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penningarna att ehrleggia, dy wären efter som contractett ingicks hade iagh först 
ährnatt reesa, peregrinations tijden determineras expresse uti H:s K. Maijrtz breef på 
tu åhr, blifwer fördenskull efter handskriften tijden icke ute, för ähn tillkommande 
wåhr.

Här emoot inwender Nenzeli#r sålunda, att M. Olaus Steniwr hade då strax ähr
natt förreesa, och intett längre dröijas ute ähn till hösten 1650, till att allenast see 
een section, ähr fördenskuldh tijden ute långo sedan. Woro obilligt att han så långe 
bijda skulle, emedan penningarna läntes för reesan skull, hwilken, emedan han icke 
fortsatt ähr, ähr och contractett brutett af M. Stenio, och borde strax efter eller 
långo sedan hafwa sina penningar, wille derföre contractett intett gilla, utan fordrar 
penningarna nu strax igen, och der till protesterar på interessett eller hushyran 
sampt expenzpenningar.

M. Olaus Sten i#j suarar, att han icke för någon reesa skull penningarna anam
made eller dem på contract begiärte, utan att Nenzeli#j dett eljest giöra borde
1. derföre att han igenlöste een hoop förpantatt guldh hwilkett systrarna och tillijka 
Nenzelii hustro tillkom, 2. derförutan betalte och någon commun gieldh för sysko
nen tillhoopa, 3. gaf mehra för gården ähn som han war werderatt före. Här emoot 
föregaaf Nenzelio någott hwilkett sigh stödde på räkningarna, och M. O h u s  Steni#r 
nekade så hafwa sigh som han sade. Sade wijdare, thet Nenzeli^r säger migh strax 
hafwa ährnatt förreesa kan hwar och een see af obliga/ion icke så wara, efter iagh då 
undantogh na[tt]stufwan till att längre wara uti och dett så lenge iagh skulle 
hemma blifwa. Tillstundade ochså julehelgen, emoot hwilken iagh ey förreesa 
kunde såsom och icke mitt uti winteren. Hwadh wandringztijden wijdkommer, 
kunde iagh den icke eller tänckte till att förandra emoot H. K. Maij:tz disposition. 
Sade wijdare att der penningarna utläggias skulle, blifwer doch summan icke så 
stoor som Nenzeli«j fordrar, utan hwadh på hans hustro löper att betala för guldett 
som iagh igenlöste motte först afdragas, sampt hwadh annatt som af rekningar fin
nes att böra migh restitueras. Frågade wijdare om Ven. Consistorium wille handskrif
ten gilla eller ogillan, suarades här till, att den samma ey absolute utan certis condi- 
tionib«r gillas kan, utan alldenstundh reesan på hwilken tijden sigh grundar ey 
fortsatt war, hafwer han så långh tijdh icke nutitt ex debito utan ex indulgentia.

Slötz derföre att Prof. M. Olaus Steni«j- moste innan sundagen Dn. Petro Nenzelio 
ehrläggia etthundrade tiugu otto rdr in specie utan någott interesse, de öfrige 172 
rdr betalas tillkommande wåhr till doomkyrkian för den spannemåhl som Dn. 
Petror Nenzeli#r hade sigh tillhandlatt.

Här protesterade wijdare Nenzeli»r på expenzpenningar, emedan han förledne 
åhr nödgades att hijtsenda een karl att fordra och den högt nogh betala, 2. moste 
och nu sielf hijt förreesa, och nu hafwer här så när een månadt blifwitt uppe
hållen, 3. moste och landwägen fördenskull heem förreesa, ey utan stoor bekostnadt. 
M. Olaus Steni»r suarade. Sigh ey kunna honom expenzpenningar gifwa 1. derföre 
att tijden icke ännu förlupen ähr, 2. Nenzeliar har detta kun»a igenom skrifwande 
eller någon annan karl här warande förrätta, 3. har ey så stort kostadt på sigh, all
denstundh han siöwägen war kommen, kunde och sammalunda hedan förresa. Nen- 
zelius suarade att penningarna hafwa långo sedan bordt ehrleggias, 2. sant wara dett 
att myckitt ähr på reesan, tillförende, och nu sedan kostatt M. Steniffr sade att 
Nenzelio ähr af migh tillbuditt att fritt bruka och gåå till min disk här i staden. 
Parterne afträdde.
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Delibererades sedan om expenzpenningar och efter omröstande slötz att M. Olaus 
Steni»j motte gifwa Nenzelio femtijo dr koppant dett och i parternes nährwaro 
pronuncierades.

M. Olaus Steni#j begiärte Consistorii sentenz huru medh dhe 80 rdr för gullen 
utlagde sampt fleere penningar för annan betalt gieldh blifwa skulle. Nenzeli#* 
nekade sigh kunna någon räkningh ingåå, för ähn han kunde bekomma een general 
räkningh af Magno Bruntonis, begiärte att alla skulle citeras hijt upp nästkommande 
juledjdh att suara för sin anpart. M. Ola#* Steni#* nekade sigh någott kunna medh 
rätta utläggia för ähn dett som på Nenzelii deel löper blifwer afrecknadt. Slötz 
derföre att reckningen motte om öfwermorgon hållas.

Die 20 Augusti
sammankallade Rectores \sic\ D. D. Professores tillhoopa i kyrkian.
Proponerades om Academiae spannemåls försäljande och slötz att Claas Eeden 

skulle antingen taga Academiae spannemål som i förrådh ähr för dett kiöp som i 
Tomasmässa blifwer, eller skulle man skrifwa dem i Stocholm till som hafwa till- 
buditt sigh derföre wilja den anamma, att de henne till sigh fordra låta.

II. Slötz att räckningen emillan M. Olaum Stenium och Petrum Nenzelium skulle 
antagas efter middagen in Consistorio, in praesenti D. D. Petri Schomeri, M. Martini 
Nycopensis och Dn. Hedraei. D. D. Laurenti#* Stigzeli#* lofwade sigh komma om 
lägenheet kunde blifwa.

III. Taltes om pappermakarens begiäran att bekomma penningar till sin wärk- 
stadz repara/ion. Och emedan kunnigt war att han meer dett till föda för sin 
fattigdom skull begiärte, ähr och derförutan een giäldbunden karl, dy skulle heller 
honom någott gifwas, om så lägenheet wara kan.

Die 25 Augusti
höltz ordinarium Consistorium majus, praesentibus M  Israele Bringio p.L Rec

tore, D. D. Laurentio Stigzelio, D. D. Joanne Tersero, D. D. Petro Schomero, 
Doct. Daniele Sidenio, M. Laurentio Fornelio, M  Olao Unonio, Dn. Henrico Ausio, 
M. Isaaco Istmenio, D a  Benedicto Hedraeo, D a  Emundo Figrelio.

I. D. D. Stigzeli#* besuärade sigh att Professores ey samptligen komma in Con
sistorium tillstädes, när de blifwa kallade, sade sigh ey wilja här efter upkomma om 
de sigh så absentera.

II. Inkom Olof Nilson i Swijna Academiae rättare och besuärade sigh huru såsom 
han för några åhr sedan har sielffemte legt een soldatt, hwilken nu heela fridztijden 
och tillförende har waritt hoos sigh till kost och heemwist, har begiärt att de andre 
bönderne motto och föda honom, hwilkett hwarken dhe eller soldaten wilja. Alla 
skatt- och frelsebönder hafwa den ordningh sigh emillan att dhe föda sina soldater 
till skiftes. Resolutio. Dett skall skrifwas medh befalningh, att desse bönder, Olof 
Nilson i Suijna, Matz Benchtson i Ekelunda, Erich Matson i Noorbo, Anders Olson 
i Rij sänge, Pål Anderson ibidem, skole alle här efter wara förplichtade att föda 
be:te soldat. Men hafwa de någott synnerligitt här emoot att inwända, då komme 
här i Matzmässo tillstädes att afläggia sine skiääL

III. Proponerades huru som på rådstufwan slutitt ähr att ingen må i sin lada 
låta tröska wijdh eldzliuus, och dett att undfly den wåda der af komma kan, begiära 
och borgmestare och rådh att Consistorium och på samma ssitt dett sluta wille.
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Efter betänckiande gofwo alla eenhelleligen sitt samtyckio här till, och slötz att 
sådant ey heller af någon utaf Academiae medel må giöras eller tillåtas.

IV. Engelbre[c]ht Suenson har både på stadsens och landetz wägnar fordratt och 
begiärt att quarndammen här i staden byggias motte, efter myckitt watn löper få- 
fengt bort. ResoL Dett motte så skee, och bönderna skole här till inkallas.

V. Taltes om pappermakaren som tillförende.
VI. Uplästes H. K. Maijrtz breef dateradt 26 Julij 1651 medh befalningh att sal 

Professoris Zachariae Humeri enckia motte bekomma tuhundrade femtijo rdr emoot 
de andre D. D. Professorum donatif.

VII. Emedan Professor M. Olaus Steni«.r hade inkastadt någre besuäär emoot sidst 
falne doom, som woro förnemligen desse: 1. Att förra Consistorium ey waar be
stående af så många personer som lagen och processer lijkmätigt ähr, kunde derföre 
i thenne saken icke någon ultimam sententiam fälla. 2. Att sidste doom ähr emoot 
then som förledett åhr i saken giordes, angående expenzpenningar. Tillfrågades 
fördenskull Consistorium och serdeles de som tillförende borto woro, om dhe om 
saken och i domen någott annatt betänckiande hade, eller om dhe förra Consistorii 
doom ratificera wille. Desse ehrkiende prius Consistorium in tali causa decidenda 
wara legitimum, och der till sententiam wara ex sequo et bono optimam, dy fattades 
efterföljande doom på nyo att pronuncieras.

Consistorium academicum blifwer wijdh samma doom som föll i dagh otto 
dagar sedan, angåendes capitalett, nemliga först 128 rdr hwilka nu strax lefwereras 
innan lögerdagzafton nästkommande, och de öfrige 172 rdr igenom contract medh 
Consistorio ecclesiastico, som aftaalatt ähr, der på M. Olaus Steni»j skall lefwerera 
Consistorio ecclesiastico nu strax sin obligatioa Och här öfwer skall och M. Steni/w 
D a  Nenzelio expenzpenningar ehrläggia, nemliga 50 dr koppar: tt tillijka medh 
de förriga 128 rdr. Och emedan M. Olaus Steni«j skiuter sigh på een räkningh, af 
hwilken förmeenes komma någon gieldh på D a  Nenzelium sampt de andre hans 
hustrosyskon, hwilke reckningar för deras fråwaro icke kunna nu dareras, hwarföre 
skiutz der medh upp till nästkommandhe julehälgh, på hwilken tijdh skall D a  
Nenzeli«j här wara tillstädes, eller hans fullmechtigh, och saken utföra, så att han 
till endskap kommer, och dett han blifwer funnen wara skyldigh, moste han strax 
M. Olao Stenio betala, för hwilken betalningh han skall nu strax sättia honom 
nöyachtigh löftesmän, hwilken sigh förplichtar Mag. Stenio att lefrera betalningen, 
som för sin egen giäldh, så frampt D a  Nenzelior dett icke sielf strax giör.

VIII. Slötz ähnnu om spannemåhlen såsom d. 20 Aug.
IX. M. Simon apoteekare begiärer att hans son motte settias i prubban, emedan 

han aldrigh kan wara trygg för honom. Resolutio. Settias ther som andre sådana 
sittia pläga, nemliga i dåårhusett.

Die 27 [Augusti] 

in praesentia M aga p.t. Rectoris et aliquot Professorum.
Framkom h. Malin sal. Simon Nilsons efterlefwerska, och fordrade af Dn. Petro 

Nenzelio wedergiälningh för een tunna strömingh, af tillfälle, att be:te Simon och 
D a  Petrar Nenzeliar hafwa haft strömingh på een bååt tillhopa, Nenzeli».r hafwer 
försåldt een tunna till h:r Torbiörn i Teensta, och när denne pastoris drängh skulle 
wijdh Flottsundh den samma tunnan anamma, hafwer han sigh wildtagitt Efter
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D a  Nenzeli»* sigh undrager att suara för detta här in Consistorio, utan thet in 
foro competenti giöra will, dy tillråddes denne h. Malin att hon igenom sin full- 
mechtigh skulle låta honom sökia eller skrifteligen saken handla låta i Hern- 
sandh.

Die 15 Septembris

höltz ordinarium Consistorium majus praesentibus M. Israele Bringio p.t. Rectore, 
D. D. Laurentio Stigzelio, D. D. Joanne Tersero, D. D. Petro Schomero, M. Murtino 
Nycopense, M. Laurentio Fornelio, M. Olao Unonio, M. Johanne Laurbergio, M. 
Christiano Ravio, Dn. Johanne Scheffero, Dn. Benedicto Hedraeo, Dn. Emundo 
Figrelio, D a  Jona Sundelio.

I. Uplästes H. K. Maij:tz breef gifwitt Dn. Johanni Rudbeckio, att  bekomma 
extraordinarii professoris löhn och salarium ifrå den 23 Augusti A:o 1631.

II. Een murmästare Anders Matzon benämdh begiärer komma under Academiens 
försuaar, tillbiuder sigh att arbeeta för billigh löhn. Res. Wari här tillstädes om 
onsdag.

III. D a  Scheffer»* besuärade sigh öfwer den nya bookbindarens obilligheet att 
begiära löhn för sitt arbeete, framwijste een tunn book in quarto för hwilken 
han har tagitt 6 mk, men den förre m. Greger för een sådan allenast 3 mk. Besuä
rade och sigh D a  Figreli»* öfwer hans oweetigheet. Res. Efter han nu ey ähr 
hemma skall han här näst citeras.

IV. Uplästes Dn. Joh. Rudbeckii confirma/mn till professionem theologia? extra
ordinariam, i hwilken beståås honom 700 dr s.m. åhrligen att bekomma.

Doctor Stigzeli»* refererade huru som H. Gref. Excell. Cancellari»* har förledne 
åhr begiärat att Rudbecki»* motte bekomma löhn pro adjunctura theologica och 
någon pension der öfwer, men icke omtalt någon professioa H. K. Maij:t hafwer 
och sagt sigh hafwa recommenderatt honom Cancellario, att betänckia honom 
någott wijdh Academien, men ifrå den tijden hafwer Dn. Rudbecki»* ey någon 
sådan recommendafton här presenterad. Cancellari»* hade sagt wijdare att M. Odhe- 
li»* må på eett annatt sätt der efter försörgt blifwa och Rudbecki»* tillträder hans 
rum in adjunctura igea

V. Slötz att man motte supplicando hoos H. K. Maij:tt anhålla att H. M:tt nådigst 
wille ehrhålla sin muntelige tillseyelse, att den ordinarie staten motte först afbetalas, 
och sedan der någott brister att dett motte skee extraordinariis.

VI. Slötz att Quaestor motte in loco tillseyas dett han intett extraordinariis sin 
löhn utlefreerar för ähn ordinarie staten afbetalt ähr. 2. Att han af Rectore tillseyes, 
det han fougdarna inkallar och giör altså räkningh medh hwar Professore för sigh 
om deres salariis, på dett att någon orsaak till wijdare dröijande ther af icke 
blifwa kaa

VII. Discurrerades om, af hwadh termino såsom utlefreringen på Professorum 
salarier skee motte, antingen af begynnelsen på den termijn i hwilken een Professor 
kommer, eller a die datarum literarum quib«* in functione confirmatur, eller och a 
tempore introductionis. Efter omröstande slötz enhelleligen att den samma terminus 
motte wara dies datarum literarum. Men gåår han länge utan introduction motte 
supplicando ehrhållas hoos H. K. Maij:tt att salarium motte honom räknas a tem
pore introductionis.

VIII. Dn. Johannes Rudbecki»* skall nu först niuta löhn pro adjunctura a die



i 6 $ 2 :  1 5  september- 22 september 109

datarum literarum M. Odhelii, och bekomme sedan någott in antecessum, och detta 
till superiorum widare resolution.

IX. Tuenne Professores motte reesa till Stocholm att andraga för H. K. M:tt 
sampt Hans GrefL Excellence Cancellario desse och andre nödige ährender.

Den 22 Septembris

höltz ordinarium Consistorium majus praesentibus M. Israele Bringio p .t Rect., 
D. D. Laurentio Stigzelio, D. D. Joanne Tersero, D. D. Petro Schomero, D. D. 
Daniele Sidenio, M. Laurentio Fornelio, M. Boetio Chruzelio, M. Olao Unonio, M. 
Johanne Laurbergio, Dn. Benedicto Hedraeo, Dn. Johanne Bureo, Dn. Emundo 
Figrelio, Dn. Jona Sundelio.

I. Proponerades om visitatione pharmacopolii och efter M. Frankenii begiäran 
slötz att den om morgon angår.

II. War kommen een man ifrå Simtuna, hwilken har prasenteradt een cita/ion 
som saL M. Martin#; Steni#; hadhe stält på några studiosos iblandh hwilka woro 
tesse, Ebber#; Olai SmoL, Martin#; Alhemi#;, Laurenti#; Magni som hafwa någott 
slagitt een soldaat, hwilken åhrett efter i Preutzen dödh bleef, att de skulle komma 
tillstädes och suara. Efter denne cita/ion har blifwitt af målzäganden niderlagt, och 
nu efter så långh tijdh här på först klandras, dy kunde Consistorium denne saak nu 
ey uptaga.

III. Erich Hanson ankla[ga]de Laurentium Biuur, hwilken har waritt i sin bodh, 
slagett medh handen på lockett, mant ut sigh och utlofwatt hugg, begiärte att detta 
motte blifwa fördt till protocollum, på thet att om någott ondt sigh hender, motte 
han weeta hwilken han kan derföre skylla. Laurenti#; sade huru han till een frus 
behof på bygden kiöpte någott lärift af wessgiötarna, för hwilkett han bleef af 
Erich Hanson increperatt, wille och stadzfiscalen taga läriftett ifrå sigh, wille thet 
ey efterlåta utan wexlade så några ordh medh dem. Erich Hanson frijdlystes, och 
Laurenti#; Biuur förmantes att hålla åter att tenckia eller giöra Erich Hanson någott 
ondt; blefwo altså wenner.

IV. Inkallades Anders Matson muurmästare, hwilken sade sigh hafwa här till 
waritt under staden och borgare i tolf åhr, hafwa fått lof af embetz borgmestaren 
att försökia sigh, begiärer nu komma under Academiens försuaar, lofwandes sigh 
här efter för billigare kiöp och löhn arbeeta wilja, efter han niuter någon frijheet 
under Academien. ResoL Anders Matzon blifwer och nu anta ges under Academiae 
försuaar, medh denne condition att han i anseende till frijheeten han bekommer 
moste wara billigh på sitt arbeete, och dett medh största trooheet anrätta.

V. Inkallades bönderne ifrå Harboo rättarlagh, och föregofwo någott emoot den 
förordningh som af V:do Consistorio utgifwen war om soldatens uppehåldh som 
Olof Nilson i Suijna legt och länge födt hade. Men efter de ey någott wichtigt hade 
att inwända, dy blef Consistorium, wijdh sin förra resolution gifwen den 25 Aug. 
hujus och den wijdare confirmerade.

VI. Proponerade Rector om successore in rectoratu, och emedan ordningen föll på 
M  Olaum Stenium dy skulle han per Notarium tilseyas. M:r Forneli#; och Unoni#; 
ursechtade sigh.

VII. Rolof Kaale har bekommitt inwijsningh till Quaestorem af M. Eskill på 
tijo rdr hwilka han skulle hafwa för någott tryck till Academien försåldt. ResoL
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Efterslåås först hwadh M. Eskill Academien skyldigh blifwer, kommer någott öfwer 
betalningen skall han bekomma.

VIII. Frågade Quaestor ifrå hwadh termino som utlefreringen på de 12 tunnor 
spannemåhl hwilka M. Eskill tilldeelte ähre, skee skall Res. Ifrå S. Johannis tijdh 
1652, eller deputeras honom een bonde, af hwilken han spannemåhlen sielf taga 
kan, och den efterseer och utleetar Quaestor.

IX. Mölnaren wijdh Wattuholmen klagade huru wattnett updämmes wijdh 
Edzhammar, att thet flöder öfwer engiarna, men hwarken wijdh Ekeby, Ulfwa eller 
här i staden kunna quarnarna för watulösa skull brukas. Res. Dett skall skrifwas 
bookhåUaren till, att han låter utsläppa wattnett, der icke så skier skall här om 
förkunnas landzhöfdingen.

X  Taltes och discurrerades om pretio på Academiae spannemåhl och höltz före 
af alla att man motte henne ey ringare sälja i Stocholm ähn 16 dr tun. Der behålla 
henne Spechten, Sattelmeijer och Herman, blifwer någott öfwer bekommer och 
een bookhållare för samma kiöp. W ijdh Kopparbergett säljes för 20 dr tun.

XI. Omtaltes ähn wijdare M. Odhelii och Dn. Johannis Rudbeckii salarier, och 
slötz att M. Odheliftr bekommer löhn pro adjunctura till datum suarum literarum, 
sedan för professione. Rudbeckiar bekommer pro adjunctura a dato literarum» 
Odhelii och till datum suarum, sedan för professione. Quaestori tillsades att han desse 
allenast een deel lefreera skulle till dess ordinarie staten afbetalt ähr, sedan som 
tillräckia kan.

XII. Quaestor lofwade sigh wilja giöra räkenskaap medh Professorib«J, så snart 
fougdarna och mölnaren kunne inkallas, och s. Mårten Andersons räkningar in
föras.

XIII. Notarbw begiärte på sal. Mårten Andersons efterlefwerskas wägnar, dett 
henne måtte tillåtas sielf räkningarna clarera låta. Resol Detta motte snart och till 
een wiss dagh skee, eljest förskaffe sigh een fullmächtigh som sakerne uttager och 
här tillstädes ähr nähr de öfwersees.

XIV. J. Rudbeckiwr begiärar een horam praelectionum publicarum. Här nemdes 
emillan 6 och 7 m at 12 och i eller emillan 5 och 6 om aftonen.

Den 25 Sept
sammankallade Pro-Rector D. D. Joannes Terser»j D. D. Professores i kyrkian. 

Och uplästes H. K. Maij:tz sampt Illustriss. Cancellarii breef för Dn. Petro Rud- 
beckio att komma till functionem adjunctura theologicae. Och efter brefwen stödde 
sigh på proof, slötz att han dett giöra motte.

Den 13 Octobris
höltz ordinarium Consistoriuw majus pr^sentibus M. Israele Bringio p .t Rectore, 

D. D. Laurentio Stigzelio, Doct. Daniele Sidenio, M  Laurentio Fornelio, M. Olao 
Unonio, Dn. Henrico Ausio, M. Isaaco Istmenio, M  Johanne Laurbergio, Dn. Bene
dicto Hedraeo.

I. Proponerade Rector huru såsom motte ahnhållas hoos H. K. Maij:tt 1. Om 
förskoningh för extraordinarie anwijsningar. 2. Att ordinarie staten motte först 
afbetalas, och der någott brister, motte dett skee för extraordinariis.

II. Uplästes H. K. Maij:tz breef gifwitt sal. Gestrinii efterlefwerska, att åhrligen 
bekomma 150 dr s.m. ex aerario.
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III. Motte och begiäras underdånigt af H. K. Maij:tt anordningh på 12 tun. 
spannemåhl åt m. Eskill och dett skrifteligen, detta begiäres ey utan om Academiae 
Staat

IV. Discurrerades om forma literarum som skulle försendas till H. K. Maijrtt 
hwilkett doch ey till Stocholm förskickades, utan handlades hoos H. Maijrtt per 
postulata igenom Rev. D. D. Schomerum.

V. Motte underdånigt begiäras dett Doct Bröms kan blifwa här wijdh Aca
demien, och allenast upwachta H. K. Maijrtz egen cour. Der eljest skeer att pen* 
ningarna motte blifwa wijdh Academien.

VI. Booktryckiaren begiärer betalningh för sine utlagde penningar till tryck. 
ResoL Ställe först een accuraat räkningh, hwadh sedan honom tillkommer bekom
mer han. I medier tijdh lefreres honom 100 dr.

VII. Uplästes fru Catharina Bielkes breef, medh begiäran, att Academien wille 
ingå itt byte medh her Jöran Flemmingh, och inrymma honom itt hemman som 
hen»es saL syster har till een studiosi uppehälle testementeradt Slötz intett.

VIII. Slötz att D. D. Schomerus fordrar resolution hoos H. K. Maijrtt på Con
sistorii underdånige postulater. D. D. Ter ser«! blifwer och honom till hielp i Stoc
holm om så lägligitt falla kan. Een instruction medh Academiae sigillo motte 
skrifwas.

IX. M. Istmeni«! refererade sigh hafwa bekommitt nyligen cita/mn af landzhöf- 
dingen att comparera på tingett som några dagar här efter angåår af den orsaak att 
Olof Larson Barkare klagar sigh ey hafwa i åker fyllest till sitt hemman i Broby, 
will derföre begiära mätningh och taga een half öres landh åker af grannarna, 
befrågade derföre om Academien wille dett tillstå. ResoL Mätningh kunna wij ey 
emoot stå, men will han någott mehra taga till sitt hemman, motte först bewijsas 
af wissa jordböcker att hemmanett ähr större.

X. Discurrerades om futuro Rectore. M  Olaus Steni«! excuserade sigh, doch be
hagade V:do Consistorio och ansågs för godt att han skulle dett sigh påtaga eller 
handla medh M. Olao Unonio att han dett giör.

XI. Professores tage så myckitt spannemåhl som de till sitt hushåldh jempte annan 
torftigt behöfwa, men ingen öfwer trettijo tunnor.

Den 22 Octobris

in sedibus Rectoris convenerunt D. D. Daniel Sideni«!, M. Martin«! Nycopens.
Då anklagade kiellarpoicken Johan Hinderson benemdh Johannem Bälde, hwil- 

ken han sade hafwa kastatt sigh medh een steen i ryggen på gatan, sedan rendt in 
uti Doct. Sidenii gårdh efter sigh och der slagitt och hårdragett sigh och der till 
rijfwett sönder sin hatt. Johannes suarade: När denne gick om porten kastade 
honom een lijten poicke Martin«! benemdh, tå får denne upp een steen och rätt 
som iagh kom i porten slogh han migh på låhrett medh honom, sedan kastade iagh 
wäl een steen men icke hittade honom. Jagh gick ey uti Doct. Sidenii gårdh efter 
honom utan hade ett annatt ärende hafwandes tuenne små medh migh, då stodh 
denne up i förstufwan och brukade mun, och rätt som Olaus Stiernhöök upkom, 
slåår denne honom een örfijl, så baar thet tillhoopa, och sedan kan skee iagh slogh 
honom någott.

Sententia. Johannes Balk böte för hårdragh sampt kinpust 12 mk h.m. alt till-
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hoopa, och gifwe här förutan poicken för kläderifningh och annan otijdigheet 
honom påfördt een rijksdr och tale medh the andra små att de hielpa här till 

Efter poicken sigh myckett besuärade att hatten war sönderrifwen för sigh, dy 
lofwade Balken här utöfwer sigh wilja skaffa honom så godh hatt igen.

Die 29 Octobris

convenerunt in aedib#* Rectoris Magnifici D. D. Daniel Sideni#*, M. Martin#* 
Nycopensis, M. Petr#* Liungh.

Mons. Alexander Irrwingh tillijka medh sin praeceptore inkommo, och anklagade 
Rosenstiernones drängh, hwilken några dagar tillförende, efter såsom deposition 
war endatt på slottett, och de skulle gå nider, lopp efter M. Alexandrum Irwingh, 
slogh och hårdrogh honom, och eljest medh otijdige ordh öfwerfölL Drängen Arf- 
widh Nilson benämdh sade sigh ey kunna seya någott här emoot, hafwa waritt så 
drucken att han ey kunde minnas hwadh han giorde, orsaken hafwa utan tuifwel 
waritt, att Mons. Irwingh hade hoos Strijken trätt medh Rosenstiernorna, bekiände 
sigh hafwa oweetigt här uti giordt. Parterne weeko af, och då intercederade j. Ir
wingh för drängen, begiärandes att dett kunde någott lindras för honom.

Sententia. Drängen Arfwidh Nilson skall gåå in carcerem på fiorton dagar, eller, 
der målsägaren beder för honom någott ringare. Och der till böta för pust, hårdragh 
och blånadt tillhoopa 18 mk s.m.

II. Alldenstundh Johannes Balk (de cui#* ca#*a vide acta 22 Octob.) icke någon 
hielp till mulctam har kunnatt bekomma af de andre tuå sine stallbröder, dy 
kommo nu citati desse medh sine praeceptorib#* M. Laurentio Folkernio och 
Anundo Erlandi tillstädes, hwilka sålunda omsider öfwer eens kommo att Anund#* 
suarar till 1 rdr och hatten, M  Laurenti#* Folkerni#* lofwade sigh wilja utläggia 
för sin discipulo Johanne Balk 2 rdr.

III. Inkom D. Petrus Preutz och anklagade Nicolaum Plank sålunda. Förleden tijs- 
dagafton woro några tillhoopa, och giorde sigh lustigh. Jagh hade någott att tala 
medh een af them, badh honom komma ut och tala medh migh, men iagh slapp 
ey annars utan motte honom följa upp. Då war denne Nicola#* drucken, betedde 
sigh odiscreet och spilte ööl på åtskillige. Omsider stiger han upp på een stool, 
men faller åtskillige reesor nidh, och omsider ropade: Edre falska skielmar, Preutzen 
skall få hugg i dagh. Då slogh iagh honom een örfijl att han föll omkulL I gåår 
råkade iagh hans broder, spasserade medh honom på Islandett och wille medh denne 
sökia reconcilia/fon. Då komme Nicola#* efter medh fleere stallbröder och tå han 
råkade migh, tackade han för sidste tractament, och strax slogh till migh några 
örfijlar och blånadt i ansichtett Nicolaus klagade sigh wara först om aftonen öfwer- 
fallen och slagen af Petro Preutz. I gåår gick iagh nidh till Islandett, intett tänckte 
på Preutzen eller någott ondt, utan tå wij möttes baar thet tilhoopa och tå slogh 
iagh honom.

Een noviti#* Birger#* benemdh inkallades, hwilken hade och waritt medh om 
aftonen, fått 3 eller 4 öörfijlar sampt hårdragh af Nicolao Plank, men icke nu 
klagar efter saken förlijkt ähr.

Tuenne andre studiosi wittnade, Paul#* och Haraldus benemde, att Nicola#* 
Planck war den afton heela lagett till förargelse och till alt annatt utförde på dem 
många ohöfwiske skieltzordh.



i 6$2: 29 oktober - i  december 113

Emedan D. Petr#; Preutz förmeente sigh kunna medh några praesumptioner och 
förmodelige wittnen binda Nicolaum och peragere ipsum reum insidiarum sibi 
structurum, dy skiötz saken upp till een annan Consistorii dagh.

Die 10 Novembris
convenerunt in aedibus Rectoris Magnifici M. Martin#; O. Nycopensis, Dn. Emun

da; Figreli#;.
I. Anklagade M  Laurenti#; Folkerni#; på sin discipuli wegnar Johannem Rask 

Holmensem, hwilken hade kommitt på theras gårdh, kalladt een novitium diefwuls 
penal, och andra otienlige nampn, och när sin discipel förmaante honom att hålla 
sådant fördragh seyandes sigh skola dett angifwa hoos Rectorem, tå sade Rasken, 
på dett tu skalt hafwa någott klaga, motte du först någott bekomma, skiööt altså 
sin discipel omkull och slogh honom een öörfijl, och nu wijdare har undsagt honom. 
Emedan detta och wittnades af een annan sant war a, dy föll denne sententia. Att 
Johannes Rask böter för oquädins ordh 6 mk och der till för pust 6 mk. Parterne 
förlijktes och afträdde.

II. Inkom Petr#; Preutz och tillfrågades om saken, han suarade: Sigh ey hafwa 
kunnat bekomma någott wittne i thet som angifwitt war senast, mehra ey wilja 
disputera i den saken, utan så mydcitt sigh tillståår ähr han medh Nicolao förlijkt. 
Efter noga betänckiande fältes i saken följande sentenz. Nicolaus Planck skall böta 
för tuenne puster gifne novitio 12 mk hw.m. Och der öfwer för blånadt gifwen 
Petro Preutz 12 mk sölf. m.

Petr#; Preutz böte för pust, gifwen Nicolao, 6 mk.

Finis Rectoratus 
Consuit. M. Israelis Bringii.

Acta publica 
Consistorii academici Upsaliensis 

Rectore
Experientissimo et Clarissimo viro Dn.

M. Olao M  Stenio.

A:o 1652 den 1 Decembris 
höltz ordinarium Consistorium majus praesentibus M. Olao Stenio p.t. Rectore, 

D. D. Laurentio Stigzelio, D. D. Joanne Tersero, D. D. Carolo Lithman, D. D. 
Daniele Sidenio, M  Israele Bringio, M  Martino Nycopense, M. Laurentio Fornelio, 
M. Olao Unonio, Dn. Henrico Ausio, M. Isaaco Istmenio, Dn. Joanne Scheffero, 
Dn. Benedicto Hedraeo, Dn. Johanne Bureo, Dn. Emundo Figrelio, Dn. Jona Sun- 
delio.

I. Uplästes H. K. Maij:tz breef och confirma/ion gifwen Dn. Nicolao Bureo att 
blifwa extraordinarius Professor juris. Discurrerades om han icke skall wara oblige- 
ratt först att giöra proof. Resolutio. Dett ståår hoos facultatem här om att deter- 
minera.

U. Uplästes H. K. Maijrtz breef för Reuterkrantz söner att the motte bdcomma
8-691091 Sallander
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stipendium. Och emedan sådant faller snörrätt emoot H. K. Maijrtz fundation om 
be: te stipendiariorum underhåldh, 2. Ähr fadre» utan tuifwel nogsampt af den 
förmögenheet att han dem uppehålla kan, 3. Ähre dee och ey ännu examinerade 
att man weet om deres progress sådan ähr, såsom i sielfwe funda/#on fordras, dy 
kan Consistorium här uti icke någott wist sluta, för ähn Illust. Cancellarius hijt 
kommer.

III. Uplästes Hans GrefL Excellence Cancellarii recommendation för Sigfridh 
Wolkers sohn David benämdh sampt han[s] praeceptore Erico Hagaeo. ResoL Denne 
Ericus Hagatus ähr fattigh, har och giordh godh progress, ähr billigt att han be
kommer stipendium. Dock discurreres wijdare här om framdeeles.

IV. D. D. Stigzeli»j frågade hwadh mulcta dem påläggias skulle som icke hafwa 
waritt medh in examinibftf. Resolverades intett

V. Johannes Rudbeckiax begiärer blifwa assessor in Consistorio academico. Res. 
Wij see dett intett wara efterlåtitt in constitutionib«x. 2. Begiärer salarium för 
professione ifrå Augusti månadt 1651. Slötz intett här om  Sundelior sade sigh hafwa 
talt medh Drottningen och Hennes Maij:tt hade determineratt att löhn för profes
sioner motte lefreras a termino introductionis.

VI. Några bönder klagade på Ulfwa mölnaren, dett han illa hanteerar folkett. 
ResoL Quaestor och inspectores handle denna saken.

VII. Inspectores aerarii constituerades D. Doct. Daniel Sideni«x och Johannes 
Bureus.

VIII. In Consistorio minori blifwa här efter D. D. Terser«x, M. Israel Brmgius, 
M. Olaus Unoni»x och M. Petmr Liungh.

IX. Konstmestaren bewiljas 15 dr koppar: tt för någott arbeete förfärdigatt till 
tryckett.

X. Inkallades Johannes Pauli och tillsades dett han intett skall någott tryckia 
eller insättia, medh mindre Rectoris, någors Decani eller Professoris nampn ähr 
underskrifwitt Frågades wijdare hwilken senast insatte D. Doa. Bröms nampn uti 
praelectionibus; han suarade: Een poicke baar hans nampn till migh om natten på 
een zedel, och iagh satte thet af eenfaldigheet in.

Här efter på fiorton dagar handlades om itt dråpamåål hwilkett af Academiae 
wacht bedrefs på een student Simon Carlander benemdh, vide acta criminalia.*

Den 15 Decembris

höltz ordinarium Consistorium majus nährwarandes M. Olavo Stenio p.t. Rectore, 
D. D. Laurentio Stigzelio, D. D. Joanne Tersero, Doct. Daniele Sidenio, M. Israele 
Bringio, M. Olao Unonio, D. Benedicto Hedraeo, Dn. Johanne Bureo, M. Petro 
Liungh, Dn. Emundo Figrelio, Dn. Jona Sundelio.

I. Uplästes almogens i Haneboo och Säärstadh sochnar uti Helsingelandh breef 
till Ven:dum Consistorium, medh begiäran att få inlösa kyrkiotijonden der samma- 
städz. Resolutio. Emedan spannemålen ähr oförsåldh, dy löses af dem så myckitt 
dee kunna wara förmögne till att betala för 20 dr tunnan, och detta i reedo pen
ningar, dett öfrige föres af dem till Kopparbergett, eller andre beskedde orter.

II. Johan Zellinger organisten begiärte 10 dr silf.m. på sin löhn. ResoL Han be-

* Jfr förordet i föreliggande volym.
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kommer a£ fisco mulctarum så myckitt eller 25 dr koppar:«. Han bekiende sigh 
hafwa fått för tu åhr, n[emligen] in till den x. Maij A:o 1652.

III. Anders Matson muurmästaren begiärte försuars brefwett. ResoL Han be
kommer medh förordh dett han blifwer billigh och richtigh.

IV. M. N orsi breef uplästes hwar i han föregifwer några orsaker hacten»; dilatae 
missionis actorum, och sedan begiärer löhn för een månade

V. Slötz att mandråparens doom skulle underställas den HöglofL KongL Hoof- 
rättens wijdare dedaration, och icke immediate H. KongL Maij:tt för wissa orsaker. 
2. Men aldraförst skickas den medh aeterna till Hans GrefL Excellence Cancella
rium och i brefwett formales om tumultett och grassationib«; nocturnis som näpp- 
ligen afskaffas kunna utan högre wacht, hwilken ex authoritate Illustriss. Cancel
larii motte insättias.

VI. D. Doct. Terser»; begiärte att nya inspectores typographis motte tillställas, 
som nu först öfwersee dett nya tryckett. Resol. Doct. Sideni»; blifwer den ene och 
M  Istmeni»; skall desslijkes biudas här till

VII. Discurrerades om hwadh fångarna skole uppehållas utaf. Resolutio. Actores 
skulle wäl föda dem, men i medier tijdh hålles ex fisco mulctarum. Doct Terser«; 
hade tillförende tillsagt och nu lofwade 20 dr till fiscum. Rev. D. D. Stigzeli«; 
sammalunda. Fångarna bekomma 12 öre om dagen på person.

VIII. Wachten som hafwer achtatt fångarna, och der stodo till förleden måndagh 
otto dagar sedan skole beståås penningar, dhe som sedan hafwa stått bekomma 
intett

IX. Sueno Tiernsteen begiär genom breef till Ven. Consistorium att få niuta sti
pendium sine muleta. ResoL Dett skall lindras någott för honom.

X. Gustav«; Gestrini»; bekommer stipendium för Michaelis termijn alleena Anni 
1652, mera icke så frampt han ey blifwer tillstädes.

XI. M. Petr«; laurentin«; begiärer dett förra sitt salarium pro adjunctura Biblio
thecae n[emligen] duplex stipendium in 3tia classe, efter som sigh och af heele 
Ven. Consistorio i wåras lofwatt war. Resolutio. Dett motte slåås efter in actis 
hwadh tillförende lefreratt och lofwatt ähr.

XII. Slötz ähn wijdare att M. Magnus Helsingus bekommer stipendium in 3tia 
classe och 10 dr si[l]fm. uti prima åhrligen, så länge han exspecter ar.

XII [bis]. Discurrerades om stipendiariis, och confirmerades eller tillätes till proof 
efterföljande.

Ex dioecesi Upsaliensi
Andreas Andres Odheni«; medh condition att alldenstundh han nu första 

gången dett begiärer och bekommer, skall han hielpa Notarium att giöra 
copier, afskrifter, och hwadh eljest nödigt ähr.

[Laurentius] Laurentii Valli«;
Andreas A. Rundelius
Eric«; Marci Schuttungensis har CancelL recommend., bekommer.
Ericus Israelis Emporagri«;
Laurenti«; Jacobi Heising
Desse följande Olaus Andres, Ericus Erici sampt Filmer»; skole wara närmast 
considera/ion i wåhr.

Ex dioecesi Lincopensi 
Johannes Hemmingi Regner«;.



Olaus Olai Figrelius.
Ex dioecesi Scarensi

Nicolaus Bilingi«/ Vesttog.
Ex dioecesi Stregnensi 

Erasmus Joh. Sudermannus 
Andreas O. Areli«/

Ex dioecesi Arosiensi 
Olaus Suercheri 
Daniel Biörk 1
Gudmund«/ Georgi i kaste lott.
Eric«/ Bernhardi J

Ex dioecesi Vexionensi 
Petr«/ P. Scatellovi«/
Petrus Jo. Nybeli«/

Ex superint. Carolstadiensi 
Jonas Laur. Bartheli«/
Ragvald«/ A. Fagrelius 

Ex Calmariensi 
Laurenti«/ Petri kommer i Bononii ställe.

Ex Hernsandensi
Petr«/ Johannis Niureni«/

XIII. Dee af stipendiariis som sigh absentera på itt halft åhr, och icke låta skrifwa 
sine excusationer, som fullstendige wara kunna, eller och eljest ey tillseye låte, miste 
stipendium på een termija

XIV. M. Eskill booktryckiaren beståås att bekomma må tunnor sädh af Quaes
tore.

1 x 6  i 6 j 2 : 15 d e c e m b e r - 1 6 5 3 : 1 2  januari

Die 12 Januarij Anni 1653

höltz ordinarium Consistorium majus praesentib. M. Olavo Stenio p .t Rectore, 
D. D. Laurentio Stigzelio, D. D. Joanne Tersero, D. D. Carolo Lithman, Doct 
Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Martino Nycopense, M. Boetio Chruselio, 
Dn. Henrico Ausio, M. Joh. Laurbergio, M. Christiano Ravio, D a  Benedicto 
Hedraeo, Dn. Emundo Figrelio.

I. Uplästes H. KongL Maij:tz nådigste resolutioner på Consistorii academici 
underdånigste postulater, och alldenstundh in p. 3. formales, att för tijdsens till- 
ståndh skull kan icke restancen på förledne 3 åhr af Elle milen, dock ey sådan 
dona/ion revoceras, utan der om godh sperance gifwes den här efter att bekomma, 
dy slötz att detta skulle hoos H. K. Maij:tt per Quaestorem drifwas, och här om 
wijdare underdånigst anhållas.

II. Motte och Illustriss. Cancellarius rådhfrågas om icke knechtpenningarna kunna 
förståås under dona/mns generaliteet och tillijka medh alt annatt wist och owist 
komma Academien till

III. Slötz att Academiae privilegier och andre donations breef tillijka medh con- 
stimtionib. skulle upsökias och förwaras på någott trygt rum i kyrkian. Till kistan 
skall giöras fyra låås, den eene nyckelen skall senior facultatis theologicae hafwa, 
den andre senior facultatis philosophicae, den tridie Rector, den fierde Archiepiscop«/
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der honom så behagar. Reeser och någon af desse bort, skall aütijdh nyckelen lef- 
reeras een annan som tillstädes ähr. Dee låås som ey finnas nycklar igen till skole 
updyrkas in aerario, och till denne kistan.

IV. AUdenstundh wederlagett ähr för M. Erich i Munktorp fördubblatt för giest- 
ningh skull att han nu niuter åhrligen 48 tunnor, och nu den samma giästningen 
borto ähr, och han ey Kongligitt breef der på hafwer, dy skall och anhållas hoos 
H. KongL M:tt att der någott skulle revoceras af wederlagen Academien motte 
wara till desse 24 tunnor närmest, efter på dess intrader stoor brist ähr.

V. Bewiljades secreteraren Stiernhöök att få någott af aerario för resoludonernes 
utwärkande.

VI. Discurrerades om Illustriss. Cancellarii ankomst och huru der till medh her- 
berge beredas skulle. Och förmeentes att Illustriss. Cancellario skulle bäst behaga 
att försee sigh om sådant sielf, serdeeles efter H. GrefL Excellence sålunda har låtitt 
förnummitt när han här tillförende waritt hafwer, dock der icke så woro destinera
des här till saL Doct. Paulini gårdh.

VII. Rector refererade huru såsom Archiepiscop»* åstundar att see dee öfwersedde 
constitutiones.

VIII. Uplästes Illustriss. Cancellarii breef, att D a  Johannes Rudbecki«* kunde 
bekomma extraordinarii Professoris salarium för framgågne åhr. Detta upskiötz till 
Hans GrefL Excellence ankomst.

IX. Een studios»* na/Zone Ungar«* hade D. D. Emporagrii recommenda/fon som 
presenterades och uplästes, begiärte komma till stipendium eller någon paedago
giana. ResoL Efter han een sådan fremlingh ähr, och intett hafwer att uppehålla 
sigh medh, dy efterlåtes honom stipendium in secunda classe nu i påska, dock får 
han in antecessum 25 dr.

VIII [ =  X]. D. D. Stigzeli«* inspector stip. begiärte att Quaestor wille contentera 
stipendiaterne, dett han lofwade skola skee medh första lägenheet.

IX [= X I]. Discurrerades om spannemålskiöpett Och efter noga betänckiande 
slötz att Claas Eden motte den få behålla för 15 dr tun., emedan ingen annan kiöp- 
man sigh angifwitt hafwer, som méhre biuder, och hon intett mehre giälder i 
Stocholm.

X [=X II]. Bönderne i Tillinge, Sparsetra etc sochnar begiära tillgift. ResoL 
Ransakas först hwadh dee hafwa i förrådh, fins intett, så gifs dila/ion mz dem.

XI [ =  XIII]. Ländzman i Muncktorp begiärar att få behålla sin kyrkiotijonde 
1 tun. 4 f. och några kappar för sitt hafde omaak och bestälningh. Res. Een tunna 
som för honom beeståås bekommer han, meere intett.

XII [=X IV]. Booktryckiaren Johannes Pauli begiärte betalningh för sine utlagda 
penningar. ResoL Honom beståås till wijdare reckningh 100. dr koppar: tt.

XIII [=X V ]. Humblegårdzmäståren inkom och frågade om han medh sine ge- 
seller kan i nästa utskrifningh wara trygg och genom privilegierne frijkalladt. Till- 
spordes huru många han hade till sigh, suarade sex, och medh mindre kan iagh ey 
alt arbeet utföra, några hålla nu till på bygden. ResoL AUdenstundh någott i Aca
démie wacht mancherar, dy kunna dee som på bygden ähre ther sigh inställa, 
dock gånge utan löhn tiU dess man får see huru medh fångarna blifwer, dee 
andra synes wäl kunna genom privilegierne wara försuarade, men taga nytt breef 
på kommande åhr.

XIV [ = XVI]. Mårten Erickson timberman inkallades, befaltes giöra färdige
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trapporna wijdh tryckett, om löhnen afhandla medh inspectorib#/. Han begiärte 
blifwa af medh Brich Matson. Befaltes honom derföre taga breef på detta åhr till
kommande, och sluta honom ut. Tillsades och att wara billigh för sitt arbeete.

XV [ =  XVH]. Gustav#/ Gestrini#/ begiärer ut stipendium för innewarande ter- 
miin. ResoL Blifwer han här till midsommar skall han bekomma, eljest intett

XVI [ = XVIII]. Nicolaus Bureus begiärer någon horam praelectionum. Resol. 
Dett kan skee emillan 4 och 5 in auditorio vacante.

Den 19 Januarij

woro tillstädes in aedibus Rectoris Magnifici M  Olai Stenii D. D. Joannes Terse- 
tus och M. Petr#/ Liungh.

Då ransakades dett måål, hwilkett några dagar tillförende hoos Rectorem Magnifi
cum war angifwitt af bårdhskiärarmästers[u]en Meinert, och nu widare klagades 
af Andrea Petri UpsaL emoot desse studiosos Petrum Chersonium, Jonam Ferde- 
nium, Andream Nicolai, Laurentium Laurentii, Christophorum Johannis Bergman, 
Christophorum Kempe, Petrum Kempe, Andream Andreae, Jacobum Odhelium, 
Achatium Menser, Benedictum Retium, Petrus Luut.

Berte Andreas Petri refereradhe saken sålunda: Jagh kom på kiellaren medh Johan 
Mårtenson, desse studenter woro för migh, Meinert och Näbben kom efter. När iagh 
hade seetatt een stundh, begynte iagh taala mz desse, kan skee iagh felte några ordh 
som dem misshagade, då fick een migh i hårett, hwilken dett war weet iagh ey wist, 
de andre sprungo upp, och slogo migh illa, iagh lade migh på golfwett och låttes 
dåna, dee sade, han lefwer ännu, och slogo mehra sampt trampade migh öfwer 
lifwett. Kellarsuen togh mig ifrå dem, men de togp migh tillbaka, fölgde migh 
medh hugg i förestufwan, då iagh fick hatten och kappan lopp iagh ut. Ben kom 
efter medh een daart, hölt honom öfwer migh, dock slapp iagh undan.

Meinert refereradhe och huru medh sigh tillgått war, men efter han hade fått 
suerdett igen, klagar han ey mehra på dem, utan bleef wenn medh dem till- 
gifwandes alt, emedan de deprecerade.

Till Andreae klagomåål suarade studenterne sålunda. När Andreas Petri hade 
een stundh seetatt, då ropade een af wåra Achati, denne Andreas sade till oss, sökie 
i occation, een af oss sade: Wij rope Achati, han sade, kan ingen af eder suara 
mehr ähn du. Och då steegh Johan Mårtenson hans stallbroder på bordett, och 
hade ährnatt slåå till oss medh teenkannan. Jagh, sade Chersoni#/, steegh up att 
förhindra honom, då slåår Andreas migh medh een nyckel detta såår på näsan. 
Jag slogh honom tå een örfijl igen, om någon annan slogh honom weet iagh ey, 
dy bloden lopp migh så i ögonen, att iagh ey kunde see. Andreas Petri sade, den 
som hade upskorne armar slogh migh mäst, många woro på migh, Odheli#/ och 
Andreas hade ey der medh att beställa. Jagh begiär allenast att bårdskieraren blifwer 
contenteradt

Meinert inkallades och gaf sigh tillfridz medh 6 rdr fyra till sin mästare, och tuå 
åt sigh.

Sententia: Hwar person af studiosis för otijdigh kellargångh, och dett the woro 
i flock uti perlementett böte 1 rdr. Men Petrus Luut som borttogh suärdett 2 rdr. 
Andreas Petri Upsaliensis för dett han kom perlementett på baan och slogh Cher- 
sonio såår böte sammalunda 1 rdr.
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höltz ordinarium Consistorium minus prassentib»/ M. Olao Stenio p.t. Rectore, 
D. D. Joanne Tersero, M. Israele Bringio, M. Olao Unonio, M. Petro Liungh.

Då ransakades een saak emillan Mårten Stenson å kärande, och några studiosos 
benemdt Johannes O. Biugge, Laurentius A. Arenarius, Benedictus Matthiae, Acha- 
tius Liborii, Abrahamus Johannis suaranden:

Mårten Stenson refereradhe handeln sålunda: Siette dagh jul war iagh till afton* 
måltidh hoos m. Casper, sedan sende iagh heem efter hest och pistoler, ty dett war 
haalt, och eljest har waritt otrygt att gåå på gatan. Tå iagh på torgett kom, redh 
iagh upp till Adolp[h]s hörnett, men strax wende tillbaka, ridandes öfwer gambla 
torgett, ther roopade iagh tu roop. När iagh kom till Claas Edens kiölnaknuut, fick 
iagh see desse stå halfparten på hwar sijdan om wägen. Jagh meente de skulle der 
stå och wilja öfwerfalla migh, högg hästen i sijdan medh sporarna, och fick ut 
pistolen, rijdandes till i fult språngh. När iagh kom till dem högg Laurentius till 
migh, men iagh baar pistolen före, hwilken fick denne skadan af suerdett. Hatten 
flögh medh thet samma af migh, och iagh reedh fort in igenom porten, då kommo 
dhe efter roopandes skiälzordh, skielm, hundzfott etc., manandes ut migh, dett iagh 
ey hörde. Efter några dagar war iagh i bröllop om aftonen, då komma några till 
min port, der utan före skutitt, och så att een kula ähr lupen igenom fenstrett in 
uti stufwan, hwilken min pijga andre dagen hittade igen, een sitter och uti porten, 
i hwilken de hafwa myckitt huggett, slagett medh steenar, och sammaledes huggitt i 
planckett brede wijdh. Mina giäster hafwa mött dem som andre gången dijt ginge, 
då fölgde j[unker] Kooskiöldh een annan, men denne Benedict»/ och j. Kooskiöldz 
tienare fölgdes åt hafwandes hwar sin pistool hwilken Benedict»/ satte på bröstett 
på een af them. Här utöfwer, skoro dhe och den första gången hatten, som flögh 
af migh, all i stycken sönder, såsom han här sielf till wittne ähr, och sedan han 
sönder skurin war, kastade the honom öfwer planckett in uti gården. Min port
hammar hafwa dhe medh steenar bortslagitt och kastatt honom in uti een annan 
gårdh. Een poicke weet alt detta wittna och hwem som hwart för sigh giordt 
hafwer, iag begiärer tienstligen, att han kunde här i få wittna.

Till denna käromåål suarades på andre sijdan af Johanne Biugge sålunda: Wij 
woro den afton till måltijdh hoos Måns Staffanson. Omsider begiär mons. Koo
skiöldh migh och Dn. Arenarius följa sigh i leekstufwa, och på dett han måtte hafwa 
musicanter sendhe han efter desse novitios. Han gick tijt, och skickadhe efter oss, 
när wij der kommo, kom mons. Kooskiöldh strax ut, der ifrå hade wij ährnatt gåå 
på een annor ort, när wij kommo till Olof Pedersons gårdh stannade wij. Då kom 
Mårten Stenson rijdande i fult språngh, hållandes pistolen up i wädrett, reedh på 
mons. Kooskiöldh att han flögh på sijda, ropandes på oss hundzfotter, och andre 
skiälzordh, slåendes efter Laurentium medh pistolen, då han baar för sigh, och 
wille afwärja slagett. Jagh hade intett suerdh. Mons. Kooskiöldh wille endtligh see 
hwem detta war som braverade sigh, oansedt iagh wille ställa honom till fridz och 
badh honom gåå heem, dock stodh han litett quaar, och hans drängh een pålack 
lopp efter och upsporade gården, fodrade ut Mårten Stenson, och högg medh suer
dett i gatan eller och kan skee i porten.

Hwadh poicken widhkommer som tillbiudes af Mårten Stenson att wittna, ähr han 
een öfwermaga, och har tillförende tillbudett att liuga lijfwett af een gammal man.
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utan all skiäl, hafwer och lofwatt att sättia een lögn upp på desse novitios sine förre 
husbönder när han skulle komma ifrå dem, till hwilkett deres wärdh Arfwidh 
Suenson sampt fleere i gården wittne ähre.

Efter denne Arfwidh af siukdom ey kunde upkomma, dy sendes till honom Ja- 
cobus Cursor och Mårten Erickson timberman, de kommo tillhaka, och hade både 
Arfwidh sielf, hans hustro och pijga gifwitt poicken detta wittnesbördh. Gossen 
ähr ey till dett ringeste troendes, dy han både liuger och stiääl, hafwer och lofwadt 
sigh skola råttia een lögn på studenterne, att de ey skole tacka sigh före.

Johannes Caspari och Benjamin Palumbus, Mårten Stensons giäster, inkommo, 
aflade sin lijflige eedh, och wittnade först Johannes sålunda: Första afton hörde wij 
stort tumult wijdh porten, fleere woro der ähn een, ropade, hundzfott, skielm, bern- 
hyttare, ty skult ey bravera studenter. Dette sades på suenska och slogz treffeligh 
på porten. Andre afton klockan tijo gingo Benjamin och iagh heem, då möta oss 
först mons. Kooskiöldh och Apalboom, sedan een drängh medh thenna Benedicto, 
hwilken kom och fälte pistolen åt oss, men talte ingen af oss någott till den andra. 
Wij gingo heem och ladhe oss, sedan kommo dhe till Mårten Stensons port roo- 
pade och skiöte tuå gångor, när lodett inkom hörde iagh ey, utan att dett small

Benjamin witnade sålunda: Förste afton ropades wijdh porten hundzfott, bern- 
hentere, skielm, slogz på porten och porthammaren medh steenar och suerdh, många 
motte de wara som roopadhe, porten runkade widh slagen. Andre afton mötte wij de 
förbe: te. Då kom Benedict#; och fälte pistolen åt oss, iagh kienner igen honom, 
sedan kommo dhe till porten, skiötte tu skott, men inga skiälzordh fältes der tå 
såsom hördes.

Desse begge betygade och på sin eedh att rutan på fenstrett gick sönder den 
aftonen, och att pijgan fan igen lodett andre dagen seyandes: Här ähr lodett

Måns Staffanson inkom och wittnade i denna saak sålunda: Klockan 8 om aftonen 
kom iagh heem, der efter gingo mina giester ut, och hafwa sedan kommitt till- 
hoopa medh Mårten Stenson. Huru detta har tillgått weet iagh ey utan Kooskiöldh 
sade, att een kom rijdandes, hafwandes suerdh i handen, denne upspanade min 
pålack, porthammaren kastades bort Een ungh drängh war medh oss, och alt dett 
denne hafwer giordt will iagh suara. Måns Staffanson sade sigh kienna igen att dett 
war denne Benedict#/, ty han war tå tillstädes, dock om han har någott giordt, weet 
iagh icke, ey heller antingen Kooskiöldh sielf eller hans drängh kastade porthamma
ren bort Pålacken war een stycke skalck, hafwer sagt, att om hästen hade stupatt 
medh Mårten, skulle han aldrigh hafwa stegitt upp mehra, denne pålack, har wäl 
waritt störste orsaken. Sade och Kooskiöldh att Biuggen och Arenar i#/ woro allenast 
till brunn.

Anders Benchtson een borgare inkallades och wittnade allenast detta, att Mårten 
kom rijdandes heem i fyyrsprångh, een kom efter och ropade några gångor och 
du hunzfott, högg i gatan, men föll omsider kull Fyra widh pass woro widh porten, 
roopade och slogo på honom, iagh hörde när porthammaren föll nidh, och meente 
att ett suerdh hade gått af. Jagh weet ey mehra här om.

Mårten Olofson wachtmästaren under staden, aflade sin eedh och wittnade så
lunda: Förre afton kommo desse ifrå Olof Mårtenson, kommo gatan efter oss. Een 
af dem hade een steen i näfwan, men giorde oss intett ondt, sedan gingo de upp åt 
Suartbecken, och wij wijste ey mehra af them. Lijtett efter kom Mårten Stenson 
ut, skiööt först af pistolerne i gården, (hwilkett Mårten Stenson och bekiende).
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När han kom till gambla torgett, reedh han uppföre till Doomtrapporna men strax 
wende om, och då på torgett roopade tuå gångor, men intett fälte några skiälzordh. 
Een afton der efter, gick Kooskiöldh och några andra om oss på torgett, tuå hade 
pistooler. Een af dem wijste oss pistolen men giorde oss ey mehra. Wijdare weet iagh 
ey här utaf.

Johannes Biugge praesenterade bookbindarens wittnesskrift, der han bekienner 
sigh hafwa sedt een rijda om sin port siettedagzafton medh dragen wärja.

Sedan detta på bemälte sätt ransakatt waar skiötz saken upp till dess Consistorium 
majus blifwer här näst hållett Interim blifwa de anklagade in arresto re et cor
pore.

Den 31 Januarij

upwägdes på tryckerijhusett, dett nya tryckett som inkommett waar ifrå Hollandh. 
Detta skedde i Magn. p .t Rectoris M. Olai Stenii, D. D. Terseri, Doct. Danielis 
Sidenii och Notarii närwaro. Och fans efter pyndaren tagen hoos (Economum 
templi, wichten på hwart slagh som följer:

Skålp:d eller mk.

Grot Canon R om ain ............................................................................138
Klein Canon Rom ain........................................................................... 167 1 /2
Assendonika R om ain........................................................................... 171
Assendonika C u r s i f .......................................................................58 */4
Grott Canon Hogdeusk..................................................................59 */2
Augustin H ogdeusk ........................................................................... 161 V 2
Median Romain och C u r s i f ........................................................2 9 1/ 2
Augustin Romain och Cursif defect..............................................33
Text Romain d e fec t.......................................................................33
Text Cursif defect............................................................................ i 2 3/ 4
Median tue lineas capitales............................................................. 12 1/ 2
Augustin tue lineae capitales........................................................ 8
Text tue lineae capitales..................................................................  i i  */2
Grott C ap itaal........................................................................................i i  90 mk

Summa 2 skepp. 5 fö 6 mk.

Den 16 Februarij
höltz ordinarium Consistorium, praesentibus M. Olao Stenio p.t. Rect., D. D. 

Joanne Tersero, D. D. Petro Schomero, Doct. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, 
M. Isaaco Istmenio, Dn. Henrico Ausio, M. Christiano Ravio, Dn. Benedicto 
Hedraeo, Dn. Johanne Bur eo.

I. Uplästes D. Doct. Johannis Matthiae promotorial för Jona Kylandro att be
komma stipendium. Skiötz up till tess der om blifwer handlatt, finnes han godh 
in examine skal han bekomma.

II. Uplästes H. K. Maij:tz resolution gifwen stadhen om tröskningen, hwilkett 
ey motte hafwas för hender wijdh eldzliuus wijdh arbitraal straaff. Slötz att Rector 
påminner borgmestaren, att alla kyffen bygde när in på ladorna motte der frå 
removeras och täckias ladorna medh torf.
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III. Fechtmestaren will reesa till Stocholm att fodra någott, begiärer testimonium 
diligentias i sine exercitier. Res. Om hans flijt och uträttande ähr Professorib»; 
okunnigt, will han testimonium hafwa, så tage af sine discipulis, eller bruka sitt förre 
testimonio.

IV. Proponerades om Physica Sigfridi Aaronis hwilken Johan Hinderson will 
låta tryckia, och begiärer V. Consistorii assentum der tilL Här frågades af M. Ist- 
menio hwadh han meente om denne booken, der tiU han suarade. Den booken böör 
ey tryckias, ty hwar annan terminor, res ipsa och method»; böör aldeeles corrigeras, 
föres och många absurda inn, ähr ey nödigt att den boken in publicum utgåår dett 
och gloorwördigst i åminnelse sal Konungh Gustaf om henne sagt har. Skiutz här 
medh wijdare up till plenior Consistorium.

V. Herr Jöran Flemmingh begiärer resolution på hemmanbytett, begiärer Kräby 
i Rasbo dett een student genom testamente innehafwer, will gifwa Rörby i Bälingh 
igen. Skiutz up till dess man får see donationsbrefwett hwilket Archiepiscopor 
hafwer hoos sigh. Ehest ähr Röörby ett ödeshemman. Vid. acta 647. 26 Maij § 3.

VI. Uplästes H. K. Maijttz breef för Odhelio att han skall här efter wara ordi
nari«; Professor theologiae och beträda rumett mist hoos dhe andre etc. Emedan 
ey många woro tillstädes skiötz här medh upp till plenior Consistorium blifwer.

VII Illustriss. Cancellarii recommenda/ion till dett samma uplästes.
VIII. Mårten Steenson medh sine antagonister inkallades och afsades att deres sakz 

afdömmande skiutz up till plenior Consistorium, interim blifwe parterne in ar- 
resto.

IX. Een hustro Margetha benemdh besuärade sigh att Erich Mårtensons mölnarens 
hustro har skylt sigh derföre, att hon skulle hafwa trollatt henne, emedan hon nu 
några åhr har legatt till sängh. Erich Mårtenson sade, att sin hustro intett beskyller 
h. Margeta derföre, utan een annan, som dödh ähr, hafwer så sagt för sin hustro, 
och ähr ey annatt ähn löse misstankar. Ähn säger h. Margeta att Erichs hustro hade 
uppenbarligen beskylt sigh, der till Erich nekade. Och alldenstund inga wittne 
kunde hafwas, dy afsades, att så frampt sådana beskylningar här efter skeer, skall 
saken uptagas och på tillhörigt sätt utföras, befaltes altså desse blifwa wenner.

X. Uplästes een testamentzskrift, medh hwilken, een fordom Academiae wacht- 
drängh benemdh Johan Pederson och hans hustro hafwa sålunda stadgatt, att efter 
alt thet the hade, war aflingegodz, dy skulle den såsom efterlefde den andras dödh, 
wara hans rätte arfwinge till altsamman. Nu blef mannen först dödh någott efter 
hustron, lefwa nu efter hans syster, och hennes, nemlige hustrons moder och syster. 
Desse tuå wilja nu heele arfwett behålla, och intett den döde Johan Pedersons 
syster der af gifwa. Resol Testamente« ähr gio[r]dt absque mentione temporis, 
hafwer allenast sin vigor emedan någon af dem som testamenterade lefde. Efter de 
nu ähro döde så bytes arfwingarna emillan efter lagh. Bytessmän blifwa h:r Erich 
Murk, Notari«; och Johan Anderson.

XI. Den dödes hustrons syster Margeta begiärte att bekomma utan bytett tu åhra 
löhn, efter hon så lenge hade tient Johan Pederson. Resol Kan hon någon gield medh 
wittne bewijsa så bekommer hoon.

XII. Een studios»; Johannes Pitensis benemdh anklagade Canutum Angerman- 
num, att han hade öfwerfallitt sigh medh hugg, lupitt heem efter sitt suerdh, kom
mit i samma stufwa tillbaka, och satt suerdett på bröstett uppå sigh, och när han 
skulle afwärja stingen ähr han blifwen skuren af suerdett i handen. Canut«; bekiende
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sigh hafwa waritt heem efter suerdh, wille allenast skrema den andre, giorde ingen 
skada ther medh.

Sententia. Canut»x skall sittia i prubban tuå dagar, mista suerdett och böte 6 mk 
s.m.

XIII. D. D. Terserar sade att talett går i Stocholm att domen intett ähr lefreratt 
i Hofrätten, moste altså ähn nu wara hoos I1L Cancellarium. Emedan Prof. Johannes 
Bure«x reeser tili Stocholm lofwade han wilja utspana här om hoos Illustriss. Can
cellarium och giöra rapport tillbaka medh nästa post:

XIV. Johan Anderson tillsades att skola nu strax begynna att gå wacht Bes to dz 
ochså att arma skulle giöras, och betalas ex publico. Dörar till Consistorium och dett 
som der till lyder tillståås Rectori att låta beställa.

XV. M. Eskildh bewiljades att bekomma 1 tun. korn. Johan Anderson tale medh 
Quaestore om sin löhn.

XVI. Academiae upbördzman Peder Benchtson refererade att een bonde will uptaga 
itt Academiae hemman i Forkarby som ähr öde och detta åhr gifwitt ödesädh der- 
före, ähr allenast der på een eelak stufwa och nästan inge andre hus, begiärer för
denskull bonden tillgift på dett owissa, om han skall blifwa quar. ResoL Bonden 
beståås tillgift på halfparten af dett owissa, och dett provisionaliter, och bygge så 
hemmanett.

XVII. Mårten Stenson har tagitt tu halfwa hemman för ett heelt, och såsom höltz 
före emoot Consistorii wilja. Rector lofwade sigh wilja här om fråga hono/» 
sendes och Johan wachtmestare till honom medh befalningh, att han giör alla 
particulier räkningar färdiga, emedan han sigh nu besuärer ey kunna bekomma 
räkningarna af Quaestore.

XVIII. Befaltes Notario att han nomine Senatus skall seya Räntmestaren till att 
han giör räkningh medh hwar och een af Professorib«x, nu medh snaresta. Detta 
bleef dagen efter uträttatt, och lofwade Quaestor sigh wilja dett efterkomma, så 
snart han bekommer afskrift af actis på spannemålens werderingh på 1649 -50 -51 
och 52, den som Professores hafwa till sine hushåldh tagitt. Detta utskrefs af actis 
och sendes her Räntmestaren tillhanda. Vid. acta 1651 d. 5 Martij, A:o 1651 d.
1 Oct. item 6 Novembris, A:o 1651 19 Novembris.

X IX  Claas Eden will ey gifwa mehra för hwar tu a  af kyrkiotijonden ähn 14 dr. 
ResoL Spannemåhlen förwaras i boderne till wijdare betänckiande.

XX. Sal. Mårten Andersons enckia begiär detta åhrs frijheet på hemmanett hon 
besitter efter hennes man så länge har låtett sigh bruka i Academiae tienst, hafwer 
wäl bebygt hemmanett, och sielfwe hemmanett ähr suagt till åkren men utlagorne 
stoore. Skiötz up här medh till IIL Cancellarii ankomst.

XXI. Doct. Stigzeliftr refererade sigh hafwa bekommitt breef af M. Erich i 
Munchtorp, der han säger att sitt wederlagh har lagdz alleredan uti R. Gustavi 
primi tijdh till prestebordett i staden för kyrkiogodz, begiärer och blifwa omoleste- 
ratt, sade sigh wijdare hafwa talt medh Grefwe Magno här om, sampt om de 3000 
dr af accisen, hwilken hade meent bättre wara att sådant nu intett på thenne tijden 
omtalas.

XXII. Mårten Erichson begiär blifwa af medh Erich Matsoa ResoL Han blifwer 
iblandh dem detta åhr eller så lenge skrifningen öfwergåår, ty nu ähr orätt och 
förseent cassera honom.

XXIII. Johannes Pauli inlade ett tryckt defect register på dett nya inkomna
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tryckett, och will låta skaffa dess complement hijt in, kostar 400 dr koppar:t, 
frågade om Consistorium wille dett beståå, hwilkett bejakades, och Doct, Terserar 
skrifwer under registrett.

XXIV. D. D. Terser«j sade sigh hafwa lagt ex proprio till trycketz betalningh 
250 rdr, will nu hafwa sine penningar igen, och måtte anhålla her om hoos H. K. 
M aij:tt

XXV. Johannes Pauli begiär att fenstren uti hans kök motte byggias, will sedan 
hålla dem sielf ferdigh, the woro sönder när han kom uti wåningen. Slötz intett 
här u ti

Den 23 Februarij
höltz ordinarium Consistorium majus pnesentihar M. Olao Stenio p .t Rectore, 

D. D. Laurentio Stigzelio, D. D. Joanne Tersero, Doct Daniele Sidenio, M. Israele 
Bringio, M. Martino Nycopense, M. Boedo Quaestore, Dn. Henrico Ausio, M. Chris- 
tierno Ravio, D a  Benedicto Hedraeo, M. Petro Liungh, D a  Emundo Figrelio.

I. Inlefwererades af D. D. Tersero acta publica sui rectoram nyligen ankomna 
ifrå M. Noraeo dllijka medh några andra breef och skrifter. Huad bötespenningarna 
under densamma rectoraat belangar, bleef een junker Rautenfeldt benemdh skyldigh 
6 rdr på ytterste tijden af rectoratu, begierte derföre Doct. Terser«! cita/ion eller 
arrest på honom sedan, men bekom intett, begiär derföre nu een attest af Con
sistorio att han så myckitt skyldigh ähr. Olaus Johannis Upsaliensis bleef och felt 
till någott böte men hafwer intett att utgifwa, motte derföre begiära af Consistorio 
remission der på.

Wijdare proponerade D. D. Terser«r om mulcta absendum Professorum e Con
sistorio tempore sui rectorat«!, begiärer nu execution der på, efter som tillförende 
slutett ähr. Här om discurrerades åtskilligt, somlige meente att hwar och een skulle 
nogh tillförende och utaf conscienda och sin embetes plicht wara obligerade att 
wara tillstädes, så ofta han dett giöra kan valetudinem et occupationes gravis simus. 
Doct Stigzeli#! sade att dett har understundom besuär medh sigh både af sielfwe 
saken som tracteras såsom och falla andra consequender, iblawdh odia och åtskilliges 
ilwilia, dock motte här officium Professoris och salus Academiae ansees, dy ofta 
förefalla sådana ährender såsom sal«! Academiae sigh stöder på, då fordras att många 
ähro tillstädes, den thet ey will seye officium ifrå sigh. Sigh intett begiära eller 
åstunda dett besuärett, men lickwäl mäst altijdh hafwa waritt tillstädes, och dett 
propter salutem Academiae, pastor och medici ähre ofta och kunna blifwa af sui 
officii negotiis förhindrade, men praetendere tå een justam excusationem, men dich- 
tas någon ca«!a absentiae gielde tå intett Omsider slötz att Cursores skole sendas 
omkringh medh een catalogo, hwar som D. D. Professores obligera sigh att komma 
tillstädes in Consistorio eller böta efter novas constitutiones, den ey underskrifwer 
exiperas emoot och säye sine orsaaker nästa Consistorii dagh.

II. D. D. Terser«! begiärte dimission af Consistorio efter så få altijdh komma 
tillstädes, begiärte och execution på absentes som tillförende. Proponerade ochså om 
kiöpbrefwett på gården, men skiötz up der medh.

III. Professor Johannes Bureus har skrifwitt hijt sigh hafwa welatt sökia aeterne 
hoos Illustriss. Cancellari«! men ey bekommitt audienz efter han ähr siuk. Slötz 
att här om skall skrifwas till Hans Gref. Exc secretarium.

IV. Rector sade sigh hafwa waritt hoos Archiepiscopum och begiärt testamentz-
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brefwett angående hemmanett Kräby, men hans högwyrdigheet har ey weetact hwar 
thet ähr. Meentes att Academien ey må stort bekymra sigh här om, emedan ingen 
skrifteligh dispositionis commissio finnes.

V. Discurrerades att een pergamentzbook motte giöras, der uti alla Academiae 
godz motte antecknas medh gambla och nya förmedlingar. Här till lofwade Quaestor 
sigh wilja låta bestella tuå böcker att godzen kunde i den eene antecknas efter gamble 
utlagor, i den andre efter dhe nye.

VI. Proponerades om Quaestoris räkningar medh Professorib«j och begiärtes af 
Quaestore att han wille låta den anställa medh dett snareste. Quaestor suarade sigh 
ey wäl kunna dett giöra emedan ey alla af Professorib#j wille taga spannemåhlen 
efter som kiöpmannen lindrigast har gifwitt Då begiärtes af the som ey medh 
spannemålzräkningen hafwa att bestella eller wilja så gifwa som kiöpmannen lind
rigast, motte komma till att clarera sina räkningar. Och om then frågan om Pro
fessores må spannemåhl för lindrigare kiöp behålla ähn kiöpmannen inladhe D. D. 
Stigzeli«j sin resolution skrifteligen sålunda: Hwadh denne frågan widkommer om 
Professores må den spannemåhl, som dhe taga af Academiae räntor taga för mindre 
wärde, ähn som kiöpmannen (hwilken i postewijs kiöper) minst gifwer efter con- 
tract gilladt af Consistorio, så hafwer iagh altijdh, så ofta der om in Consistorio 
ähr talatt, sagt min meningh att migh synes dett icke stå i Professorum, och Con
sistorii macht, så disponera om Academiae räntor att dhe mindre sigh till godo gifwa 
ähn kiöpmannen, utan der till ähr nödigt, i underdånigheet anhålla hoos H. K. 
Maij:tt om een sådan lindringh, hwar hon skee skall W ill någon här emoot giöra, 
så suare sielf om tilltaal kommer. Ita sine praejudicio aliarum semper senti et adhuc 
sentio. L  Stigzeli»r.

Uplästes här hoos wärderingen på spannemåhlen uppå förbe:te åhr, vid. acta 
16 Februarij 1653 $ 19, hwilkett och upkastades in actis och befans efter utdragett. 
Och här till framhades och dett som slötz hoos clariss. Quaestorem d. 22 Decem. A:o 
1652 in praesentia Rectoris et inspectorum, att een tun. spannemåhl skulle för D. D. 
Professoribftr dett åhr gielda 14 dr kopp*r:t, och så frampt staten skulle kunna af 
räntorne afbetalas, motte ey Professores hwardeere mehre taga ähn 20 tun. och 
mindre om skee kan. Eljest slötz och om den förra att den werderingen motte hållas 
och blifwa på spannemåhlen som in Consistorio satt ähr.

VII. Gert Spech hafwer igenom wådeeldh mist 150 tun. spannemåhl hafwer i 
höstas begiärt een tu a  för 16 dr, nu ähr spannemåhles wärde mindre, begiärer der- 
före behålla för 15 dr tua, hwilkett efterletz både honom och Sattelmeyerskan sampt 
Hans Herman.

VIII. Efter Claas Eden ey will mehre gifwa för 180 tun. slätt korn som han hafwer 
aflagt, ähn tijo dr s.m. och eljest obilligt tillbiuder, och Quaestor lofwade att han 
wille låta kommande wåhr föra Academiae spannemåhl på bååt till Westeråås, hwar 
som han bekommer 16 dr för tun. men i wägen motte på hwardere tun. kosta 
16 öre. Detta förslagh gillades, emedan han sade sigh der på wiss wara, och wentar 
strax här efter skrifteligh contract.

IX. Slötz att Quaestor låter gifwa wederlagett i Munktorp löst, efter pastor låter 
see een vidimerat copia af Konungh Johans breef, hwar i honow beståås tolf pundh 
wederlagh.

X. Quaestor frågade huru Academiae mölnare wijdh Ulfwa skole i mantalslängden 
upföras. Res. Upsättias för Academiens mölnare, och ey försuarskarer. Klockaren
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såsom åboo Waxala och Leena klockarebool ähre efter privilegierne frij, sättias 
lickwäl å parte och formales att dhe ähre klockare. Kan ey annars skee så sättias i 
roota.

ödeshemman frijkallas genom herredagzbesluut och att så der medh beskaffatt 
ähr gifwes af Rectore een attesta/ma

XI. Slötz att när skrifningh blifwer, skall någon på Professorum wägnar när 
wara som försuarar preebendehemmanen.

XII. Academiae upbördzmäns hemman som de åboo på sin tienst, ähre efter 
herredagzbeslutett frij för knichtskrifningh, här på gifwes desse be:te een attest af 
Rectore att dhe i Academiae tienst ähre. SaL Mårten Andersons enckia efterlåtes och 
denne frijheet på de dett hemmanett hon åboor, dett andra Alby ähr öde.

XIII. Efter D. D. Stigzelii begiäran lofwade Dn. Quaestor sigh wilja giöra räkningh 
medh honom om måndag nästkommande.

XIV. Landzhöfdingen i Westeråås begiär att Academiae bönder motte tillhållas, 
att giöra kiörtzlor till giestgifwarhusen. Resol. Dett som annatt frelse der till utgiör 
motte och de giöra.

XV. Discurrerades om Mårten Stensons hemman, hwilka han hafwer utan Consis
torii minne.

XVI. Skogzwachtaren benemdh Matz anklagade Ericum Molitaeum Vermelandum 
att han i lördagz otto dagar sedan gick på een orrleek i skogen mitt emillan Nyfwela 
och quarnboogiärdett, hafwandes bössa på axelen och bondekläder på sigh sampt 
een karpuus, kläderne har han tagitt hoos sin bonde i Bertoga. När iagh wille taga 
bössan af honom, slogh han migh illa på handen sampt tu slagh i hufwudett så att 
iagh föll omkull, sedan togh han min bössa och kastade den bort i snöön, och be- 
gynte löpa att iagh omsider ey wiste hwart han togh wägen. Jagh gick till Bertoga, 
och tå iagh hade någott ther drögt, kom han in och hade sine egne kläder på sigh 
sampt karpusen hwilken iagh igenkiende. Jagh frågade om han ey war den samma, 
och badh honom följa migh i staden, men han begynte löpa utföre backan till Hel- 
leby, och tå iagh sade migh wilja skiuta honom der han ey wille stå, wende han 
om och fölgde migh i staden.

Ericus Molitae«/ bekiende sigh hafwa haft ährende någott ut om byyn Bertoga, 
hade bössa medh sigh, gick efter orrarna, men icke kom till att skiuta, efter han 
hade een fluss i ögatt, när han wille taga bössan, sade Ericus, skiööt iagh honom 
ifrå migh, då begynte han spänna upp sin bössa och wille skiuta migh, när iagh 
dett sågh, kom iagh i hogh huru illa han hade tracteratt andre medh hugg till- 
förende, slog iagh honom ett slagh eller tu, och då gaf han sigh omkulL Sedan togh 
iagh hans bössa, och wätte i fängehoolett, der efter gick min wägh etc

Skogzwachtaren framlade sin fullmacht hwilken uplästes. Resol. Emedan skytte- 
eller skogzordningen nu förhanden ähr, dy skiutz här medh up till nästa Consistorii 
dagh. Interim blifwe Ericus Molitasus in arresto och stolle caution för sigh.

Dn. Benedict«/ Hedras«/ stälte sigh i caution för Erico. Skogzwachtaren Matz 
lofwade sigh wilja till nästa Consistorii dagh skaffa skogzordningen.

XVII. Een drängh ifrå Alunda, Jacob Larson benemdh begiärte blifwa wacht- 
knicht, wille gå utan löhn till tess de andre bekomma sin resolution, har tient här 
i staden till förleeden höst, ähr intett upfördh i mantalsrooten. Resol. Emedan 
wachten ähr Academien nödigh dy antages han, och bekomme der på zedeL

XVIII. Företogz Mårten Steensons saak och uplästes acta 26 Januarij denne saak
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angående sampt mons. Kooskiöldz breef, der han heela saken påtager sigh och sin 
pålack skyller för mestedeelen ther af. Rector frågade hwilken sönderskaar hatten. 
Benedict«/ nekade aldeeles ther till, när dhe andre frågades om dhe kunde edligen 
befrija Benedictum ther ifrå, suarade Laurenti«/ Arenari»/ sigh ey kunna befrija 
Benedictum medh eedh ther ifrå. Abraham«/ och Achati«/ sade thet samma, efter 
the ey woro alle tillhoopa utan någott stycke ifrå Kooskiöldh, pålacken och Bene
dicto.

Achati«/ sampt Laurenti«/ Arenar i«/ sade sigh kunna med eedh wittna om så af 
dem fordrades att Mårten Ste»son ropade skiälzordh på alla tillhoopa tå han kom 
rijdandes på dem.

Benedict«/ bekiende sigh hafwa een afton dier efter waritt ut medh Kooskiöldh 
och pålacken, hafwa haft een pistool i handen, hwilken war mons. Kooskiöldz, 
skildes ifrå dem på gamble torgett, och ey war medh till Mårten Steenson.

Laurenti«/ Arenari«/ inkallades och efter aflagdh eedh betygade efterföljande. 
När Mårten slogh till migh medh pistolen, föll hatten nidh. Jagh togh up honom, 
men Kooskiöldh fick honom af migh, och lefrerade åt pålacken, denne lade honom 
på een stock och högg på honom medh suerdett, sedan skoro pålacken och Benedic- 
t«/ sönder honom, och mons. Kooskiöldh kastade den sedan in i gården. Porthamma
ren slogh pålacken nidh, hwilken mons. Kooskiöldh och bortkastade uti een annan 
gårdh. Här bekiende Benedict«/ sigh medh j. Kooskiöldh och pålacken hafwa waritt 
hoos porten, Laurenti«/ Arenari«/, Achati«/ och dhe andre sade han hafwa stått 
wijdh brunn.

Laurenti«/ Arenari«/ bekiende och edligen wijdare att pålacken och Benedict«/ 
togo begge i byxsäcken efter knijf, hwilken som fick up honom, sade han, weet 
iagh icke, Benedict«/ och pålacken skore både sönder honom, dhe hade knifwen 
hwar efter annan. Pålacken war på plancken och wille äntligh in uti gården. Denne 
sampt juncker Kooskiöld roopade skiälzordh på Mårten Stenson men ingen an
nan.

Sententia. Laurenti«/ Arenari«/ har blottatt sin wärja och huggett i pistolen, ähr 
den therföre förwärkatt; Benedict«/ betaale hatten och gå i prubban tree dygn, 
för dett han så neesligen hafwer Mårten hanteradt medh hattens sönderskiärande, 
miste pistolen, och wärja sigh medh sex man eedh att han ey har skutitt i porten, 
eller in uti stufwan, i medier tijdh ställe caution för sigh.

Mårten Steenson böte 12 mk för grassaterijdande efter placatett, miste och 
pistolen som han har hållitt i handen blottadt, sampt för otijdige ordh fälte för 
rätten (lögn, lapperij) böte 6 mk s.m.

Die 1 Martij
convenerunt in Consistorio M. Ola«/ Steni«/ p.t. Rector, D. D. Laurenti«/ Stig- 

zelius, D. D. Joannes Terser«/, D. D. Carol«/ Lithman, M. Israel Bringi»/, M. Mar
tin«/ Nycopensis, M. Ola«/ Unoni«/, Dn. Aus i«/, M. Johannes Laurbergi«/, M. 
Christian«/ Ravi«/, Dn. Benedict«/ Hedrae«/, M. Petr»/ Liungh.

I. Inkom Johannes Simonis rysse som här litett tillförende har kommitt i staden, 
och hade många såsom sigh kräfja för öölgiäldh sampt annatt, frågades om han 
hade någott testimonium eller breef medh sigh af H. K. M aij:tt Han suarade ney. 
När iagh fick testimonium här ifrå reeste iagh till Åboo, sedan kom till Stocholm 
tillbaka, hwarest såsom dett testimonium iagh här ifrå hade upbran.
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Aldenstundh denne Johannes ryss hade aliereda afskilt sigh ifrå denne Academien, 
och ey någott testimonium hafwer ifrå de orter, han har wistas på, dy wille Con
sistorium intett hafwa någott medh honom bestella utan befaites wachtmestaren 
följa honom till borgmestaren, och den som hafwer att kräfja gånge tijt och sökie 
sin rätt.

II. Proponerades om mantalsskrifningen och slötz att längden motte medh sna- 
reste giöras reen, och förmantes att alla skulle granneligen låta sitt folk upteekna. 
Borgmestaren hafwa begiärt att see denne längdh, efter många seya sigh wara under 
Academien eller i Professorum tienst, som lickwäl tuiflas om, efter dhe ähro borgare 
i staden. Om detta postulato discurrerades någott och föllo vota som följer.

Dn. Hedrae#j. Borgmestaren må wäl see längden. M. Ravi«j\ Borgmestaren see 
den och lefrera strax tillbaka längden. D a  Ausi«r. Borgmestaren motte see den, 
sedan sendes till Procancellarium eller landzhöfdingen. M. Unoni»r. Dett ähr lijka 
antingen hoos sendes till borgmestaren eller landzhöfdingea M. Nycopensis. Till- 
förende ähr ey brukeligitt att lefrera borgmestaren, Rector må allenast wijsa them, 
men tage strax längden tillbaka. M. Bringi«/. Borgmestaren motte see längden, will 
han skrifwa den ut, dett må haa  D. D. Lithmaa W ill borgmestaren hafwa längden 
låte see sin instruet ion, eljest må hon lefwereras commissario efter förre bruuk. 
D. D. Terser«r. Tuenne gåå till borgmestaren, och communicera medh them, och 
låte them få een copia af längdea D. D. Stigzeli«r. Saken behöfwer ey så stoor 
strepiter, billigt ähr wij låta trooligen upteekna wårt folk, och moste dett giöra. 
Sedan längden ähr färdigh lefreras hon Rectori som låter upläsa den i D. D. Pro
fessorum närwaro, sädan communicera medh borgmestaren, ty wij låta intett ransaka 
utan staden giör diet; och här förutan kunna dhe ey bewijsa sin trooheet och plicht, 
eljest ähr denne begiäran ingen superioritatis affectatio. När denne längdh wijses 
dem, må man wäl fråga om dhe någon instruetion hafwa, eljest wijses den förutan, 
dy till bonum et commodum publicum moste wij cooperera, sedan dhe hafwa den 
sedt och afskrifwett, så tagz denne igen och Rector skrifwer under. Säger någon 
här emoot, så suara hwar sin meningh.

Slötz altså att borgmestaren skulle bekomma längden, och så frampt dhe begiära 
afskrifwa densamma.

Discurrerades om hwilka skole införas i denne längdh. Refererades att oeconomwr 
templi har sigh sielf undantagett. Ministri verbi komma ey heller i samma längdh.

Rector lofwade tillijka medh Notario sigh wilja gå till Archiepiscopum och för
fråga om rectore, conrectore och collegis scholae, om dhe skola och införas.

Cursores ähre för sine personer frij, quia sunt studiosi, men deras hustror, pijgor 
och drängier, om dhe sådant hafwa, motte skrifwas. Om studiosi ähre gifte, skrifwas 
theras hustror och pijgor.

Adelens som här studerar drängier och kokerskor blifwa wäl frij efter deras privi
legier.

Slötz att Rector talar medh borgmestaren och frågar om icke alle af stadsens 
medel will låta sitt leegfolk sielfwe utläggia mantalspenningarna.

Ultimo inlefrerade Dn. Ausiftr tryckieräkningarna.

Den i i  Martij
kallades D. D. Professores tillhoopa i kyrkian.
i. Uplästes mantalslängden.
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2. Taltes om Johanne Simonis rysse och bewiljades honom ett wägepass, der till 
penningar sex dr koppar: t eller någott mehre, att skaffa sigh några kläder, efter 
han aldeeles naken ähr.

3. Refererade Rector att borgmes tar en ähre tillfridz medh att legofolkett af 
stadzens medel utlägger sielfwe man talspenningarna för sigh, så framt D. D. Pro
fessores så stadga sigh emillan att deras legofolk dett samma giöre. Slötz och af alle 
som tillstädes woro att legofolkett skole för sigh sielfwe utläggia.

4. Proponerades om Cursoribftr om dhe medh sitt husfolk kunne niuta frijheet 
för mantalsskrifningh men här uti slötz intett.

Die 23 Martij,

höltz ordinarium Consistorium praesentibus M. Olao Stenio Rectore, Doct. Da
niele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Olao Unonio, Dn. Henrico Ausio, M. Johanne 
Laurbergio, Dn. Johanne Scheffero, Dn. Benedicto Hedraeo, Dn. Johannes[/] Bureo, 
Dn. Emundo Figrelio.

I. Proponerade Rector om fångarna, huru dhe intett hafwa att uppehålla sigh 
medh, och der Consistorium icke wilja betenckia någott medel att bekomma pen
ningar der till, sade Rector sig wilja afläggia curam om theras uppehälle. Con
sistorium meente först billigt wara, att den slagnass närmeste them hålla moste, 
men aldenstundh the ey så när förhanden ähre, och den dödes broder icke någott 
förrådh hafwer, moste tages af Academiae medel till deras uppehälle, hwilkett sedan 
refunderas. Här föllo alla eenhelleligen till then meningen, att om någon af D. D. 
Professoribflj som skyldigh ähr icke will utläggia eller säger sigh ey hafwa pen
ningar utgifwa för sin rectorater dett som tillbakastår af pecunia mulctarum efter 
librum mulctarum, då sende Rector till Quaestorem att uttaga så myckett af salario. 
Dock moste hwar och een honoris causa här om först tillseyas.

II. Refererade Rector huru som slutett war tillförende att hwardeere af fångarna 
skulle om dygnett bekoma 12 öre, nu hafwer Rector gifwitt allenast tijo öre efter 
summan steegh högt, frågade om Consistorium wille dett gilla. Suarades joo.

III. Samuel klockare säger sigh wara lofwatt att bekomma åhrligen af Academien 
sex rdr, för dett han ställer klockan, bekommer allenast 15 mk för hwar rdr, begiärer 
att niuta dett in specfe rdr eller 4 dr koppar: t för hwardeere. ResoL Han achtar illa 
sitt embete i klockestälningen, och går therföre myckitt orichtigt till der medh, må 
derföre icke mehra hafwa ähn 6 mk hwitt mynt för hwar rdr, eller som dhe nu 
giella, n[emligen] 15 mk koppar.

IV. Staden begiärer Erich Matzon Academiae timberman till tegelslagare. Resol. 
Will staden efterlåta Academien någon godh i hans ställe, och serdeeles Johan 
Matson såsom sigh tillbiuder, må de then bekomma.

V. M. Petr«r Laurentin«r begiär att niuta för Bibliothecae tienst duplex stipen
dium efter som sigh lofwatt ähr, såsom han säger. ResoL Skutz här medh upp till 
dess inspectores komma tillstädes, och dher om handlatt blifwer. Eljest ähr han 
fattigh och stilla, motte wäl hafwa dett.

VI. Gustarar Gestrini«r begiär niuta stipendiuw för denna terminen. Resol. 
Blifwer wijdh dett som tillförende slutitt ähr, att han dett bekommer så frampt 
han här blifwer till terminens ände. Wijdare slutes intett in absentia stipendia
riorum.
9 — 691091 Sallander
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VII. Emedan illa tillståår medh gambla Academiae taak och boogården kringh 
om auditorium Gustavianum, dy slötz att detta motte nu i sommar repareras, pen
ningar tages der till af dett som beståås på bygningar, och dett som ey tillräcker 
tages af anni sequentis.

VIII. Muurmästaren Anders Matson begiär blifwa i tijdh tillsagdh, om någon af 
Professoribus behöfwer hans arbeete i sommar, eljest förtingar han sigh till annat 
arbeete.

IX. Consistorium tycker som tillförende onödigt wara att Physica Sigfridi Aaronis 
på suenska uplägges.

X. öfwersten her Vilhelm Barclajor begiär byta itt halft hemman af Academien 
och will gifwa bättre igen. Skiutz up till dess plenior Consistorium blifwer.

XI. Proponerade Rector huru som inga recesser, ordningar och herredagzbesluut 
finnes in archivo Academiae. Illustriss. Cancellarie har lofwatt wilja låta. bestella dem 
hijt till Academien när han blifwer der om påmint, woro derföre gott om sådant 
påfordrades och förskaffades. ResoL Sådant ähr nödigt, när någon framdeles reeser 
till Stocholm, motte han giöra sin flijt, sådant att förskaffa. Professor Dn. Johannes 
Bureor lofwade sigh wilja förskaffa af Cantzliet register på sådana gamble saker, 
och upkiöpa hoos bookförare och tryckiaren så många dhe kunna hafwa. Dett som 
här efter tryckes, skall Notarier hafwa bekymmer att tillskaffa.

XII. Om M. Odhelii breef motte discurreras när som theologi komma tillstädes.
XIII. M. Nicolaus Salanor begiärer att V:m Consistorium wille komma sigh 

ihogh, och förhielpa sigh hijt till någon function wijdh Academien. Resolutio. När 
någon lägenheet faller will Consistorium hafwa honom medh andre i betänckiande. 
Någon recommenda/#on till Hennes K. Maijrtt att förträda den function såsom 
aldraförst in facultate philosophica kan här efter blifwa vacant, kan ey honom 
gifwas, ty een sådan kan falla såsom han ey kan finnas bequem att inställas uti.

XIV. M. M&gnus Helsingör begiär tillträda adjuncturam efter M. Lerbeechium, 
hwilken säges skola komma här ifrå. Resol. När lägenheeten faller, ähr han wäl der 
till närmast

XV. Proponerade Rector om calendariographia huru illa här medh henne till
ståår, och att Notari«/ begiärer Venerandi Consistorii minne och samtyckie att låta 
sådant här efter af tryckett utgåå, sampt een recommenda/ion till H. K. Maij:tt 
att han kan bekomma privilegium der på. Resolution. Sådant skulle ey H. K  
Maij:tt misshaga, när den samma skrifwes, så upläses in praesentia D. D. Professo
rum. Eliest wore gott att itt specimen först giordes.

XVI. Mårten Stensons saak emoot Benedictum Retium skiutz up till plenior 
Consistorium.

XVII. Discurrerades om rectoratu. M  Johannes Laurbergior ursechtade M. For- 
nelium der ifrå, emedan han medh sitt hus ähr uti ett siukligitt tillståndh. Skiutz 
upp till een annan gångh.

XVIII. Emedan skogzwachtaren ey comparerade att agera saken emoot Ericum 
Molitaeum, skiutz der medh upp till een annan gångh.

XIX. Benedictor Retius inkallades, och tillspordes om han hade wärningzmän 
förhanden, som honom pålades här tillförende, han suarade ney, dhe hafwa lofwatt 
migh, men wilja ey nu stå wijdh lofwen. Jagh will nu i sanningh bekienna saken. 
Mons. Kooskiöldh, Apelbohm och pålacken togo migh medh sigh, dhe gingo åt- 
skilligh städes kringh om staden, och af een händelse kommo till Mårten Steensons
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port, tå sade Kooskiöldh. Här wille wij wara lustigh bussar, skiuter ett skott. Medh 
samma kom een hundh löpandes till porten, den skiöt pålacken efter, och utan 
tuifwel kom tå kulan in uti gården. Jagh hölt pistolen upp emoot porten och skiöt 
af honom, wijste intett att han war ladd medh kuula, dett kan iagh giöra eedh 
uppå Ther efter gingo wij ther ifrå.

XX. Klagades om den skiutningh och fechterij såsom tager öfwerhanden här i 
staden. Rector refererade, att förledne weeka hafwa tuenne waritt ut på rennar- 
baanen och fechtatt.

Slötz att af constitutionibus skall utskrifwas någott som sådant wijdkommer och 
anslåås på taflan.

Vide ad finem actorum Consistorii sequentis.

Die 30 Martij
höltz ordinarium Consistorium praesentib. M. Olao Stenio p.t. Rectore, D. D. 

Laurentio Stigzelio, D. D. Joanne Tersero, D. D. Petro Schomero, Doct. Daniele 
Sidenio, M. Israele Bringio, M. Olao Unonio, Dn. Henrico Ausio, M. Isaaco Istmenio, 
M. Johanne Laurbergio, D a  Johanne Scheffero, M. Petro Liungh, D a  Emundo 
Figrelio.

1. Humblegårdzläggiaren Peder Anderson besuärar sigh, att dhe drängiar såsom 
förleden winter woro förordnade att gå wacht, wilja icke nu arbeeta i humblegården. 
Resol. Rector låter stämma dem till sigh, och seya dem alfwarligen tilL

2. Bestodz snickaren Matz Erichson för någott arbete till tryckerijt att bekomma 
10 dr koppar., der på skall Notari»j gifwa honom zedel till Quaestore*».

3. Slötz att tillkommande måndagh klockan ett efter middagh, skole Professores 
komma tillstädes på humblegården och rådslå om bygningen som humblegårdz- 
wachtaren skall boo uti, sampt annatt som nödigt wara kan. Den som ey kommer 
tillstädes excidat voto, och hafwer intett i den saken sedan att intala.

4. Proponerades om öfwerstens her Barclaij begiäran att byta till sigh itt half 
Academiae hemman wijd hans sätergårdh belägett. Resolutio. Will han gifwa märke- 
ligitt bättre igen, så kan dett wara möijeligitt Wijdare skole inspectores reesa ther 
ut och besee lägenheeterna måndagen näst efter påskeweekaa Och aldenstundh 
gott woro om någon them förutom medh samma tijt förreste, dy påtogh och D. D. 
Schomer«/ sigh dett omakett.

3. Besuärade sigh D. D. Stigzeliwr, att han har blifwitt så utfördh, dett han 
alleena skulle stå emoot dett jordebyte som juncker Palmkroon här tillförende haf
wer tillbuditt att ingåå medh Academien, hwilkett be:te Palmkroon har sielf mun- 
teligh låtett förnimma; klagade fördenskull öfwer, att ingen in Consistorio libere 
kan discurrera och seya sin meningh.

6. Företogz saken emillan M. Petrus Liuwgh och D a  Olaum Naezandrum hwilken 
genom een skrift hade giordt M. Johannem Sparrman fullmechtig att utföra 
saken.

D. D. Terser«i upläste någre breef och acter skickade ifrå Naezandri discipulorum 
föräldrar i Finlandh dher i många beskylningar woro infattadhe emoot D a  Nas- 
zandrum, vide acta civilia.

Här emoot låter M. Johannes Sparrman see itt breef hwilket af samma Dn. Boetio 
i Finlandh skrifwett war, dher han berömer Naezandri disposition och flijt medh 
sönerne.
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Uplästes een lijste på dhe saker som h:r Boo hade hijtsendt: Kostwarur, och 
hwedh, böcker som Naezander hade tagitt till läns och undandöldh. M. Liungh sade 
att så frampt alla dhe pertzedler hade framkommitt som blefwo försåldhe af gos
sarna i Stocholm hade wäl kosten räkt till förelagdan tijdh, men efter dhe ey kommo 
motte dett som ey tillräkte betalas medh penningar.

Discurrerades om den frågan, om een praeceptor skall wara mechtigh någott att 
dispensera emoot sine nutritii wilja och tillståndh, och höllo här alla före att honom 
dett samma ey tillståås, och hafwer sålunda Naezander förgrijpitt sigh här ut- 
innan.

Vota.

Dn. Figrelius. Parentes ähre plichtige betala den kost som befinnes wäl wara an- 
lagdh. M. Liungh ähr icke plichtigh att wara deres procurator, utan dhe sielfwe 
må sökia sin man Naezandrum, hwilken dhen åter betalar om han ey kan afläggia 
beskylningarna.

Dn. Hedraeas. Naezander betale gielden och söke sedan dhe andra.
Dn. Scheffer«r. Jagh ähr i samma meeningh som dn. collega Figreli»j.
M. Ravi#j. Föräldrarna hafwa betrodt honom Naezandro i högre saker. Ergo 

kunde han och disponera här uti, hwadh som fordras betale föräldrarna.
M. Laurbergi#.r. Efter Naezander har giordt contractett motte han och suara der- 

före.
Dn. Ausior. Föräldrarna hafwa myckett hijtsendt, dem frijar iagh frå betalningen, 

Naezander betale.
M. Bringi«j. Naezander böör immediate suara här till, quia dispositionem pa

rentum mutavit.
D. D. Schomerar. M. Petrus Liungh söke betalningen af Naezandro.
D. D. Stigzeli«r. Naezander har giordt detta contract utan nödh. M. Petmr 

Liungh har honom för sigh som detta betala moste. Hafwer Naezander någott emoot 
föräldrarna, så söke dhem. Men detta lägger iagh här till att dhe saker som blefwo 
quaar i Stocholm och woro ährnade att upfylla kosten motte komma till betalningh 
af föräldrarna, men detta agere Naezander sielf emoot dhem.

Sententia. Emedan Dn. Naezandri discipulorum föräldrar icke sielfwe, eller skrif- 
teligen hafwa contraheratt medh M. Petro Liungh, ey heller gifwitt Dn. Naezandro i 
commission, när han ifrå dhem förreeste, att så disponera om deres kost såsom se
dan skedt ähr, dy gåår Professor M. Petr«r Liungh i denne skuldfordran till sin- 
fångzman Dn. Naezandrum, eller hans fullmechtigh M. Johannem Sparrman, hwilka 
skole wara obligeradhe clariss. M. Petro Liungh sin betalningh efter bewijslige 
räkningar att ehrläggia till mista S. Johannis tijdh. I medier tijdh sökie D a  Nae
zander sine förre nutritios eller discipulorum föräldrar, och utföre saken in foro 
competenti, om han hafwer någott emoot dem att drifwa.

Slötz och att M. Petr»j Liungh motte betaala D. D. Tersero dhe penningar som 
han hafwer att fordra af honom, dett M. Liungh sade sigh wilja frijwilleligen giöra 
utan doom.

Efterletz och af Ven:do Consistorio att M. Johannes Sparrman må afskrifwa de 
öfwerskickadhe acter och beskyldningar ifrå Finlandh.

7. Slötz att Rector låter fängzla Johan Anderson gewaliers broder, och taga stark 
caution för honom.
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8. Företogs saken emillan Hans Jacobson skogwachtaren och Ericum Molitaeum, 
och emedan ey nu framstältes någon wijdare rela/ion i saken, ähn tillförende skedt 
war, ty föll i saken efterföljande sententia.

Oansedt intett bewijsligitt ähr att Eric«/ Molitae«/ har någott diuur eller fogel 
skutitt, lickwäl emedan han hafwer i dett uppsååt utgått i skogen så dömes han 
efter dett 34 cap. Kong B. LL. till fyratijo mk böte Konungens eensaak, och miste 
dher öfwer bössan. Ligge och i tueböte för blånadt efter thet 9 och 18 cap. Sår.B. 
m. w. St.L nemliga 24 mk silfm. Item för pust uti hufwudett hwaraf skogwachta
ren bekienner sigh hwarken hafwa waritt blå eller blodiger ligge i tueböte, nem
liga till 12 mk efter dett 12 och 18 cap. Sår.B.m.wil. St.L

Tillsades Molitae«/ att utläggia detta bötett, för ähn såsom närwarande Rector 
träder ifrå officio.

9. Uplästes D.D. Terseri protest emoot M. Odhelii vocations breef till profes
sionem ordinariam sålunda lydande: Clarissimi M. Odhelii vocations breef till ordi
nariam professionem theologicawz ähr grundatt på orätt berättelse, hwilken migh 
eenkannerligen angåår, lijka som iagh för annatt arbeete skull migh pålagd ähr, 
intett proponerar mina auditorib«/ textum originalem veteris Testamenti: Therföre 
så protesterar iagh så wijda emoot hans introduction, till dess han antingen be- 
wijsar migh någon publicam lectionem hafwa försumatt, och uti någon lection 
icke hafwa proponeradt och uttydt originalem textum, eller han låter sitt vocations 
breef förandras så widt thet antastar migh uti mitt embete.

Detta ähr mitt betenckiande inlagt den 23 Martij 1653

Joannes Elai Terser«/.

Slötz att M  Odheli«/ motte ante introductionem propter exemplum publice 
disputeera, sedan förklara sigh emoot denne protest skrifteligh eller munteligen. 
Dett han hafwer låtett införa uti brefwett om belöningen på den första terminen 
ähr emoot H. K. Maij.tz resolutioner för biskoparna, sampt Consistorii sluut kan 
derföre detta honom ey tillåtas för ähn Illustriss. Cancellari«/ hijt kommer, och detta 
utreeder.

10. Discurrerades om muta/ione rectorat«/ och slötz, att efter ordningen faller 
på M. Fornelium motte han blifwa, eller öfwertala een annan der till.

11. M. Johannes Laurbergi«/ och Dn. Benedict«/ Hedrae«/ stälte sigh i caution 
för Erico Molitaeo.

Die 8 Aprilis
höltz Consistorium min«/ praesentib. M  Olao Stenio p.t. Rectore, D. Daniele 

Sidenio, Dn. Johanne Bureo.
I. Inkallades Johannes Suartz een livon«/ och tillsades honom att ca«/a cita/ionis 

war dett perlement som han hafwer anstält medh m. Johan bardbirare och Cursore, 
men efter Professores ey nu kunde komma tillstädes upskiutz saken tili Consisto
rium maj»/, och i medier tijdh skulle Johannes stå in arresto.

II. Inkom poicken som Jacob»/ Cursor hade slagitt, war all blåå om högre öratt 
och kindbeenett, sadhe han och att blodh hade utgått af dett eene öratt.

III. Inkom Johannes Torner«/, och emedan hans wederpart Eric»/ Olai ey war 
tillstädes dy tillsades han blifwa in arresto propter duellum till Consistorium maj«/ 
blifwer.
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Den 12 Aprilis
emoottogz dett tryckerij som Broccheni«j har förfärdigatt hwilkett fans som 

följer. Medianskrif tu alphabeth wägde 24 mk kostade 8 rdr, Garmundt hebraisk 
supplementer 11 skålp. kostar ellofwa rdr. Här öfwer bestodz Brocchenio een rdr 
för sin reesa sampt annan skada han hafwer liditt på arbeetett. Detta skedde in 
praesentia D. D. Terseri, Dn. Johannis Burei och Notarii.

Den 20 Aprilis
höltz ordinarium Consistorium majus, praesentib. M. Olao Stenio p .t Rectore, 

D. D. Laurentio Stigzelio, D. D. Joanne Tersero, D. D. Petro Schomero, Doct Da
niele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Martino Nycopense, M. Olao Unonio, Dn. 
Henrico Ausio, M. Christiano Ravio, Dn. Benedicto Hedraeo, M. Petro Liungh, Dn. 
Emundo Figrelio.

1. Proponerades om Ulfsundz rättarelagh, att the igenom breef begiära dila/ion 
till hösten medh störe giärden. Een bonde af dhem utskickatt refererade huru rättar- 
lagetz beskaffenheet sigh hafwer, och begiärte wijdare såsom breefwett lydde, men 
dher thet intett kan winnas, utlofwade han, att så frampt dhe kunna få dila/ion 
till Olofsmesso, wilja the betala hwar tunna medh sexton dr koppar: t

Dett sidste efterletz, dock skall fougden wäl ransaka om dhe icke hafwa för 
högre wärdhe försåldt sin spannemåhl förleeden winter, och hafwa lägenheet att 
betala, finnes detta så gifwes desse ingen dila/#on. Och detta allenast för detta rättar- 
lagett i hwilkett dhe ähro tiugu bönder.

2. Refererades huru M. Laurentia Forneli«r och M. Olaus Unonior ursechta sigh 
ifrå rectoratu, uplästes constitutiones om detta fall, och discurrerades någott här 
om. Consistorio behagade att M. Petr«r Liung skulle gå till M. Fornelium och 
seya honom Consistorii meeningh och censuram att den siukdomen som föregifwes 
och lindrigare ähr, kan icke räknas för summa necessitate hwilken constitutiones 
förmäla om, motte fördenskuldh blifwa sielf eller öfwertaala medh någon annan.

M. Petr«j Liungh igenkom, helsade V:dum Consistorium uti M. Fornelii nampn, 
hwilken hade på ährendett sålunda suaratt Att, der krafterna medgofwo wille han 
intett undandraga sigh, ähr heel langvidus och illa till pass utaf siukdomen, dock 
hafwer han propter conscientiam supra vires drifwitt och idkatt lectiones publicas. 
Ingen kan han tala wijdh att påtaga sigh detta, emedan han hafwer legitimam cap
ram excusationem. Begiär derföre per humanitatem D. D. Professorum förskoningh. 
Der han icke den kan förmå will han fly till och underkasta sigh dett som con
stitutiones determinera.

3. Consistorium föll derföre på M. Olaum Unonium hwilkett [sie] och sigh högt 
ursechtade för sin och sin hustros siukdoom skull. Dock stoodh Consistorium hårdt 
ther på att han skulle sigh påtaga, och önskade honom samptligen lycka.

4. Discurrerades och höltz så före att så frampt kiöpmennerna wijdh bergett icke 
gifwa mehr detta åhr ähn 18 dr tunnan motte och bönderne i Helsinglandh niuta 
samma kiöp.

3. Inkom m. Johan barbirare och anklagade een tysk studiosum Johannem 
Schuartz för dett att han hade öfwerfallett sigh i kyrkiowägen medh hugg, hwilkett 
Johannes neekade aldeeles till, bekiennandes sigh hafwa allenast hött honom, hafwa 
kommitt af een hendelse till honom tå han skulle gå till apotekaren att förhöra om
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m. Johan hade macht att stänga honom utu bänken i kyrkian. Efter inga wittne 
woro på bå[rd]skiärarens sijda dy skiötz saken upp.

6. Jacob«/ Cursor anklagade be:te Johannem Schuartz sålunda: Jagh blef några 
gångor befalt att citera Johannem Suartz till Rectorem, dett iagh och giorde, 
hwilkett har honom förtrutitt och prima Aprilis sender sin poicke i ombytte kläder 
till migh, hwilken befalte migh gå till Archiepiscopum, sade sigh tå intett wara i 
nobilium tienst. Jagh gick tijt, och ingen hade ther sendt bodh efter migh. Dagen 
efter skulle iagh gåå till Suartzens discipulos efter påskepenningarna, mötte poicken
1 förstufwan, tå iagh frågade om nobiles hade honom hoos sigh, suarade han: 
Jagh meenar dhe taga igen migh. Han gick in och hoof sigh under een sängh, 
der sparkade iagh honom någott På gården mötte iagh Johanni Suartz, sade mitt 
ährendhe, och frågadhe honom om poicken, sampt hwarföre han sende migh April, 
bekiende iagh slogh poicken, då begynte han strax slåå migh att iagh fick af honom 
fem blodsåår och der till blånader och hårdragh.

Johannes Suartz suarar: Jagh bekienner att iagh slogh honom på gården, när 
iagh fick höra och see huru illa han hade tracteratt min poicke, efter hwilken han 
lopp igenom tree dörar, och efterleet honom icke heemfrijdh under sängen i kam
maren, mine discipuli befalte poicken gå till Cursorem, eller iagh må bekienna, att 
iagh sielf wijste honom tijt. Hoc enim est privilegium ejus diei apud omnes 
gentes.

Een studios»/ benemdh Nicola»/, M. Bringii barns praeceptor inkom, aflade sin 
eedh och sade: Blånadt war under ögatt på poicken på den eene sijdan, att bloden 
ran ut igenom öratt sågh iagh och, sampt dett huden war af på den eene sijdan 
af kindbenett, hwar såsom och een swullnatt war och blånadt på den andre.

Vota in ca»/a ministri nobilium.
Dn. Emund«/ Figreli»/, poicken plichte in carcere ett dygn.
M. Petr«/ Liungh, poicken sitte inne uti tree dygn.
Dn. Ben. Hedrae»/. Sådant factum ähr här näppligh straffatt för, giöres först lex 

om sådant och anslåås.
M. Ravi«/. Injuria redundat in Academiam quoniam ministrum publicum pro 

ludibrio habuerunt poicken carcereras och dhe som honom sendt hafwa böte sex 
eller 8 rdr.

Dn. Ausi»/. Lex borde wara publiceradt först, dock sitte poicken i prubban 2 
dygn, dem andre pålägger iag intett böte.

M. Unoni»/. Jacob»/ ähr public»/ minister bör ey så hanteras, poicken sitte inne
2 eller tree dagar, dhe som hafwa sendt honom böte 2 eller 3 rdr.

M. Nycopensis. Poicken straffas medh carcere, den honom wist hafwer böte 
2 rdr.

M. Bringi«/. Poicken incarcereras itt dygn eller tu, dhe andre kan iag intett seya 
om in defectu legis.

D. D. Schomer»/. Poicken wäre in carcere 3 dygn, dhe honom sende böte 3 rdr.
D. D. Terser«/. Poicken incarcereras 2 dagar, the andre gifwe 2 rdr.
D. D. Stigzeli«/. Poicken carcereras och bötes 2 rdr propter ignominiam ministro 

publico inustam.
Sententia: Poicken skall wara in carcere tu dygn, och dhe som honom wist hafwa 

eller sendt till Cursorem böte 2 rdr.
Discurrerades om factum Cursoris skall kunna räknas för heemgångh? Vota.
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Dn. Ausius, Cursor befrije sigh ifrå heemgångz beskylningar medh eedh. D. Hedrae#;, 
D. Figreli#;, D. Ravi#;, M. Unoni#;, M. Nycopensis, Doct. Schomer#;, Doct. Ter- 
serus, Doct. Stigzeli#; sade allesamman sigh ey kunna hålla dett factum för heem- 
gångh.

Sententia in ca#;a Cursoris. Jacobus Cursor böte för blånadt och blodwijte 24 mk 
silfm. efter dett 9 cap. Sår. B. medh wilja, och propter petulantiam att han har 
lupitt in uti een Professoris gårdh och perlementeradt sitte i prubban i fyra 
dygn.

Sententia in causa. Johannis Schuartz. Johannes Schuartz böte för tu blodwijte och 
een blånadt gifwe[n] Jacobo, hwarthere 12 mk, sedan för hårdragh 6 mk h.m.

7. Slötz att baakungzlängden skall nu skrifwas och meddeelas them som ther på 
fordra.

8. Bewiljades Gustavo Gestrinio att bekomma stipendium ut för denne ter
mi jn.

9. Een tysk studios»; begiärer någon hielp af fisco. ResoL Han må bekomma 3 
eller 4 dr koppar.

Den 27 Aprilis
höltz ordinarium Consistorium maj us praesentibus M. Olao Stenio p.t. Rectore, 

D. D. Laurentio Stigzelio, D. D. Joanne Tersero, D. D. Petro Schomero, Doct. 
Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Martino Nycopense, Dn. Henrico Ausio, 
Dn. Benedicto Hedraeo, M. Petro Liungh, Dn. Emundo Figrelio.

I. Proponerades om calendariographia, och slötz att Notariat motte bekomma een 
recommenda/mn till H. KongL Maij:tt på dett honom motte efterlåtas itt privile
gium dher på.

II. Martin#; Nortman begiär per literas sitt testimonium igen. ResoL Han må dett 
intett bekomma efter han dett så högt hafwer missbrukatt.

III. Johannes Moret#; begiär V:di Consistorii interpreta/ion på den sententia rele- 
gationis privatae som fältes öfwer honom 1645, om den samma skulle ahnrööra 
hans ähra? ResoL Senat#; academic#; kan icke dher medh förstå honom wara in
famem eller ährelöös, utan ähr sådant eljest ett straff som på een tijdh, eenom efter 
constitutiones pålägges quo tempore exacto si redierit in societatem adsciscitur, 
hwilkett icke kunde henda någon infami Efterletz och att aeterna i summewijs ut- 
skrifwes och der wijdh förskickas.

IV. Inkom Mårten Steenson medh Benedicto Retio och sade sigh intett hafwa 
nytt att förebringa i saken. Mårten begiärade tienstligh endskap uti saken.

Först werderades Mårtens sönderskurne hatt för tree rdr. Sedan fölgde vota så
lunda.

Dn. Emund#; Figreli#;. Relega/#on kan han ey slippa, wara den på tu åhr.
M. Petr#; Liungh. Androm in exemplum relegeras 3 åhr, och dett publice.
Dn. Hedrae#;. Relegeras publice på tu åhr.
M. Ravi#;. Relegeras publice på tu åhr.
Dn. Ausi#;. Relegeras publice på tu åhr.
M. Nycopensis. Relegeras publice tu åhr.
M. Bringi#;. Dett samma.
Doct. Sideni#;. Dett samma.
D. D. Schomer#;. Dett samma.



1653: 27 april 137

D. D. Terser«;. Dett kunde wäl wara nogh emedan han ähr ungh, men skeer oss 
sådant här efter så ångra wij wår lindrigheet, emedan wij icke hafwa expressam 
legem skrifwes till H. K. Maij:tt här om.

D. D. Stigzeli«;. Dett ähr heemgångh hwarföre ähr tu åhrs relega/jon nästan 
lijtett. Unger ähr han men myckitt petulans, dy han har tuå dagar eller gångor på 
radh gått grassatim, relega/ion skulle wara på fyra åhr.

Rector. Jagh har tänkt pcena skulle högre exaspereras ähn till relega/wn, men 
efter dett owist ähr om han här skutitt in i stufwan, relegeras lickwäl för grassate- 
gångh och dett skiutandhe han bekienner på 2 åhr.

Sententia. Benedict»; Reti»; skall för denne sin gerningh publice relegeras på tu 
åhr, betala hatten medh tree rdr, och hafwe förwärkatt pistolen, ehoo den tillkom
mer. Denne doom afsades i parternes närwaro.

V. Stadzskrifwaren wälachtadt Girl Anderson inkom, och på m. Johan barberarens 
wägna framförde hans saak emoot Johannem Suartz hwilken käromåål strax uphofs, 
emedan parterne förlijktes och blefwo wänner.

VI. Johannes Schuartz begiärte reauditionem prioris ca»;ae. Resol Den doom som 
fallen ähr retracteras intett.

VII. Rector besuärade sigh att han intett kan bekomma af honom mulctam ipsi 
impositam. M. Ravi»; lofwade sigh wilja stå för Suartzen i dett såsom domen ähr 
för fallen.

VIII. Proponerades om baakungzlängden och slötz att apoteekaren, Mårten Steen- 
son och rector scholas motte gifwa een rdr. De som af ringare medel ähro ähn som 
adjuncti, gifwe och ringare.

IX. M. Odheli»; begiärar certificeras om introductione. Res. Om introduction 
ähr slutett före. 2 begiärer han weeta statum på den inlagde protest. D. D. Terser«; 
suarade: gifwes honom een copia ther af.

X. D. D. Eric»; Emporagri»; intercederar på dett flijtigast hoos V:dum Con
sistorium för efterföljande att bekomma stipendium. Först och förnemligast för sin 
systersoon Gabriele Matthiae som ähr myckitt fattigh, hwilken och Doctor Emporagr. 
hafwer på några åhr hållitt kost här i staden, sedan för Andrea Laurentii Holmensi 
hwilkens fadher har waritt bryggiare, men ähr aldeeles af sigh kommen, sammaledes 
för klockarens sohn i store stadzkyrkian, hwilken och fattigh ähr. Resol. Gabrielem 
Matthias mågom wij wäl tillåta, hwars lägenheet wij weete, doch om detta ährendett 
slutes wijdare, när om stipendiariis blifwer handlatt. 2. Intercederar och Hans 
Ehrewyrdigheet för sal. Mårten Andersons enckia, att hon för sin mans långa och 
trooliga tienst, motte bekomma frijheet på sitt hemman hon åboor uppå någon 
tijdh, emedan och adelen pläga sine betiente medh frijhetz hemman beneficera. 
Resolutio. Detta kan ey af oss efterlåtas nu för denne tijden, efter Consistorium 
icke complet ähr, och eljest fordras här utinnan Illustriss. Cancellarii wilja, ehest 
hielpe wij henne gierna.

D. D. Stigzeli»; och Ausi»; sade sigh wara kalladhe till Rev. Archiepiscopum och 
afträdde altså. D. D. Schomer»; utgick och.

XI. Carl Anderson på m. Johan barberares wägna angaaf een saak sålunda: För 
någon lijten tijdh sedan om natten emillan 11 och 12 hafwa några sällar grasseradt 
på gatan, och sönderslagitt m. Johans fenster. Nu ähre någre studenter som han 
hafwer derföre suspecterade, af desse orsaaker, att dhe hafwa den afton druckitt på 
Claas Eedens kiellare, desse hafwer wachten blifwitt warse åtskillige gångor gå af
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och an på gatan, wijdh den ort som m. Johan sin gårdh hafwer sampt annorstädes.
Desse studiosi inkallades och woro wijdh nampn som efterföljer: Achati#/ 

Samuelis, Samuel Samuelis, Samuel Benedicti, Andreas Andreae Upland., Johannes 
Bolm, Gunnar#/ Johannis Smolandi, Daniel Johannis Norae#/ Vesmann#/, för desse 
uprepeterades klagomålen, hwilka alle samman neekade för gierningen, bekiennandes 
sigh hafwa waritt på kiellaren, hafwa haft speel, men intett till dett ringaste grasse- 
radt när dhe tädan gingo.

Inkallades stadzwachten Mårten Olofson, Marcus Erichson, och Johan Erichson: 
Desse aflade först sin lijflige eedh, och bekiende saken hwar för sigh, dock alle 
på detta sättet. Förste gången sågo wij desse när the kommo af Claas Eedens kiel- 
lare, och the hadhe speel, gingo åt gambla torgett, wij tyckte att dhe woro wijdh 
pass otto personer. Wij gingo undan them, och woro på åtskillige orter i staden, 
och omsider kommo wij tillbaka på S. Peders kyrkiogårdh, och gingo up till Johan 
Olofsons hus, rå sågo wij tree personer stå wijdh Olof Pedersons gårdh. Een kom 
till oss, hade slagett kappan i ögon på sigh, hwilken skulle see huru många wij 
woro, när han gick tillbaka, steego dhe tuenne till een steenhoop och begynte nappa 
up steenar, då stucko wij oss undan, och dhe kastade några steenar efter oss. Ingen 
af dem kiende wij, ey heller hörde eller sågo wij några fenster slåås sönder. När 
liust war af dagen sågo wij några wijdh nya broon såsom speelte men intett woro 
wij dhem så när att wij kunde kienna them. Mehre weete ey wij här utaf.

Johannes Steni#/ inkom och sade sigh hafwa waritt skickadt på kiellaren morgon 
efter att upspana hwilka dher hafwa druckitt, och rå nemdhe kiellarsuen desse stu
diosos sampt Ericum Wast hwilken hafwer waritt quaar på kiellaren om natten, 
och intett utgått

Studiosi refererade saken sålunda: Wij woro allesamman på kellaren ifrå klockan 7 
om aftonen och in till hon war 9 slagen, drucko allenast fyra kannor ööl eller dher 
wijdh, hade luuta och fijol på hwilka Johannes Bolm och Daniel speeladhe både inne 
i kiellaren och någott ute på gatan. Achati#/ och Samuel gingo een stundh ut och 
kommo strax igen till oss, och lijtett ther efter gick Samuel Benedicti först heem. 
Wij gingo allesamman ut och nidh till nya torgett, der gingo Bohnen och Daniel 
till lårmans port och speelade ther een stundh och kommo sedan tillbaka, då gingo 
Andreas Andreae, Gunnar«/ och Samuel Samuelis heem till Fierdingen. Johannes 
Bolm och Daniel och Achati#/ gingo up till Ajalini port tillbaka, dher gick Achati#/ 
in, och dhe andre tuå fölgdes åt och gingo upföre gatan.

Johannes Bolm och Daniel bekiende och att Achati#/ gick in i gården ifrå dem, 
och intett någott sådant giorde som dhe ähre misstänckte före medan han war medh 
them. Sedan sade the sigh hafwa gått omkring een stundh, blefwo inbudne af een 
präst benemdh hr Nils på kiellaren, men wille intett gå in, drögde een stundh på 
nya torgett och sedan gingo heem. Daniel sade att de gingo öfwer nya broon om 
Olof Matsons port dher upföre gränden under skytthusett om scholstufwuplatzen 
till nya Academien, dher skildes de både åt och gingo hwar heem till sitt. Johannes 
Bolm sade att dhe gingo intett öfwer nya broon utan ifrå nya torgett om M. Ajalini 
port, öfwer doombroon, sedan under Skytthusett, och sedan som tillförewde sagt 
ähr, och tå war thet någott liust af dagen. Begge sade att the intett ropade elle[r] 
hörde roopas när dhe heem gingo, och att the ingen wacht sågo.

Achati#/ Samuelis aflade sijn lijfliga eedh och wittnadhe: Att Daniel sade dagen 
efter uti sin stufwa: Karar, weete i hwadh? W ij hade så när kommitt tillhoopa
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medh wachten i natt. Här till neekade Daniel Denne saaken uppskiötz till nästa 
majus Consistorium och studiosi tillsades att blifwa dher till in arresto re et 
corpore.

M. Johan barbierer sade sigh ingen kienna af desse studiosis, ey heller weet någon 
af dem hafwa någon owenskap medh sigh.

12. Engelbrecht Suenson inkom. Sade sigh wilja reesa till Stocholm, och derföre 
gierna såge att execution skedde snart medh Johan Anderson. Sadhe att staden 
hafwer och een som skall löpa gatulopp, will derföre Academien skiuta några per
soner till stadsens, kunna the hielpas åt att slå them. Här till suarade Consistorium 
att breef ähr afgångitt till H. K. Maij:tt om detta ährendett, och för ähn resolution 
dher på kommer tillbaka fördrista the sigh ey någott att giöra.

2. Tillbödh och befalningzman i löfte för Erich Pederson desse efterföljande: 
Underfougden på slottett Anders Olson, glaasmestaren Nils Olson sampt Erich Pe- 
dersons broder.

XIII. Slötz att digladiatores moste hafwa förwärkatt sine wärjor, sampt att dhe 
blifwa in arresto re et corpore till nästa Consistorii dagh, och skaffe sedan caution. 
Strax efter inkommo M. Petrus Mogatae«/ sampt Erlandus [Jonas Bergius], een 
O-goth«/ hwilka stälte sigh i caution för Erico Olai.

XIV. Andreas Rimoni«/ som war anklagader af Erlando hafwa uptagitt sitt breef 
och tagitt ut penningar blef tillsagdh att blifwa in arresto re et corpore till saken 
kan blifwa afhandlatt.

Den 29 Aprilis
convenerunt in sedibus Rectoris Dn. Henric»/ Ausius och M. Petr«/ Liung sampt 

Notari«/.
I. Johannes Tibelius anklagadhe Johannem Sundiura hwilken giester hoos honom 

i stufwa och under hans inspection ähr, att han har huggitt sigh i bröstett medh een 
knijf, af den orsaak, att han hade under måltijden inkommett medh een kärigh 
och oreen kanna medh hwilken han besmittade duken, hwar af werdinnan ondh 
bleef, och Johannes Tibeli«/ increperadhe honom seyandes: Jagh täncker i ähre 
wist af skomakarslächtett. Hwaraf Sundi«/ begynte bruka een otijdigh mun. Sedan 
när iagh, sade Tibeli«/, kom till honom i wår nattstufwa, förde iagh honom sådant 
till minnes, och slogh till honom een örfijl, hwilken han declinerade, sprangh up 
och slogh migh i bröstett medh knifwen.

Johannes Sundi«/ suarade: Han har wäl tillförendhe waritt min praeceptor men 
nu intett, ey heller har min fadher satt honom till migh såsom een inspector utan 
att han skulle råda migh till dett bästa, han sade öfwer måltijdh iagh war af sko
makarslächtett, men iagh meente iagh war kommen af så gott folk som han, sade 
ni lögh. I na[tt]stufwan skulle han slåå migh, då kom knifwen af een hendelse i 
handen på migh, och i räddhogan wiste iagh intett hwadh iagh giorde, men sedan 
slogh Johannes eeldgaffelen krokigh på migh, dock ähr iagh intett ther af blåå.

Sententia. Johannes Sundi«/ skall för sitt oweetige förseende incarcereras uti sex 
dygn.

II. Inkommo Anders 01of[son] underfougden sampt Nils Olson glaasmestare på 
slottett sade sigh wilja gå i caution för Erich Pederson och suara för honom om 
han rymer. Johan Pederson hans brodher lofwade omsijder, att om Erich Pederson 
dödh biifwer, will han medh wachttienst aftiena penningabötett, allenast att Aca-
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demien icke tager utaf honom dett ringa han äger. Desse accepterades och skiedde 
handräkning, dock skulle caution ställas för dem skrifteligen.

III. Gaf Rector tillkenna, att Nicola»/ Benedicti Rimoni«/ och Petrus Suenonis 
Kijlman hafwa stält sigh i caution för Erico [0: Andreas] Rimonio till nästa Con
sistorii dagh.

Den 4 Maij
höltz ordinarium Consistorium majus, praesentibus M. Olao Stenio p .t Rectore, 

D. D. Joanne Tersero, D. D. Petro Schomero, Doct. Daniele Sidenio, M. Israele 
Bringio, M. Isaaco Istmenio, Dn. Benedicto Hedraeo, D a  Johanne Bureo, Dn. 
Emundo Figrelio, Dn. Jona Sundelio.

1. Jacob glaasmestare förfrågar om han skall byggia fenstren på doomkyrkian efter 
som i hans breef ähr infördt. ResoL Sökie der om hoos senatum ecclesiasticum.

II. Johannes Pauli begiär de 50 tun. spannemåhl åhrligen att bekomma efter con- 
tractett. Resolutio. När Quaestor hafwer giordt sine räkningar, och någott tå öfwer- 
slipper kan han bekomma.

III. Slötz att inspectores och Quaestor skole tillsee om lägenheet kan finnas att 
betaala medh 100 rdr the defecter af tryckett som ähre förfärdigade i Holland, 
att thet skall betalas ähr tillförende slutett.

IV. Zacharias Brockeni#/ begiär kiöpa den gamble skrufwen på tryckett. ResoL 
Ähr han ey brukeligh så får han dhen för godh betalningh.

V. Een kakelungzmakare begiär komma under Academien. ResoL Wij hafwa 
intett privilegium på een sådan handtwärkare.

VI. Een tysk studios»/ har bekommitt till hielp fem dr, will nu förreesa begiär 
mehre. ResoL Han skall ey mehra bekomma, efter ingen weet hwadh han ähr för 
een karl, ey heller hafwer han testimonium.

VII. Nicolaus Bångh hafwer förreest att peregrinera, hafwer haft stipendium och 
quitteradt thet på dett hans broder som quaar ähr motte dett niuta, hwilken och nu 
dett högeligen begiär. ResoL Han skall kommas ihogh när som om stipendiariis 
seerdeles talt blifwer.

VIII. Discurrerades om dem som Rev. D. D. Emporagri«/ har intercederatt för, 
och approberades Gabriel Matthias till stipendium, dhe andre hafwas och fram- 
deeles i minne. Ähr och billigt att Mårten Andersons enckia blifwer hielpt, efter 
han länge och trooligen har tient Dock skiutz upp till een annan gångh.

IX. M. Laurentin»/ begiär duplex stipendium för sin tienst wijdh Bibliothekett. 
ResoL Dett ähr billigt hielpa honom, dock skiutz här medh up till dess om stipen
diariis handlatt blifwer. Dn. Joh. Bure»/ lofwade sigh wilja seya Quaestori till att 
han innehåller penningarna, till dess här om fullkomligen slutett blifwer.

2. Begiär M. Laurentin»/ ett promotorial till sin dioecesin. ResoL W ij wele re- 
commeadera honom på dett besta.

X. Proponerades om M. Odhelii introduction. D. D. Terser»/ sade: Att han den 
må bekomma tå han har förklaratt sigh på mine inlagor emoot honom.

XIV [hopp i numreringen]. Uplästes Hoffrättens befallningh, att Academien skall 
efterlåta sitt folk slå dem som skole löpa gatulopp. Slötz att Notari»/ skall reesa 
till Stocholm att inhämpta resolution på dett breef som till H. K. Maij:tt här om 
afgångitt ähr. Skall och medh samma skrifwas till lllustr. Cancellarium att han wille 
bijstå Academien här utinnan.
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XV. Andreas Fant skall blifwa in arresto till tess Johan Anderson har stått sitt 
straff, och kan få reconvention på honom.

XVI. Efterletz att Notari#j motte hafwa medh sigh recommenda/iön till H. K. 
Maij:tt angående privilegium calendariographiae. Skall och skrifwas copier af gene- 
rosiss. castellani och den KongL HofRättens breef till Academien och innelychtas 
uti Illustriss. Cancellarii.

XVII. D. D. Terser»j och Dn. Jonas Sundeli«r påtogo sigh att gåå upp till gene- 
rosiss. castellanum, dett dhe och strax giorde, att tala medh honom om execution 
på Johan Anderson sampt annatt.

XVIII. Erland#/ een 0 -goth«r som för hadhe anklagadt Rimonium, att han hade 
uptagitt sitt breef på posthusett, dher uttagitt een ducaat som hans fadher hade 
sendt honom, låtandes see brefwett nu in Consistorio af hwilkett grant syntes att 
ducaten har dier inne legatt. Denne Erlander begiärte nu att saken kunde compo- 
neras.

Andreas Rimonius bekiende sigh hafwa tagitt brefwett intett kunde weeta om 
någott war inne lagt, wille giöra Erlando till wiljes att lefreera in brefwett hoos 
honom, thet han och fick (såsom han sade) åt een lijten poicke. Intett hade iagh 
den tancken, sade han, att skada honom dher medh. Sendes till postmästaren, att 
förnimma, om han hade blefwett warse att ducaten war för uttagen, men han fans 
intett hemma, hwarföre skiötz saken upp. Begge parterne begiärte att saken kunde 
componeras.

XIX. Företogz saken emillan m. Johan bardbirare och studenterne. M. Johan sade 
sigh inga wittne eller skiääl hafwa att framföra i sin saak ähn tillförende skedt ähr.

Studiosi nekade aldeeles till den gierningen som dhe woro misstänckte före. Sade 
sigh och icke weeta ehoo dett hafwer giordt, kunna tryggeligen giöra medh gott 
samweet sin eedh der på. M. Johan barberare tülspordes om han aldeeles will läggia 
studenterne detta till. Han sade ney, iagh kan dett icke giöra af desse skiäl iagh 
hafwer, iagh betackar dett wyrdige Consistorio som hafwer här om medh flijt ran- 
sakadt, dett wijdare ähr, heemställer iagh i dhe godhe herrars behagh att giöra i 
denne saken.

Här efter inquirerades ännu alfwarligen och seerdeeles examinerades Johannes 
Bolm sampt Daniel granneligen, hwilka alt bekiende såsom tillförendhe, allenast 
detta lade Daniel till att tå the hade skiltz wijdh alla the andra gingo the in på 
kiellare och ther spenderadhe Wasten 1 stoop wijn, omsijder gingo the till hans 
herberge och sedan tillbaka. Een tijma woro wij pass denne gången på kiellaren, 
tå wij gingo heem, hade wij ett stoop wijn medh oss på scho[l]stufwoplatzen, dett 
drucko wij ther ut, och sedan gingo heem.

Sententia. Studiosi skole allesamman, Samuele Benedicti undantagen, för sin otij- 
digheet medh drickande efter klockan 9 och nocturna discursa/ione sittia i prubban 
på tu dygn.

XX. Proponerades om digladiatoribor. Tornerus kan icke för sin siukdoom com- 
parera, Ericus Olai begiärer för ett högnödigt ährende skull reesa till Stocholm. Dn. 
Prof. Emundftr Figreli«r sade sigh wilja cavera för honom att han skall komma igen. 
Efterletz honom fördenskull lof att wara borto på fiorton dagar. Kommer han icke 
sedan igen så weet han allereda poenam sui delicti nemliga relega/ion. Om hwilken, 
att han strax skulle pronuncieras och anslåås, några vota föllo. Dn. Sundeli«r 
sade: Legem hafwa wij för oss, men emedan han ähr af ett synnerligitt gott ingenio
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och wacker progress, tycker migh att dett må handlas quam mitissime fieri potest 
medh honom. Dn. Hedraaw. Relegeras publice på i  åhr. M. Bringius dett samma. 
D. Daniel Sidenü&r ochså. D. D. Petr«r Schomer#; relegeras publice på itt åhr. 
D. D. Joannes Terser«/. Efter constitutiones motte han relegeras, dock allenast 
privatim.

XXI. M. Eskildh begiär 2 tun. sädh. ResoL Han bekommer intett mehra för ahn 
räkningen ähr giordh.

Den 18 Maij
höltz ordinarium Consistorium, praesentib. M. Olao Stenio p.t. Rectore, D. D. 

Laurentio Stigzelio, M. Israele Bringio, Dn. Henrico Ausio, M. Isaaco Istmenio, 
M. Christiano Ravio, Dn. Benedicto Hedraeo, M. Petro Liungh, Dn. Emundo 
Figrelio.

I. Uplästes H. Kongl. Maij:tz breef om gatulöpningen, hwar tili Quaestor in
skaffade etthundrade personer, dhe andre tiugu tages af Academiae försuarskarar, 
sampt Academiens betientes drängiar, exceptis literatorum.

II. Doctori Suenoni Bröms efterlåtes hora 7 matutina och auditorium minus att 
läsa publice uti.

III. Dett halfwa hemmanett som Mårten Steenson hafwer utan Consistorii minne, 
skall han afstå medh.

IV. Efter som föregafz att Johan Anderson siuk ähr dy behagade V:do Consisto
rio att Quaestor medh Dn. Johanne Bureo skulle gåå upp på slottett, att discurrera 
medh landzhöfdingen om honom.

V. Erlander och Andreas Rimoni#; hafwa allereeda förlijktz medh handräckiande, 
begiära composition helst emedan på ingenthera sijdan fullkomliga skiäl ähre, och 
wijdlöftigt woro dhem att skaffa tillhopa, hwarföre bleef saken uphäfwen.

VI. Een ryttare tillijka medh sin suärmoder hafwa waritt hoos Dn. Quaestorem 
och angifwitt huru såsom denne be: te ryttares suärmoders man een Academiae 
bonde, har besofwitt och länge legatt ihoop medh een kona. Denne hans hustro 
begiär att om dhe skole skiljas åt, att hemmanett icke motte blifwa tagitt ifrå henne 
efter hon har barn som dett kunna föreståå. ResoL Upbördzman Johan Anderson 
tillijka medh rättaren skole förreesa tijt att ransaka här om.

VII. Slötz att Academiae bönder skole stängia Gottsundaängen ehwar som dett 
behöfwes.

VIII. Inkallades m. Johan barberare och tillfrågades ähnnu om han aldeeles will 
tilläggia studenterne att the hafwa slagitt sine fönster sönder. Han suarade ney, 
iagh hafwer icke fullkomliga skiäl dher till Studiosi tillbodo sigh att gåå eedh 
hwar för sigh, hwilkett dhe sade sigh kunna medh gott samweet giöra. ResoL 
Saken uphäfwes, till tess wissare skiäl kunna framföras.

IX. Her Jöran Flemmingh begiärer Consistorii resolution om hemmanbytett. 
ResoL Efter testamentzbrefwett intett ähr tillstädes in archivo weet Consistorium 
intett, om den cura ähr sigh öfwergifwen. 2. Begiärer wälbe:te herre ex protocollo 
een skrifteligh resolution.

X. Nicolaus Bångh, som begiär stipendium efter sin broder skall förtöfwa till 
dess om stipendiariis blifwer slutett.

XI. Förhördes ännu om Sigfridi Aaronis Physices divulga/xon. ResoL Der om ähr 
för resolveradt, ställes der dll suaar i Consistorii nampn.
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XII. Fordras penningar till tryckett Resol. Dett motte först räkningh wijsas på 
lefwereradhe penningar sampt wickten på tryckett och dess wärde. Om dhe 300 rdr 
restimtion som D. D. Tersere der till förskutett hafwer moste Illustriss. Cancellarii 
resolution förwäntas.

XIII. Johannes Pauli fordrar strängeligen på dhe 50 tun. spannemåål som honom 
ähro lofwadhe. Resolution. Dett lofwen ähr skedd på H. KongL Maijrtz nådige 
tillseyelse, att någott dröijes ähro wij intett wållande till, will han icke wara till- 
fridz så drage sin färde.

XIV. Om Laurentini begiäran kan intett annorlunda ähn tillförende slutas.
XV. M. Eskild lät see een räkningh på 10 tun. spannemåhl, begiär ännu tuenne 

till. ResoL Dett ähr honom så myckett lofwatt. Han må bekomma i quarnen, om 
dher någott finnes.

XVI. Inlades M. Erici Odhelii förklarningh på D. D. Terseri protest, och begiär 
introduction. ResoL Efter Doctor Terser»! intett ähr tillstädes, wij ses honom detta, 
hafwer han intett ther emoot så må han hafwa sin ora/ion. Vide in actis 4 Maij. 
§. 20 [=10].

XVII. Petri Elias Gevaliensis disputa/ion inhiberas till dess han immuterar titu
lum. In constitutionibus hafwer man expresse, sub praesidio, och intett adsidente.

XVIII. Petr»r Clementis Bothniensis har suppliceradt V:do Consistorio till om 
stipendio. ResoL Skiutz up till tess om stipendiariis blifwer handlatt.

Den 23 Maij
kom hans nådhe landzhöfdingen her Schuanthe Baneer in Consistorium och hade 

efterföljande att proponera.
I. Att Dnn. Professores som hafwa halmtaak på sine lador, motte dem afläggia 

och giöra andra. Här till suarade Dnn. Professores sigh intett weeta någon iblandh 
sigh som sådane taak hafwer, emedan borgerskapett sådant föregifwer, så skrifwe 
och öfwergifwe hans nådhe een lijsta på dem som sålunda taak hafwa.

II. Att Dnn. Professores wille upstängia sina balkar emillan ladorna, emedan så
som klagas att myckitt igenom sådana hool instickes, som eljest borde tullas före. 
Dnn. Professorum suaar: Ingen af oss weet sigh hafwa sådana nidfalne balkar.

III. Begiärte hans nådhe att Professores och andre af Academiae medel wille 
fordra thet som kommer till stadzens bewarande för eldzfahra, och skaffa sigh 
sprutor och läderämbar, hans nåde lofwadhe att een skulle förskaffas, hwilken skall 
giöra sådana sprutor. Suaar. Hans nåde giör wäl som will hafwa bekymmer här om, 
dett länder allom till säkerheet, och wilja gierna detta efterkomma.

IV. Begiärte hans nådhe att Academien wille skaffa sigh wacht och sålunda medh 
staden öfwereens komma, att begge wachter motte föras under een wachtmästare 
som kunde af begge medlen belönas, ty sålunda kunde ingen slippa wachten såsom 
under een annan jurisdiction skeer, hwilkett nu ofta hender, der till, kan och 
wachten så myckitt mehra förstärkias. Lofwade och hans nådhe sigh wilja laga, att 
een corte-gardie motte upbyggias, hwar utinnan dhe som på gatorne giöra oliudh 
kunna insättias till dess the wijd sitt egentlige forum kunne afhörde blifwa. Suaar. 
Dett ähr wäl både emoot staden och Academien tänckt, kunde ett sådant corte- 
gardie blifwa upsatt, ähr intett Academien någott emoot, att detta ju må sällas i 
wärkett

Finis rectorat».r experientiss. M. Olavi Stenii.
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Den i i  Juni]
sammankallades D. D:ni Professores in Consistorium och kommo alle tillstädes, 

exceptis M. Christiano Ravio, Dn. Johanne Scheffero, Dn. Jona Sundelio.
I. Proponerade Rector huruledes han hafwer kallatt Consistorium tillhoopa efter 

Reverendiss. Procancellarii rådh och wilja, utaf orsak, att på närwarande dagh ähr 
M. Boetii Chruzelii fordom Quaestoris dödh infallen, hwarföre synes nödigt att 
V:dum Consistorium sigh betänker, huru såsom quaestura kan i medier tijdh och 
på interims-wijs blifwa förstånden, ty, oansedt enckian hafwer annum gratae kan 
hon dock lickwäl sielf neppligh den tiensten utföra. Efter omröstande resolverades 
sålunda: Att Academien motte hafwa sin fullmechtigh, sampt och enckian på sin 
sijda een annan, och intett skall utlefreeras, utan begges wetskap hwilka och skola 
hafwa hwar sin nyckel till aerarium. Uppå Academiens sijda motte först inspectores 
hafwa bekymber här om. Tesse förutan skall een tillställas om onsdagh nästkom- 
mandhe.

II. Frågade Rector hwadh betänkiandhe V:dum Consistorium hade medh sal. 
Quaestoris räckningar. ResoL Alt motte i afton läggias nidh i kistor eller eljest 
instänges och dören förseglas, sampt förwaras fönsterna. Uppå Academiae wägna, 
blifwa ex theologis D. D. Lithman, ex jure consultis D. Doct. Daniel Sidenier, 
ex philosophis M. Isaacer Istmenier, sampt Dn. Johannes Bureer alter inspector och 
der tili Notarier.

III. Slötz att skrifwas skulle tili Illustriss. Cancellarium, och significeras Quaestoris 
aflij dande, 2. Huru sakerne ähre förwaradhe, 3. begiäres Hans GrefL Excell goda 
rådh och direction.

IV. Adsessores in Consistorio minori per hoc semestre blifwa D. D. Caroler 
Lithman, sampt M. Olavus Stenier.

Dito om aftonen klockan 9 kommo förbe:te Academiae fullmechtige tili saL 
Quaestoris hus, och efter widlyftige discurser medh borgmestaren Johan Jonson, 
hwilken acriter disputeradhe att ähn alt för bittigt war sådant beställa, hwar af 
enckians wissa dödh följer, kunde ey mehra uträttas, ähn förseglas den eene hans 
dagelige kammar, och luckorna der till, eller fenstren förwaras.

Den 12 Junij

efter aftonsången kommo in Consistorium Reverendiss. Dn. Archiepiscoper och 
meste parten D. D. Professores.

I. Reverendiss. Archiepiscoper begynte sålunda tala: Efter Eder "Domini Fratres 
hafwer behagatt att kalla migh hijt upp, och förhöra min meningh i desse saker, 
tyckes migh att I sende een af Professoriber till Illustriss. Dn. Cancellarium, och 
skrifwa medh honom om sakernes tillståndh, begiärandes Hans Excellencez rådh i 
dett wijdare, och dett Hans Excellence så will laga att Academien icke motte skee 
någott förfångh. Quaestoris räkningar motte Domini Fratres wäl låta bewara.

Här med afträder Reverendiss. Archiepiscoper.
II. Consulteradhe D. D. Professores om desse saker noga, och omsidher slötz, att 

alldenstundh p.t. Rector magnificer war af enckian ombedin att wara på sin sijda, 
och han sigh flijteligen excuseradhe, ty slötz att M. Olaus Stenier som pro-Rector
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ähr, motte låta exequera dett som medh räkningarna bör giöras, sålunda: Att alla 
räkningar och breef som finnas kunna, lägges nidh i kistor och insättes i een 
kammar, som wälförwaratt ähr, sedan sigilleras kistorne sampt dören. 2. Om sal. 
Quaestoris enckia icke will dem utsläppa eller andre förhindra, motte brukas dhe 
medell, som tillbehörige ähro, att icke authoritas Rectoris eller publica må falla.
3. Fougden Peder Benchtson skall och wara medh och utwijsa hwar sakerne liggia.
4. Dören förwaras medh tu låås.

III. Slötz eenhelligt att Rev. Mag. Odheli#r skulle förreesa till Illustriss. Cancella
rium, hwilken och dett sig uppåtogh.

Den 13 Junij
woro D. D:n Professores efter bönestunden sammakalla[de] in Consistorium.
1. Aflade Mag. Eric#j Odheli#j juramentum adsessoris.
2. Giorde pro-Rector M. Olaus Steni#x een refotion om instituta custodia ratio

num hoos saL Quaestorem.
3. Proponeradhe Rector huru Quaestor har tillsagt några bönder i Harboo, som 

icke ähre Academiens, 10 tu a  spannemåål, desse begiära gifwa 1 f. på tunnan i 
höst, eller föra säden till Kopparbergett i winter. Resol. Dhe få intett om man icke 
kan genom caution blifwa försäkratt om betalningea

4. Slötz att Rev. M. Odheliwr motte i afton förreesa och dher Illustriss. Cancellari#! 
icke ähr i Stocholm sökia honom annorstädes.

Den 15 Junij

höltz ordinarium Consistorium praesentib. D a  Henrico Ausio p .t Rectore, D. D. 
Laur. Stigzelio, D. D. Petro Schomero, Doct Daniele Sidenio, M  Israele Bringio, 
M  Olavo Stenio, Doct Suenone Bröms, M. Laurentio Fornelio, M. Johanne Laur- 
bergio, D a  Johanne Bureo, M  Petro Lhingh.

I. Proponeradhe Rector huru som mölnaren wijdh Ekeby bleef dödh i wintras 
wijdh nampn Erich Arfwedsoa Enckian togh till sigh een ungh karl som ähr i 
desse saker snell nogh, till att förestå quarnen, och dett i den meningh att hon 
skulle bekomma honom till man. N u hafwer han fattatt sinne att wilja äga denne 
enckians styfdotter, will och föda 4 stycker enckians barn och styfbarea Erich 
Halfwarson och een landzmann wilja gå i godh för honom, frågades om honom 
af Consistorio dett bewiljas. ResoL Får han wisse löftesmän och will födha barnen 
så efterlåtes honom gierna, efter han snäll ähr.

II. Refererade Rector att Harboo bönderne hafwa bekommitt 9 m a  spannemåhl att 
betala een deel i S. Olai tijdh, dett andre till S. Matthiae i höst, hafwa fullständigh 
caution.

III. Slötz att alla som wilja sättia fullgodh pant och gifwa 12 dr tun. till hösten, 
skole bekomma.

IV. Inspectores stipendiariorum blifwa här näst D. D. Terser#r och Dn. Johannes 
Bure#.r.

V. Slötz att ingen Professor må uttaga spannemåhl åt andra ifrå byden eller 
annorstädes, utan han sielf går i caution, och tager för be: te kiöp.

VI. Doctor Joh. Locceni#r begiärer några penningar. Resol. Han moste bona fide 
låta see, om någott resterar för påsketermijn, dett kan han bekomma, eljest intett
1 0  — 691091 Sallander
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för ähn dhe andre ähre och afbetalte. Fordrar han och någott öfwer staten må thet 
honom icke heller lefreeras, emoot H. KongL Maij:tz resolution.

VII. Biskopsänckiorna skole utslutas af mantalslängden, gaudent n. privilegio no
bilium.

VIII. Inkom Erich Jöranson och angaf saken emoot Petrum Laurentii Alunden- 
sem, sålunda: Denne hafwer åtskillige gångor om nattetijdh tagitt nycklorna utur 
min stufwa, efter måltijd, gått uti min gatuboodh, dher utstulitt penningar och 
annatt som han sielf bekienna kan, fem gångor seger han sigh hafwa dher waritt. 
Jag begiär af dett loflige Consistorio att denne saaken kunde winna sin utgång. 
Jagh ståår icke efter högsta rätten, allenast iagh kan blifwa af medh honom. 
Femtijo dr hafwer iagh bekommitt igen uti alt. Huru stoor heele summan på stöl
den wara kan, weet iagh icke, utan gifwer migh tilfridz medh hans bekiennelse.

Petmr Laurentia bekiende stölden, och att han har tagitt nycke[l]n utur smfwan 
om aftonen och satt honom åter igen inn om morgon, hafwa waritt i boden fem 
gångor. 1. Efter Michaelis tijdh tog iag 1 s t slissingh och penningar till 6 dr kop- 
par: 11 2. togh iagh ett stycke slissingh och een tijo mks plååt 3. Ett stycke slissingh 
och 2 rdr. 4. Ett stycke slessingh och uti koppar:tt otto dr. 5. togh iagh tuå rdr och 
tuå tijo mk plåtar. Mehre hafwer iagh ey tagett. Tyfwerij har iag intett brukatt för. 
Ingen har waritt i rådh medh migh. De af mine som hafwa efterfrågatt, har iag 
sagt dett iag hade uttagitt mitt arf. Skiötz up till fredagzmorgon efter predikan, tå 
skall domen falla.

IX. Uplästes D. D. Terseri excusa/ions zedel grundandes sigh på den förra protest 
emoot Consistoriernes oordningh, hwarföre han och sigh absenterer.

X. Om stipendiariis adciscendis skall efter Reverendiss. Archiepiscopi meeningh 
handlas när Illustriss. Cancellari«* kommer eller hafwer waritt här.

XI. Fougdarna Johan Anderson, Elias och Erich Olson inkommo och tillsades att 
dhe skole låta alla penningar som införas komma till aerarii döör, ther att inläggias 
och intett annorstädes. 2. Att the skole lefreera wissa restlängder, på penningar och 
spannemåhl, så som inne står på landett, och dett innan fiorton dagar.

XII. Erich Olofson begiärte och tillsades honom een fullmacht, på Academiae 
wegner att biwistas een syyn som ähr bewiljatt emillan Academiae och wälbine 
grefwinnans godz på Wallstanääs.

XIII. Fick be:te Erich Olson V:di Consistorii tillståndh att lefrera penningar till 
een knicht för itt Academiae hempian som ähr på Academiae wegner detta åhr 
brukatt

XIV. Reverendiss. Archiepiscop#* intercederar för Olao Petri kyrkioheerdens 
sohn i Bäling att bekomma stipendium, om han wärdig ähr. Skiutz upp.

XV. Een humb[l]egårdzdrängh anklagade sin mestare Peder Anderson att han 
hadhe någott slagitt och faritt illa medh sigh. Peder Anderson sade att han har 
på några dagar lupitt utan lof bort ifrå arbetett, ähr eljest tillijka medh dhe andre 
olydigh, att han derföre kan så sitt arbeete förrätta, såsom sigh böör hafwer och 
sprungett på sigh och gifwitt några slagh i trägården.

ResoL Efter dhe både hafwa waritt otijdige, kan ey den eene mehre straffas ähn 
den andra, utan dett tillgifs dhem, sålunda, att drängiarna alle tillhoopa skole wara 
honom Per Anderson lydige när han them tillhoopa kallar, och eljest uti arbeetett 
gifs honom och lof att näpsa dem uti ringare saker. Ähr någott stort, skall saken 
angifwas hoos Rectorem.
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D. D. Terser»! klagade myckitt på Peder Anderson att han i sitt arbeete tillijka 
medh dhe andre, ähr otrogen och myckitt laat, tager och myckitt penningar af 
drängiarna. Han förmantes här om.

XVI. Hans Grefl Excellence Gr. Magn»! Delagardie begiärer byta godz medh 
Academien, och dett igenom breef till Reverendiss. ProCancellarium. Skiutz up till 
Illustriss. Cancellarii ankomst.

XVII. Borgerskapett klagar sigh att dhe blifwa utdrefne af sine benckiar af 
nobilib«!. ResoL Detta kan intett remedieras för ähn Illustriss. Cancellari»! kom
mer.

XVIII. Discurrerades om den protest som D. D. Terser«! hade inlagt, och slötz 
att hon intett i aeterna inskrifwes, för ähn hon blifwer publiceradt in Consistorio 
propter turbarum evita/fonem.

Die 17 Junij
convenerunt in Consistorio Dn. Henric»! Ausi»! p.t. Rector, D. D. Laurenti»! 

Stigzeli»!, Doct. Daniel Sideni»!, M. Israel Bringi«!, Doct. Sueno Broms, M. Isaac»! 
Istmeni«!, M. Joh. Laurbergi«!, Dn. Johannes Bure«!.

1. Antogz tyfwerij saken och frågades Petr«! Laurentii om han intett mehr har 
tagitt, ähn för bekiendt war. Han suarade aldeeles ney. 2. Frågades Erich Jöranson 
om han beskyller honom för mehra, han sadhe: Jagh hafwer icke aldeeles skiääl der 
till, utan motte hålla migh wijdh hans bekiennelse. Hwart stycke slissingh räknar 
iagh ey högre ähn tijo dr kopp»r:tt.

Sententia. Petr«! Laurentii Alundensis skall böta tree gångor så myckitt som tyf- 
naden ähr, nemliga: Siuttijo otto dr 30 öre 18/25 ör. koppar:tt och ther öfwer 
restituera Erich Jöranson tiufnaden. Desse 78 dr 30 18/25 öre läggias till treeskiftes 
hwar af målsägande een tager, hwilken sade sig honom tillgifwa. Tillsades och 
Petr«! Laurentii att han har giordt med denna slemma gierningh sigh owärdigh att 
blifwa wijd Academien, motte fördenskuld in pertetuum hålla sigh här ifrå.

Den 18 Junij
sammankallades D. D. Professores uti kyrkian efter bönestunden.
1. Uplästes Illustrissimi Cancellarii skriftelige suaar på dett breef som till Hans 

Excellence sendes ifrå Academien medh Rev. M. Erico Odhelio om Quaestoris dödh 
och hans räkningar, och lofwadhe Hans Excellence sigh wilja innan få dagar hijt 
komma, seque daturum operum, ut Academiae stat«! tum recte formatus, conser
vetur.

Wijdare refereradhe Rev. Mag. Odheli«! att Illustriss. Cancellari«! hafwer lofwatt 
sigh wilja så hoos H. KongL Maijrtt uti Cammaren och Cantzlijet laga och före
komma, att ingen skall Academien till Quaestoris tienst obtruderas, och att disposi
tion om Academiae räntor icke skall dragas under Cammaren. Kommer och någon i 
medier tijdh hijt medh någon full macht af H. KongL Maij:tt skall den blifwa till 
sin ankomst här liggiandes. Hafwer och Hans Grefl Excellence befalt att fougdarna 
skole wijdh sin ankomst wara här tillstädes.

Den 23 Junij
sammankommo D. D. Professores i kyrkian, och uplästes Rijkz CammeRådz breef 

till Quaestorem medh befalningh att lefrera D. D. Johanni Loccenio 600 dr s.m:tt
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för historiographis salario, aldenstundh han ey har giordt rekning, och förmeenes 
myckett wara bespart af Academiae rentor. Uplästes och be: te hr Doctoris epistola 
petitoria att bekomma till dhe förre 400 dr s.m:tt af räntmästaren lefrerade, dhe 
öfrige 200 dr s.m:tt.

ResoL Man motte först taga Hans GrefL Ex[c]elL Cancellarii meningh här om.

Die 25 Junij,

upkommo in G)nsistorium academicum Illus trissim#.r Regni et Academiae Can
cellari«^ Reverendissima D a  Archiepiscopor, omnium facultatum Professores prae
clarissimi.

1. Först begynte hans grefL Excellence sålunda: Jagh hafwer, godhe Herrar, con- 
sidereradt den plicht såsom jagh Academien ähr förobligeradt medh utaf Cancel- 
lariatu Academiae, hwilken att kalla migh till hafwer Eder behagatt för några åhr 
här tillförendhe, och der till ansedt den befalningh såsom min nådigste Drottningh 
hafwer låtitt till migh öfwer gåå, och nu fördenskuldh Academien och Eder gode 
Herrar weelatt besökia, att omsee huru medh Academiens intrader och utgift sampt 
ungdomens informa/ion ähr beskaffatt, styrkia dett som wäl ähr, bota och bättra 
hwadh som fehla kan, etc.

Sedan lätt Hans GrefL Excellence upläsa itt breef, hwilkett sigh af H. KongL 
Maij:tt öfwersendt war, angående D a  Johannis Rudbeckii anhållandhe om be
löningen, hwilken saak Hennes KongL Maij:tt defererar till Illustriss. Academiae 
Cancellarium medh befallningh att Hans Excellence motte förresa till Upsala, och 
der sammastädes om Academiae ährender disponera.

2. Här efter begynte H. Excellence tala om Academiae intrader sålunda: Först motte 
man tillsee huru såsom någon weetskap kan finnas om Academiae räntor, till 
hwilkett iag hafwer tagitt medh migh een skrifware ifrå Kammaren, hwilken motte 
försökia om någott medh saL Quaestoris räkningar ähr giörligitt eller intett. Jag 
har icke annatt wist utaf Quaestoris rela/fon ähn att mehra skulle wara öfwer ähn 
fattas. Men emedan någott tryter såsom i Eder godhe Herrar besuära, motte dett 
proportionaliter fehla för alla, och icke een, tree eller flere hafwa nyttan, och dhe 
andre ståå breede wijdh. Spannemåhlen har icke i talett på desse åhre så högt spijsatt 
som för, men så hafwer hon waritt myckitt dyrare, och emedan staten ähr formeradt 
på penningar, kan här utaf icke ston af dragas, om alt woro wäl förestådt Dett som 
borto ähr, motte wij weeta, om dett har kommitt till Quaestoris privat nytta, eller 
andras som hafwa i förtijdh uttagett, har han så lefreratt, hafwer han dett giordt 
såsom een skielm. Jag har trodt honom altijdh wäl, efter han så flijtigt hafwer talt 
för Academien, men i detta åhr hafwer han hwarken praesenteradt sigh hoos migh 
eller dett ringeste skrifwitt migh till, sedan dilations tijden hwilken iag honom 
skaffade gick till enda. Hwar af jag wäl sluta kan att illa tillståår medh hans saker. 
Academien hafwer godz, kyrkioherbergen, sampt andra inkomster, hwadh sådant 
förslår och huru högt dett stiger motte man först in genere weeta, sampt hwadh 
efter staten och extraordinarie utgifwett ähr.

Månen Steenson inkallades och sade sigh hafwa på någre åhr warin Academiae 
bookhållare, giordt hwadh som möijeligitt har waritt, men icke kunnan giöra wisse 
räkningar på Academiens utgifter och inkomsten icke heller, emedan saL M. Boo 
aldrigh har welan lefrera sig den som der till behöfdes, såsom wärderingen på
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spannemåhlen för hwart åhr, consigna/*on på bygningz och expenzpenningar, hwil- 
kett sant wara wittnade D. D. Professores.

IIL Cancellari«/. I hafwa waritt een bookhållare motte therföre giöra räkningh. 
Har någott hinder skedt eder ther uti, skulle I hafwa klagatt först för Consistorio, 
sedan för migh. Den som sitter i ett ämbete och intett giör sin plicht han stiäl sin 
löhn, efter i intett hafwa arbetatt, skulle i inga penningar hafwa tagett

Wijdare gode Herrar, ähr min meningh att inspectores medh bookhållaren motte 
suara för räntorne. Fougdarna belangande hafwa i alt för många, dett kunde wara 
nogh af må eller till det högsta tree.

Räkningarna anbelangande, giorde I gode Herrar der uti försichtigt att dhe blefwo 
i tijdh förwaradhe, om dett hade skiedt neste tijman efter som han afleedh hade 
intett skadatt, ty den neesa som hon eller hennes föregifwa om deras förwaran- 
eller tra[n]sporterandhe uti någott annatt hus motte intett skiötas, Academien ståår i 
annat positeur ähn hon det lijda kan. In loco publico borde wäl räkningarna wara, 
dock kan dett wara lijka hwar såsom dhe nu först öfwersees. Jagh will senda cam- 
marskrifwaren der nidh, om I godhe Herrar wille desslijkes senda een eller må af 
Professorib#/ som ransakningen bijwistas woro dett gott, bookhållaren motte och 
wara medh. Enkian motte och på sin sijda hafwa sin fullme[c]htige, hwilkett henne 
motte tillseyas, räkningarna motte i dagh uptagas.

Inkallades Johan Anderson och Erich Olofson Academiae fougdar hwilka sade ett 
förslagh oppå den resten som hoos bönderne innes tåår.

3. Framwijstes Academiae Staat, och befalte Hans Greflige Excellence att een an
nan fattas skulle på dett såsom nu denne tijden ordinarie och extraordinarie ut- 
gifwes.

4. Wijdare taltes om D. D. Terseri collaboranter, om hwilka Hans Excellence 
sadhe att de intett borde föras på Academie Staat, ty dett ähr een saak för sigh 
och hörer icke egentlig till Academien.

3. Sidst frågade Hans Excellence om åhrligen kiöpas några böcker till Biblio
theken. Doctor Locceni«/ suarade: Ja, åhrligen kiöpes af allehanda sorter, hwar på 
ähr een anteckningh giordh. Sadhe wijdare att alla gamble patres och andre boni 
authores finnas ther och att åhrligen skaffas fleere af bettre edition till. 111. Can
cellari«/: Uti Italien uplägges myckitt som architecturen wijdkommer, och der till 
wäl utstickade stycken, tiente wäl att och sådant skaffdes tilL

6. H. GrefL Excellence afträdde. Sedan waldes Dn. Hedrae«/ och Dn. Johannes 
Bure«/ att bijwistas räkningarnas uptagandhe och åtskillningh.

Notari«/ gick efter befalningh till sahL Quaestoris enckia, och sade henne till att 
hon motte skaffa sigh någon fullmechtigh medan räkningarna öfwersees.

Eodem die horis pomeridianis
convenerunt in Consistorio M. Ola«/ Steni«/ proRector, D. D. Laurentius Stig- 

zelius, D. D. Joannes Terser«/, D. D. Petr«/ Schomer«/, D. D. Carol«/ Lithman, 
D. D. Sideni«/, M. Eric«/ Odheli«/, M. Johannes Frank, M. Israel Bringi»/, Doct 
Sueno Broms, M. Isaacus Istmeni«/, M. Petr«/ Liungh, Dn. Emund«/ Figreli»/.

1. Discurrerades om aflöningen utaf dhe 4000 dr kopp*r:tt som in aerario finnes, 
och höltz före att D. D. Professores motte proportionaliter först uttaga förledne 
påsketermijns salarium och sedan, om någott öfwerblefwo skulle stipendiarii och 
sammaledes bekomma.
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2. Uplästes D. D. Terseri inlaga om Consistorii wäsende, och alldenstundh Con
sistorium besuärade sig öfwer den samma, att den hårdt och myckitt generaliter stält 
war, dy bleef hon niderlagdh och a£ alla bewiljatt att hon motte sönderrijfwas, 
hwilkett och skedde. D. D. Terser«; explicerade sin meeningh om brefwett, och 
bekiende att brefwett war fuller generaliorib«; terminis stält, sigh icke meena der 
medh alla utan maximum partem, badh att Consistorium intet wille der öfwer 
förargas.

3. Inkommo tuenne bönder ifrå Skäftuna sochn hwilka wille lefreera sin kyrkio- 
tijondh, och blefwo af V:do Consistorio wijste tili inspectores.

4. Discurrerades om Bibliothecariis amanuensib«; och höltz före att D. D. Loc- 
ceni«; motte låta contentera sig medh een i den tienst, till dess Academiae Staat 
kommer sig före igen.

5. Alexander du Cloux förfrågadhe att Ven:do Consistorio om sigh icke kan 
tillståås att läsa lingvam germanicam publice, och derföre bekomma ett halft hem
man att bruka, eller någott augment på sin löhn. Resol. Consistorium will hwarken 
honom påleggia dett eller förbiuda, men om han någott begiär till augment så läg
ger Consistorium sig der emoot.

6. Slötz att Illust. Cancellari«; motte påminnas om Mårten Steensons hemman.

Die 27 Junij
convenerunt in Consistorio, M. Ola«; Stenius proRector, D. D. Daniel Sideni«;, 

Ml Israel Bringi«;, M. Johannes Frank, M  Isaac«; Istmeni«;, M  Johannes Laurber- 
gi«;, M. Christian«; Ravi«;, Dn. Johannes Bure«;, M  Petr«; Liungh, Dn. Emund«; 
Figreli»;.

1. Slötz att införas skulle iblandh postulatorum et gravaminum puncta om Con
sistorii besuäär, öfwer D. D. Johannis Terseri inlagda skrift.

2. Slötz att man motte af Illustriss. Cancellario begiära att een catalog«; Biblio
thecae kunde tryckias.

3. Slötz att dhe stipendiarii som borto ähre, motte töfwa medh penningarna till 
hösten.

4. Dn. Johannes Bure«; refererade, att assigna/ioner ähre öfwersende till saht 
Quaestorem näst för hans dödh, på några tusendh dr, hwilka nu icke finnas igen. 
Hwarföre bleef slutett att inspectores motte låta skrifwa breef till them som hafwa 
adsigna/zonerne utsendt, och der medh döda dhe förkompne och begiära på nytt 
andre. Rector och enckian skrifwe med under.

5. Bleef beslutett att tillkommandhe sommar motte anstellas een noga ransak- 
ningh om dhe hemman som sahl. Quaestor har upfördt för ödhe.

6. Slötz att Mårten Steensons räkningar motte inslutas.

Die 27 Junij

horis pomeridianis convenerunt in Consistorio Illustrissim«; Regni et Academiae 
Cancellari«;, Reverendissim»; Dominus Archiepiscop«;, omnium facultatum Pro
fessores celeberrimi.

1. Framwijste Illustriss. Cancellari«; itt Hans Grefl Excellence cL Magni Dela- 
gardie breef, medh hwilkett begiäres att ingå byte medh Academien och för weder- 
lagh bekomma Ekeby cjuarn, och tuenne hemman i Weckholm sochn. Rev. Archie-
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piscopus refererade huru Ekeby quarn ligger när för handen och ähr Academien 
nyttigh.

Illus triss. Cancellari«/. Många byten kunna wäl wara betenkelige, men i synnerheet 
detta som angåår quarnen, efter hoon ligger eder så nähr och Academien kan hafwa 
godh nytta af henne. Slötz intz här i wijdare.

2. Sedan frågade Hans Excellence om några af D. D. Professorib«/ hafwa waritt 
medh att öfwersee räkningarna, suarades Jaa. Frågades huru medh dem tillståår. 
Hr Prof. Hedrae«/ suarade alt wara i confusion och på löse chartecher och meste
dels utgiften wara annoteradt sine mentione temporis.

Illustriss. Cancellari«/. Jagh kan ey annars tenkia ahn att bookhållaren böör suara 
för räkningarna. Men efter intett nu in aerario i förrådh ähr huru skole Professores 
och stipendiarii sampt fleere blifwa betalte? Fehlar någott så motte fehla proportio- 
naliter för alla, och icke een eller tuå omgella altsamman. Man kan intett annatt see 
ähn att thet som resterar motte betalas af den rest som ståår inne hoos bönderne, 
och hwadh annatt wara kan. Detta åhretz utlagor som här efter uptagas förmodar 
iagh skole kunna afbetala staten för 1653 Michaelis och påsketermijn 654.

I motte g. H. snart betänkia Eder om een godh karl till quaesturam som hafwer 
omsorgh om att inhempta resten. Enckian motte slätt intett hafwa ther medh att 
bestella, ty hon kastar Eder omkull och öfwerijlar eder sedan medh heete tårar. 
Achter Eder derföre att i meena Eder kunna genom henne bekomma Edert. Den 
som nu blifwer Quaestor motte nu strax upbära dhe pertzedler som pläga desse 
tijder upbäras, och der till bekymbra sig om resten.

Consistorium begiärte att få settia några personer i wahlett, och stella dem sedan 
till H. Excellence nådige betenkiande. Detta befalte H. GrefL Excellence att dhe 
medh dett foderligest giöra skulle. Den som blifwer skall bekomma een instruction 
giör han icke ther efter, straffes eller afsettes.

Refererades att någre af D. D. Professorib«/ hafwa utan tuifwel tagitt för ut, som 
kan räknas på denne och följande termij ner. Sedan har och Quaestor näst för sijn 
dödh bekiendt att sahl Gestrinii enkia har bekommitt af sigh 1500 rdr till läns 
och äntå icke kunde blifwa omolesteradt af henne. Item att sahL Quaestor har på 
een tijdh inlöst och kiöpt åtskillige godz.

IHustriss. Cancellari«/. Att M. Boo har somlige låtett blifwa obetalte, och somlige 
icke allenast betalt utan gifwitt öfwer, hafwer han giordt som een skielm, och jag 
will intett seya hwadh iagh menar om den som sålunda tager dett han intett har 
tient före. Den som sålunda tagett hafwer motte betala tillbaka, och låta dhe obetalte 
bekomma. Här ähr een elaak administration. Quaestor motte intett hafwa dett wälde 
att läna någon fyrick utan Senat«/ wilja och samtydda. Hafwe i icke eljest rådt 
medh Quaestore som I seya, så skulle i hafwa satt honom i prubban, och besueratt 
Eder hoos migh, dett I aldrigh hafwa solenniter giordt, utan een och annan har 
wäl besuäratt sig öfwer honom, men jagh ey kunna wäl weeta hwadh iagh skulle 
döma ther om, kan skee sålunda, att dhe hafwa dett sagt af någon privaat affect. 
Jagh seer att Quaestor har ageratt een politicum medh Eder, nemliga betalt någre, 
att dhe skulle favera sigh och på sin sijda föra ordett. I hafwe myckett blifwittj 
bedragne, skeer sådant mehre, så motte I gåå under.

Mårten Steenson framwijste itt förslagh på Academiae räntor, hwilkett Illustriss. 
Cancellario intett behagade. Sedan framwijste fougdarna een lijsta på innestående 
rest
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3. D. D. Laur. Stigzeli»! proponeradhe om stipendiariis att många rum borttagas 
för dem af antiquitatum studioso som ute ähr, sampt fleera som ähre instälte uti 
classe tertia. Många komma och medh höga recommendationer, såsom Sigfridh 
Wolkers söner och Reuterkrantz medh fleera, många af dem som hafwa stipendium 
ähre rijka, och hålla sig luxuriose i kläderne. D. Terser«!: Monga blifwa och in- 
stukna utan Consistorii weetskaap. D. Stigz: Somlige bekomma och breef pro pro- 
longa/ione stipendii. Studiosi theologiae ähre här några som intett hafwa att hielpa 
sig medh.

Illustriss. Cancellari^x. Dett ähr orett att den som wijstas utomlandz skall hafwa 
rum inter stipendiarios, lager så, att dett intett skeer här efter, nu att ombyta alt ähr 
odiosum. Dett kan wara att jagh har skrefwett för Sigfridh Wolkers söner och har 
meent at han intett skulle wara mechtigh att hålla them, men intett håller iag utaf, 
att dhe, som eljest kunne blifwa uppehåldne, måge komma till stipendium. Reuter
krantz talade medh migh i Stocholm, wille hafwa min förskrift, men iagh sade 
honom ney, och der öfwer att jag will läggia migh emoot honom, och förhindra 
thet. Stipendium ähr för dhe fattige som gode ingenia hafwa, dem motte man 
hielpa här till Doctoris Staieni hustro war hoos migh, ähr gudh bättre myckitt 
elendigh, hennes sahL man war een meriteradt karl af fäderneslandett, hon begiärer 
stipendium till den eene sin sohn, hwilkett kan hafwa sin gode skiäl.

Hwadh stipendii prolonga/#on belangar, ähr min meeningh att när sådana breef 
komma så låter liggia them, eller, ther så omtränger, låter Drottningen see brefwett 
om dett ähr af H. Maijrtt gifwitt, och beretter H. Maij:tt saken. H. Maij:tt låter 
sigh af skiäl snart öfwertala, och skall wäl kasta bort brefwett sielf. Dhe guldspente 
håller iagh intett för att böra wara inter stipendiarios. Ähr han fattig när han dett 
fåår och kommer sig sedan före, kan dett wara een saak för sigh. Att studiosi 
theologias blefwo accommoderadhe kunde dett hafwa sin skiäL

Här efter igenomläste H. GrefL Excellence dona/ions brefwett på extraordinarie 
utlagorna, Upsala quarn och lille tullen.

Här efter taltes om Consuit D. D. Loccenii inwissningh afgången ifrå Cammaren 
till sal Quaestorem på hwilken utan Consistorii weetskap ähr af Quaestore lefreeratt 
400 dr s.m:tt

Illustriss. Cancellari«!. Blifwer Academien så graveratt så kan hon intett ståå, 
Cammaren har weelatt satt många in på Academiae Staat, men iagh har dett för- 
hindratt Doctor Locceni«! motte fuller hålla sig till Cammaren.

Om voto Rectoris in delibera/fonib»! bleef sålunda af H. Grefl. Excellence resol- 
veradt. Jagh seer intett att Rector böör hafwa någott votum när som dhe andres vota 
ähre imparia. Tå the ähre paria hafwer han votum decisivum. I hafwa här på een 
legem constitutionum veterum, den motte i följa till dess den andre blifwer autho- 
rizerat. Men seer director att assessores fahra wille så må han wäl remonstrera och 
wijsa dhe andre sin errorem och upskiuta saken till wijdare betenckiande.

Men hwadh dett belangar att icke alle af Eder ähre altijdh tillstädes, så kan dett 
sådana saker wara som icke alles närwaro fordra. Jagh har aldrigh aestimeratt, att 
theologi må döma in criminalib»!, och der jag skulle seya, jagh har intett weelatt 
draga hijt derföre. Eljest, när spannemålen skall seljas behöfwes icke heller derföre 
draga hela Senatum tillhoopa, I kunde wäl settia tuenne af hwar faculteet der till, 
dett woro nogh, quod multi agunt, multi negligunt. Här till ähr een smor numer«! 
och alt för många. På bygden sittia tolf bönder och döma ifrå lijf och lefwerne. I
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Wissmar ähre allenast satte sex personer som döma heela den cretzen. När som ordi* 
narie Consistorie dagar ähre efter constitutionerne, eller eljest några casus eller saker 
infalla som gåå Academia wälfärdh eller privilegier ahn, eller någott bref ankommo, 
hwilkett dess saker angingo, i desse fall motte alla Professores wara tillstädes, den 
som tå undandrager sigh, han skulle och wara extra officium, sammaledes fordras 
alles nährwaro, tå een Professor skall eligeras, och hwadh mehre som constitutionerne 
förmäla.

Här begynte någre af DDnn. Professorib«/ besuära sigh, huru såsom dhe wilja 
gierna wara medh och komma tillstädes in Consistorio, om dhe icke skedde så ofta, 
och sedan tå dhe tijt komma, hafwa the ingen libertatem att discurrera om sakerne, 
utan blifwa af andre näpste och hotade. Klagadhe och att een skrift war inkommen 
som dem myckitt antastade och beskylte, af hwilken bleef och een copia uppläsen.

IUustriss. Cancellarius. Dett woro fast bättre om eenigheet hölles. Jagh seer 
intett gierna att när I komma tillhoopa, den eene tracterar så den andre, turberer 
intett quietem reip. literariae, och söker intett nimiam authoritatem. Man måtte 
tractera sine collegas medh humaniteet men icke så acerbe. Den som kan, gifwe itt 
godt rådh, wilja dhe andre icke wedertaga, tå får han intett imperera them. Dett 
ähr een ondh tingh, att om någon discurs icke gåår efter eens sinne, rijder han till 
Stocholm, kommer sedan heem medh breef, och öfwerijlar sine collegas, dett ähr 
alt för hårdt. Hwadh brefwett belangar, ähr dett alt för skarpt, ty sådant motte 
medh skiäl itagas, och när regeringen stodh hoos pluralitatem här i rijket, motte 
iagh esomoftast sittia een tijma eller må för ähn någon af the andre kom, jagh motte 
och understundom sittia längre efter dem, att låta giöra sakerne färdige, dett skulle 
iag taga till godo, och alt sådant motte consilio et modestia guberneras. Jagh seer 
wäl och hafwer hördt hwadan detta kommer, ty dhe som nederst sittia tala intett 
myckett, och tå dhe andre eensamme föra ordett, gåå saken fort igenom, och promo
vera sina, (hwilkett jag ey afhåller) förtryta dhe andra. Dock seer jagh dett att skrif
ten ähr utwärkatt af een godh intention och böör icke heller så affectuose optagas.

Här taltes om den spannemåls wärdering som DD Professores och andre Acad. 
betiente till sine hushåldh taga.

IUustriss. Cancellari#/. Att fråga om een Professor skall hafwa Academiae spanne- 
måhl för bättre kiöp ähn een handelsman ähr een iniquissima quaestio, och den som 
råder tiU att den spannemåhl skaU tagas efter cammarwärderingh, han råder tiU Aca
demiae eversion. Om någon hade sådant begiärt, skuUe I hafwa frågatt mig der om, 
jagh skuUe hafwa sagt honom min meeningh. Ingen skuUe medh rätta taga någon 
spannemåhl, ty han skadar Academien der medh, fördes den samma sädh tiU bergett 
fingo wäl Academien tuå eUer tree dr mehra för tunnan, hwilkett woro Academien 
tiU interesse.

Die 28 Junij
horis matutinis convenerunt in Consistorio IUustrissim#/ Regni et Academiae 

Cancellari#/, Reverend iss imus Dominus Archiepiscopus, omnium facultatum Profes
sores celeberrimi.

I. Först delibererades iblandh DD Professores om novo Quaestore, och bekomma 
efterföljande der tiU vota som förmäles, Dn. Olavus Vereli#/ sedecim, Laurend#/ 
Assariae totidem, Petrus Fontelius quatvordecim, Knut Anderson quatvor., Ericus 
Bringius tria, Olaus Arvidi septem, Pedher Benchtson duo.
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Sedan anhöllo D. D. Professores hoos H:s GrefL Excellence att H. N:de wille 
någott determinera om Quaestoris rum.

Illustriss. Cancellari#;. Jag will intett gierna tala emot privilegierne, men min 
meeningh ähr dett att Quaestor motte sittia nederst.

Här efter reciterades nomina personaruw och votorum numer#;, medh begiäran 
af H. GrefL Excellence dett H. N:de behagade af desse een utsee till quaesturam.

Illustriss. Cancellari#;. Vereli#; ähr een ährlig karL han war bättre tienligh till 
den profession han hafwer waritt tillährnatt, dock meenar jag att han detta wid- 
tager, oansedt thet ähr honom till onytta, dett ähr wäl att I wiljen giöra honom 
detta beneficium. Faller nogott framdeeles som han bättre kan wara tient medh, 
förmodar jagh att honom dett intett förwägras.

II. Proponerades om am[an]uensi Notarii.
Illustriss. Cancellari#;. Om Notari#; giör sitt embete wäl, sätter iag hans arbeete 

så högt som Quaestoris. Een amanuensem må han wäl hafwa som skrifwer alla saker 
reena, men här uppe kan han intett fatta aeterna, dett motte Notari#; sielf giöra.

III. Refererades huru såsom amanuenses Bibliothecae ähre satte inter stipendiarios, 
och wilja hafwa fyra rum in classe tertia.

Illustriss. Cancellari#;. Emedan stipendiarii ähre allenast 150, seer iag intett 
huru rumen kunna mistas. Desse skulle wara på serdeeles Staat. Om nogh kunde 
wara af een, så länge Academiae Staat kommer sigh före, woro dett gott, denne kunde 
och på någon tijdh niuta duplici stipendio.

IV. Hwadh Bibliothechett belangar, så ähr huset alt för trångt, een annatt motte 
medh medelmåttig bekostnatt uprettas. Eliest hwad böckerne wijdkommer, håller iag 
icke af att the skole länas till eens privaat bruk, medh mindre een Professor hade 
någott opus att förfärdiga, såsom Doctor Terser#;, i sådant fall woro een saak om 
han een book länte, men icke till att nööta, ty Bibliotheca ähr propter reservationem 
bonorum authorum. W ill någon eljest bruka någon book, kan han så länge blifwa 
uppe in bibliotheca, men icke bära henne heem.

V. DD Terser#;. Upsade här den löhn som han här till för sitt arbeete nutett haf
wer. Och om tillåten blifwer tillbödh hans Ährewyrdigheet sigh att wilja förskaffa 
några defeeter på tryckett ifrå Stregnäs på hwilkett H. GrefL Excellence sig intett 
förklarade. Eljest intercederadhe och be:te H. Ähr:heet för M. Ajalino och M. Jor
dano att dhe motte få behålla sitt stipendium in till denne termijn.

Illustriss. Cancellari#;. Dett woro billigt att dhe som hafwa arbeetatt betalas, men 
räcker dett intett till hwad kan der uti giöras. Jag seer een stoor oordningh, att om 
någott blifwer in aerario öfwer, så tages dett strax bort och afskrapas. Alle ordinarii 
och dhe som eljest tiena motte lefreras först sitt ut. Faller någon undan och hans 
tienst kan vacera så lager att ingen kommer i stellett, på dett Academien kan någott 
hafwa för sig behållett att tillijka när som nöden fordrar. Eljest anstår een Academie 
wäl att hafwa språkmestare, ty många af dhe studerande blifwa brukadhe uti com
merce collegiis och lega/ioner, som sedan antingen för åldern intett kunna lära att tala 
språk, eller motte myckett kosta der på. På legationer motte och några sendas, som 
språken skole kunna.

Här ähr intett att tala om några många expenser för ähn staten kommer sigh 
före. Hadhe iag så bodt här i staden såsom Her Archiepiscop#;, hwilken har waritt 
min secund och vicari#;, dett skulle intett hafwa så tillstått Hade sådana inwijs- 
ningar komwitt, jagh skulle hafwa reest till Stocholm och förhindratt them.
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6. Dn. Olaus Vereli#; inkallades, och tillsades af H. GrefL Excellence att DD 
Professores hafwa utwaldt honom till quaesturam. Hwarföre be:te Dn. Olaus Vereli#; 
betackade Hans GrefL Excellence, Reverendiss. Archiepiscopo och samptlige DD. 
Professorib#;, utlofwandes sin flijt och troheet uti alla motto.

7. Discurrerades här om städzlen, antingen den skulle höra Academien eller 
Quaestori tilL

Illustriss. Cancellari#;. Hwadh städzlen wijdkommer, så motte den höra hus
bonden till Ty skall någon annan, eller fougdarna hafwa bestella der medh, så 
biuder den eene öfwer then andre, gifwer ut alt thet han har, och kan sedan icke 
förestå hemraanett eljest om Quaestor eller fougden will wara elaak, så kan han 
för städzel skull, drifwa den eene efter den andre af hemmanett.

VIII. Proponerades om Academiae wacht.
Illustriss. Cancellari#;. Emedan Academiae wacht ähr för suagh, motte han con- 

jungeras tillhoopa medh stadzens, så att i hålla half parten hwardere. Dett woro gott 
om i på torgett wille låta giöra ett cortegardie af bräder eller någott bättre, der 
wachten kunde förwara dem som oliudh giöra antingen the höra till staden eller 
Academien, ty att settia desse under rådstufwan, dett har een annan spedem. Dagen 
efter kunde desse föras antingen i stadzens eller Academiae fängelse om saken så 
fodrar. Sielfwe wachtmestaren motte wara een discret karl, den och moste wäl be
lönas både af staden och Academien. Bryter denne någott, eller anklagas för giäldh, 
då motce stellas ett mixtum forum och förste gången komme någre af stadsens rådh 
hijt up till Eder, sedan gåår i till dem och altså per vices.

IX. Ehest hwadh gatulopp anbelangar, weet jag intett om dett skulle wara nyttigt 
till Eder jurisdictions conserva/mn om i skulle aldeeles draga Eder undan, hwadh 
som föregifwes här i om studenterne motte man icke efter deres phantasier praeju- 
dicera rijksens rättigheeter. Jagh tycker mig kunna lofwa Eder att I skole för Edert 
husfolk frij blifwa om iagh någott lijtett lofwer. I kunna kalla Edre bönder här 
omkring inn eller deres drängier att dhe tilhjka med Edre försuarskarar exequera på 
de brotzlige. Jagh håller och der medh, att i intett concurrera medh staden der uti, 
utan hafwa Edert egitt rum, och medh Edre underhafwande låta saken anstellas. 
Om Cancellari#; eller ProCancellari#; giöre sitt embete hafwer landzhöfdingen medh 
Eder intett att bestella. Jag will tala för Eder hoos H. K. Maijrtt att i antingen 
aldeeles befrijas ifrå executionen, eller att i motte a part låta execution angå, och 
dett på seerdeeles rum.

X. Uplästes V. artic. privilegiorum om fångars förwaran, sedan dhe ähre frå 
lifwett dömde.

Illustriss. Cancellari#;. Efter adelens privilegier sedan såsom een missgerningzman 
ähr dömdh ifrå lifwett, lefwereras han strax i Cronones fängelse på hennes bekost- 
nadt. Men skarprättaren betalar den som låter exequera på någon. Edre privilegier gå 
på samma sätt

XI. Uplästes dona/ions brefwett på dhe owisse och extraordinarie utlagor, Upsala 
quarntull etc.

Illustriss. Cancellari#;. Dona/ion ähr generalissime stält och alt för hårdt Om man 
hade blifwitt wijdh frelse rettigheet hade dett waritt bettre. Hade jagh waritt i discurs 
i saken, skulle jagh hafwa sagt min meeningh. När jagh, will gudh, kommer till 
Stocholm, will jagh i Cammarens närwaro i detta tala för eder hoos H. KongL 
Maijrtt,
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XII. Taltes om nådeåhr, och huru såsom, när någon funcdon vacant biifwer, skaf
far successor sigh breef att bekomma löhn för samma nådeåhr.

Illustriss. Cancellari»/. Function borde vacera på itt åhr, woro någon stoor neces- 
sitett för handen, så kunde een tienligh adjunct«/ eller någon annan uppehålla tien
sten, den som så hastigt renner efter lägenheeten, will jag intett seya dett iag menar 
om, och dett som werre ähr, så höres att een och annan fomenterar sådant. Men 
hwadh den wijdkommer som Quaestor biifwer, motte han nu strax träda till tiensten 
och upbära någott, motte derföre för sitt arbeete hafwa sin löhn.

XIII. H. GrefL ExcelL frågade efter hwart bötespenningarna hafwa tagett wägen 
som desse åhr falne ähre. Consist. Efter wij icke hafwa fått see saL Quaestoris räk
ningar, weete wij icke om han har infördt them.

XIV. SaL Mårten Andersons enkia begiärer frijheet på dett hemmanett hon 
åboor, så länge hon een sörjandhe ähr.

Illustriss. Cancellari«/. Som jag har hördt, hafwer han länge tient Academien, 
jagh meenar att dett ähr ingen som icke drager medlijdande medh henne. Jag håller 
före detta wara skieligt.

XV. Proponerades ännu om Notarii amanuensi IIL CancelL dett har sine skiäL
XVI. Bewiljadhe H. GrefL Excellence att M. Eskildh skall bekomma åhrligen tolf 

tun spannemåhL
XVII. Discurreradhe H. GrefL Excellence om tryckerij och tyckte H. N:de bättre 

wara att booktryckiaren denne eller någon annan löste in tryckerijet, och hwar som 
sedan behöfde någott arbeet, betalte derföre någott dyrare, dett som der på kostas, 
biifwer kastatt i wädrett, ty när tryckett ähr efter fyra eller fem åhr utnött, hafwer 
Academien intett för sine penningar. Om booktryckiaren intett hadhe annatt att 
giöra kundhe han upläggia någon wacker book, antingen af bonis authoribus, eller 
andra såsom librum concordias.

XIIX. Om termino solutionis salariorum discurreradhe och slöt H. GrefL ExcelL 
sålunda: Ingen som biifwer den förras successor bör någott hafwa så länge nådhe- 
åhrett räcker. Ey heller böör någon låta sigh gifwas bref på tiensten så hastigt, den 
som dett giör utan Eder weetskaap, han ähr icke wärd att bekomma een fyrick. 
Men eljest håller jagh så före, att stipendium må begynna räknas för honom a die 
praesenta/jonis literarum; kommer han mitt uti termijn så tage för halfwe termijn. 
Försummar han sigh sedan i sitt officio, så hafwa i constitutiones att gåå efter.

XIX. Proponerades Adjunctorum begiäran om augment på sin löhn.
Illustriss. CancelL Dett kunde hafwa sin skiäl om så tillräkte, att de fingo femtijo 

dr tilL Men Adjuncti hålla sig intett wara efter min opinion. Jag har altijdh så 
hållett före att dhe skulle wara stipendiarii. Annorstädes ähre the glade att the hafwa 
dett privilegium, att the få publice disputera och privatim docere, för hwilkett dhe 
kunna af studiosis hafwa några penningar, men för adjunctura intett, såsom iag 
ihogkommer.

XX. D.D. Sueno Bröms anhölt om een Adjuncto medicinae.
Illustriss. Cancellari«/. Jag kan intett synnerligitt seya der till och icke seer att 

staten bör så högt ökas.
XXI. Proponerades och af wälbe:te Doctore Bröms, att här borde wara itt labora

torium, theatrum anatomicum sampt een hort«/ botanic«/.
Illust. Cancellari»/. Alt detta hörer till att instituera medicinarn, jagh will icke dis

putera emoot Eder, utan detta seyes wäl rätt, men hwar will man finna medel här till.
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XXII. Bewiljade H. GrefL Excellence att ibland hwar 50 af stipendiariis må 
wara tuenne studiosi medicinae. Men att stipendium skulle dem prolongeras till 9 åhr 
sadhe H. Excellence sig aldeeles wara emoot.

XXIII. Bewiljade H. GrefL Excellence att tuenne studiosi theologiae må hafwa 
dubbelt stipendium in 3tia classe till dess staten kan komma sig bettre före.

XXIV. Bewiljadhe H. GrefL Excellence att hwardere af Cursorib«; må bekomma 
fyra tun sädh till augment

XXV. Tillstodh och H. GrefL Excellence M. Laurentio Bronwi«; att bekomma sti
pendium för denne termijn om så tillräcker.

XXVI. DD Joannes Ter ser«; begiärte tillståndh att bekomma dhe tuhundrade 
femtijo rdr såsom H. Ähr:heet sade sig stå i caution för tryckerij.

Illustriss. Cancellari«;. Dett som uteståår motte inlösas, och räcker dett till, kunne 
i bekomma i höst Men tryckett skulle höra tryckiaren till, ty den handelen kommer 
Academien på fåfeng omkostnadt

Den 30 Junij
sammankommo in Consistorio störste deelen af R. G  E. et P. DD. Professo- 

rib«;.
I. Besuärade sigh DD Bröms att sitt stipendium blef sig afskurett den tijdh såsom 

han [war] på fremmande orter, begiärade weeta antingen dett war skedt decernente 
Senatu academico eller culpa Quaestoris, och hwarföre framwijste copier af sine 
breef på samma stipendio daterade 18 Febr. 1646. och 27 Nov. 1647. Sade sigh 
hafwa på heele sitt stipendio allenast 300 rdr bekommitt Skiötz up här medh.

II. Här efter gingo DD Professores uppå slottett att gratulera H. KongL Maij:tt 
sin lyckelige ankomst Hwar såsom H. KongL Maij:tt nådeligen contesterade sin 
affection emoot Academien lofwandes sigh intett wilja återlåta dett som till dess 
flor och wälståndh länder. Befalte och nådeligen att H. GrefL Excellence Rijkz och 
Academiae Cantzelern som tå närwarande war, att han wille öfwersee constitutiones 
på dett H. KongL Maij:tt motte komma till att confirmera them. Här medh afträdde 
DD Professores.

Die 2 Julij
convenerunt in Consistorio Illustriss. Regni et Acad. Cancellari«;, Reverendiss. 

Dn. Archiepiscopus, omnium facultatum Professores Celeberrimi.
I. Illustriss. Cancellari«;. Senast wij woro tillhoopa talte iagh för ähn I godhe 

Herrar inkommo medh H. KongL Maij:t om Academien in genere, sedan om 
Quaestoris dödh, efterlåten orichtigheet, och huru wij stå i betänckiandhe att komma 
henne till lagh igen. Då fan jagh att H. KongL [Maij:t] ähr Academien heel wäl 
affectioneradt, och gierna will giöra hwad som till dess flor länder, befalte migh 
ännu någott dröija här quaar, sig wilja finna gott dett som wij om desse saker* 
sluta.

II. Sedan discurreradhe H. GrefL Excellence om Quaestoris embete sålunda: 
Quaestoris plicht will jagh fatta uti een serdeeles instruction, men hans authoriteet 
motte intett wara större, ähn att sedan alt inhemptadt och in loco publico för- 
waratt ähr, moste han dett utdeela och ehrleggia efter staten, och här uti, när såsom 
kiöp giöres och penningar länes etc motte alt skee medh collegii weetskap. Quaestor 
motte altijdh hafwa inspectores i desse saker i rådh medh sigh, om hwilka wij
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weele een annan gångh tala. Om desse skole wara mehre ahn tuenne weet iag 
icke wäl, ty een stoor numer«/ ähr altijd elaak; den som inspector ähr skall icke 
wara någon slätt karl, motte see på myckett som bör giöras gravi cum judicio, och 
wäl weeta af sakerne, ty alt proponera in publico Consistorio, när spannemåhl skall 
seljas och hwad annatt wara kan förnöter mycken tijdh, och åtskillige hafwa different 
förslagh.

III. Discurrerades om godzbytande medh förfrågan huru Consistorium skulle sig 
åtbära när som H. KongL M:tz breef ther om kommer om icke och 111. Cancellarii 
Acad. breef moste förwäntas.

Illustriss. Cancellari»/. När H. KongL Maij:tt någott befaller, kan jag dett intett 
emootseya, men faller bytett Eder myckett betenkligitt och till skada, så kunne I 
senda till migh een Professorem som refererar migh saken, sedan will jag tala med 
H. KongL Maij:tt ther om.

IV. Proponerades om sahl. Quaestoris enkias nådeåhr.
Illustriss. Cancellari«/. Woro alt wäl förestådt woro billigt att hon thet nuthe. 

Nu motte hon först medh räkningar låta see, att Academien ähr rätt skedt och tage 
sedan penningar, men för intett

V. Efterletz att dhe stipendiarii som wilja utaga spannemåhl för 10 dr tun på 
sitt stipendio skole den bekomma.

VI. Förfrågade Consistorium om man skulle låta slå arrest på sahL Quaestoris 
godz, efter H. GrefL Excellence förra meeningh. Illustriss. Cancellari«/. Jag sågo 
gierna att både Academien och enckian stodo sig wäl, han har illa disponeradt medh 
Academiens räntor i utlånande utan collegii weetskap och annatt sådant. Man motte 
någott låta beroo, till dess man see kan hwadh som förwäntandes ähr, ty nu att ar
restera strax, ähr nästan för hårdt.

Die 2 Julij
convenerunt in Consistorio Illustriss. Regni et Acad. Cancellari«/, Reverendiss. 

Dn. Archiepiscop«/, omnium facultatum Professores Celeberrimi
1. Refereradhe H. GrefL Excellence, hwadh cammarskrifwaren hade att förmoda 

om sahligh Quaestoris räkningar, nemligen att dhe uti stoor confusion ähre och 
såsom i hastigheet kan synas, kan ingen godh weetskap om utgifterne finnas.

2. Gaaf H. GrefL Excellence förslagh huru Acad. staten kunde afbetalas. 1. Igenom 
den spannemålsrest, som inneståår hoos bönderae. 2. Dhe penningar som kiöpmän- 
nerne för spannemåhl ähre skyldige. 3. Spannemåhl behållen. 4  Dhe penningar 
som kunna wara utlänte, hwilka inspectores medh Notario (hwilken Reverendiss. 
Archiepiscop»/ sielf nämdhe) motte upkräf ja.

3. Sadhe H. GrefL Excellence sigh misshaga att Academiae betiente icke taga 
termijnswijs om påska och S. Michaelis sine salarier heele ut utan uti små poster 
på åtskillige tijder, hwar af både Quaestor uti sine och be:te Academiens betiente i 
sine räkningar blifwa turberadhe.

4. Behagadhe H. Excellence att fougdarna skulle medh Quaestore reesa på dhe 
orter som dhe hafwa detta åhr lefreradt spannemåhl till kiöpmännerne och utfordra 
penningarna. Wille icke kiöpmennerne betala richtigt, motte komma till lagligh 
process och då beståes Quaestori expenzpenningar.

5. Omtalte H. Excellence sigh wara öfwergifne någre supplica/zoner, i synnerheet 
af M. Andrea Ajalino om hwilken (sade H. ExcelL) gifwes godh wittnesbörd, att
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han ähr wäl verserad t in lingvis, och flijtig att informera här utinnan. Desse adjuncti 
ähre icke af min opinion, dhe hafwa tillförende hållis för stipendiater. Denne kan 
wäl wara fleerom nyttigh i sitt studio, här widh Academien ähn som wijdh ett 
gymnasium, ähr och af sin flijt wäl meriteradt, och blifwer een gammal karl; den 
kan gifwas honom förtröstningh att bekomma mehre, dock må dett icke räknas 
honom för adjunctura.

6. Proponeradhe H. Grefl. Excellence om Dn. Johanne Rudbeckio, seyandes, att 
H. G. Exc. war till een deel, förnemligast efter H. KongL Maij:tz seerdeles befall- 
ningh hijt kommen, att disponera om Academiens saker, sigh gierna see, att dett 
skedde omnium consensu att be:te Rudbecki«.* så wäl som Rev. M. Eric«.* Odheli«.* 
motte hafwa sin wissheet i dett som collegium belangar, och der till uti andre saker 
sin rättigheet

Rever. Archiepiscop«j. Kan skee att H. K. Maij:tt will så hafwa, och dispensera 
in legibus, ähr dett så, kunne wij intett seya emoot. Men i andre Academier ähr wäl 
så att Professores theologias moste hafwa gradum, och åtskillige specimina undergåå. 
Denne Rudbeckium kenne wij intett till sine studier, wore han någott wäl innan- 
bygder, woro gott att hielpa honom både för den orsaken sampt hans sahl. faders 
skull Een theolog«.* bör wara förutan annatt exerceradt in lingvis, in historia 
ecclesiastica och myckitt wäl in lectione Bibliorum. Han ähr wäl ungh, wij kunna 
hafwa hopp om honom ännu att lähra hwadh som fattas.

Theologi begiärte och samptligen att be: te Rudbecki«.* motte medh een disputa- 
tioae publica äfwen såsom M. Eric».* Odheli»r giöra proof för ähn introductio skeer, 
emedan han ähr mesteparten, sine studiers progress angående okunnigh. Hwilkett 
och kunde constitutionib».* lijkmätigt wara, och androm till exempel

Illustriss. Cancellari».*. Jagh will intett g. H. falla Eder så högt emoot här 
utinnan, önskade att medh praeviis disputa/ionib«.* motte så strict hafwa waritt 
observeradt, för den som icke dristar sig till att disputera publice motte wäl skiemma 
sig att wara Professor. Jag har och talt medh honom här om tillförendhe, och dett 
wäl weet, att han intett skall neeka till att giöra proof.

Dn. Johannes Rudbecki»* inkallades. H. Grefl Excellence sade sigh hafwa con- 
fereradt medh theologis om hans person och efter privilegia biuda att disputa/io 
motte först angåå, och detta altijd in theologica facultate och senast med Rev. Dn. 
M. Odhelio så hållitt ähr, moste och dett nu skee. Efter hwilkett proof, collegium 
samptligen lofwar sigh honom all wälwilligheet bewijsa. Här till suaradhe Dn. Jo
hannes Rudbecki«* sigh detta gierna wilja sigh påtaga, och när som societeten 
kommer tillhoopa framstella disputa/ion.

Die 4 Julij
convenerunt in Consistorio Illustriss. Regni et Academiae Cancellari«.*, Reveren

diss. Dn. Archiepiscop»/, omnium ordinum Professores Celeberrimi.
1. Befalte H. Grefl Excellence att Notari«.* skulle utskrifwa Academiae privilegier 

sampt andra saker utaf breef såsom antingen frijheeter, eller den academiske staten 
på någott sätt angåå.

2. AEstimeradhe H. Excellence för godt att elect«* Quaestor skulle sig befatta medh 
resten som inneståår hoos bönderne, hwilkett skulle blifwa honom såsom itt inven
tarium, men dett som ey kan uphemptas moste fougdarna och den förre Quaestoris 
fullmechtigh suara före.
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D a  Olaus Verelior inkallades och lofwade sigh ingen mödo och flijt wilja hafwa 
ospardt att uptaga dett, som kan låta inhempta sigh. Begiärte och att kunna bruka 
een annan karl ähn Mårten Steenson sigh till hielp, emedan han ähr sig suspect 
giordh.

Illustriss. Cancellarie. Jagh hafwer hördt att alla betroo honom illa. Jagh seer 
att dett kan wara bäst att Quaestor giör räkningarna sielf och då behöfwes ingen 
bookhållare, utan een casseur, hwilken emoottager och utlefreerar penningarna, så
lunda att Quaestor upnoterade hwadh som inkommer, den andre har bestella medh 
aflöningen och Academiens credit. Men öfwer alle bestälningar och consultationer 
som angåå Academiens inkomst och credit motte inspectores wara, att icke een 
tunna spannemåhl seljes medh mindre collegium weet der af, nemligen dhe som 
blifwa betrodde här om  Men hwad Quaestorem wijdkommer will jagh på hans 
plicht gifwa een instruaion, och om Eder behagar någott tilläggia der uti skall 
wara Eder fritt Om H. Ehrewyrd. behagar skrifwa honom een recommenda/jon till 
mig, will jagh öfwerskicka till Stocholm att han bekommer sin confirma/k>n, sedan 
reeser han till migh, och anammar sin instruaion, tå will jag och skrifwa landzhöf- 
dingarna till, der såsom han har någott att fodra att dhe ähre honom till bij- 
ståndh.

3. Proponeradhe DD Joannes Terser«/ om Johannis Pauli begiäran att bekomma 
åhrligen femtijo tun spannemåhL

Illustriss. Cancellari«/. Jagh hade heller denne gången talt medh Eder om annatt 
ähn detta. Man motte först weeta hwar af dett tagas skalL Säger jagh någott nu, 
så ähr dett intett, will gierna komma till Eder een annan gångh. I wille i medier 
tijdh stella sakerna så, att hwadh som öfwerblifwer sedan den ordinarie afbetalningen 
skedd ähr, motte blifwa quaar in serario till Academiens nödige bygningar och an
nan nytta. Cammaren hafwer itt ondt lagh, will gierna derivera oppå Eder, men 
ähre wij eensee, så will jagh tala för Eder bådhe hoos H. KongL Maij:tt sampt 
Cammarea Hwad booktryckiaren wijdare belangar, så befinner jagh att han blifwer 
samdrächtig medh oss i religion, kan derföre wara så gott bruka honom som någon 
annaa Wälsignar Gudh åliren så kan han bekomma när staten kommer sigh före. 
Will han icke i medier tijdh wara tillfrijdz, så ähr han intett arfwegodz hoos oss, 
utan I kunna wäl få een annan. Arbeete kan honom intett fehla som han före- 
gifwer. Här behöfwes att åtskillige böcker af bonis authoribus och godhe theologis 
blefwo uplagde, sådant kan han sigh företaga. I synnerheet synes liber concordiae 
wara myckett nödigh här i Suerige, ty myckett discurreras om henne, men fåå ähre 
som hafwa sedt boken.

Dett privilegium som D. Doaor Terser«/ omtaalar på bookförslen och dess för
säljande, will jag honom dett skaffa, när jag till Stocholm kommer, allenast setter up 
hans postulater, och dömer först sielfwe der om, om the ähre skielige eller icke, 
sedan öfwersender dett till migh. Men hwadh böcker han inföhra skall, motte 
I g. H. honom föreskrifwa, på dett att icke skadelige och onyttige böcker indrages 
och försäljes. Och för alt motte I contrahera medh honom på ehwad sätt som skee 
kan, att han håller tryckett wijdh macht, dy eljest lijder Academien een stoor skada. 
Woro tryckett mitt wille jag heller skienkia honom dett, allenast han obligerade 
sigh för sin person, sampt sine arfwingar att oppehålla dett wäl, ähn som iag een 
sådan skada hafwa wille, ty efter fem åhr wijdh pass, motte Academien låta renovera 
tryckett igen, om dett skall wara brukeligitt.
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4. Pappermakaren här wijdh Academien har och suppliceradc migh tili om hielp 
utaf Academien, men här ähr intett. Iblandh dhe förslagen som I godhe Herrar 
gifwa om honom, tycker migh bäst wara, att Academien låter ex publico byggia een 
papperquarn på lägligitt nimm hwilken kunde settias på arende till denne eller 
någon annan. Men lägger Eder intett på stoor bekostnadt, utan dett skedde ex 
abundanti.

5. Framwijste H. GrefL Excellence några böcker, som M. Simon apotekaren har 
skrifwitt på tysko, och begiärer HL GrefL Excellence sampt R. R:rum theologorum 
loof att låta tryckia dem. IIL CancelL Hwad migh wijdkommer, will jag hwarken 
approbera eller improbera detta, sin devotion kunde han förretta i sitt hus, och 
woro bättre att han skrefwe om apotekerij, men detta ähr intett hans profession. 
Wijdare kunne dhe g. H. theologi detta arbeete censera.

6. Discurrerades om inspectorib»/ serarii.
Illustriss. Cancellari«/. Migh tycker att tuenne af facultatib«/ superiorib«/ och 

tuenne af facultate philosophica blifwa inspectores, och dessa blifwa wisse, hwilka 
motte hafwa een godh weetskap om sakerne. Ty att kalla heela Collegium tillhoopa 
när som förmedlingar skole skee och uti andre sådana ährender, ähr alt för besuerli- 
gitt, och icke wijd andra academier brukeligitt, att hålla Consistoria så ofta. Con
silium af Eder alla ähr wäl nyttigt, men utaf dhe många förslagh så nöötes tijden, 
och gifwes många disputa/ioner. Fem personer ähre nogh att bestella om dhe saker, 
som icke angåå salutem toti«/ Academiae. Hwad migh wijdkommer will jag heller 
sittia medh fåå, ähn som Eder alle tillhoopa.

7. Uplästes constitutionum cap. 3. $. 3. och giordes af Illustrissimo Cancellario 
denne novella. Att förutan dhe saker, som angå salutem och statum Academiae, må 
inga saker refereras till Consistorium majus medh mindre sakens wärde öfwergåår 
trettijo rdr.

8. Discurrerades om penningars utlänande af aerario.
Illustriss. Cancellari«/. När penningar ähre i förråd, och någon begiär till lähna, 

då ähr nogh att dhe fem personer s[cilice]t inspectores och Quaestor disponera der 
om, och läna penningar, men intett utan real försäkringh, såsom silfwer, guldh, 
hus och jordh, och detta för medelmåttigt interesse, siu eller otto pro cento om 
åhrett. Dock aldraförst motte sådant protocolleras uti dett foro som han hörer 
till såsom till läns tager, att icke sådant till efwentyrs må wara förpantatt för, hwil- 
kett af rätten motte utfrågas, och om icke sådant ähr, att Academien kan sedan 
wara försäkratt om samma pant, oansedt han sedan utfästes. Ingen ehoo han ähr 
såsom penningar till läns tager moste wara här utinnan except.

9. Sidst discurreradhe H. GrefL Excellence om Academiae och Bibliothekz byg- 
ningar, och hölt före lämpligast och lindrigast falla om itt Bibliothech af ett rum 
eller tuenne bygdes att [o: i] Communitetz camrarna, och af dett gambla Biblio- 
thechett, hwilkett alt för lijtett ähr, giordes ett theatrum anatomicum, hwilkett för
slagh H. GrefL Excellence lofwade sig wilja H. KongL Maij:tt föredraga. Och här 
medh efter aflagdh försäkring om sin åhoga och flijt om Academiens wälfärd, floor 
och goda tillståndh, och förmaning att alla saker motte secundum vigorem constitu
tionum och den intention som ähr tillkennagifwen administreras och föreståås, af- 
trädde H. GrefL Excellence.

Illustrissimi Cancellarii octidui actorum finis.
11 -  691091 Sallander
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Die 8 Julij
convenerunt in sedibar Magnifici p.t. Rectoris D a  Henrici Ausii, DD. Carolus 

Lithman, M. Olaus Stenius, Dn. Johannes Bureor.
I. Anklagadhe een muurmestare, benämdh Peder Michelson, Lars Nilson mölnaren 

wijd Ulfwa att han hade arbetadt tillijka medh sig hoos Lars Jönson, der hwardeere 
skulle hafwa siuttijo dr och lijka betala arbetzfolkett som dhe till hielp bruka 
skulle. Men nu, har jagh, sadhe Per Michelson betalt alt folkett af mine penningar, 
men Lars Nilson har uttagett af Lars Jönson sine siuttijo dr och intett betalt bort 
der af. Aflöningen tili arbetzfolkett som wij legde, belöper sigh 36 dr, af hwilken 
summa borde migh efter contract halfparten utläggia, begiärer iag derföre att Lars 
Nilson motte betaala mig dhe 18 dr som jag för honom utlagt hafwer.

Lars Nilson sadhe här till, sigh stadigt hafwa wijdh dett arbetett hållett een 
pijga som war hans egen och ingen betalningh togh af Per Michelson.

Detta nekade Peder Michelson tilL Och aldenstund begge beropade sigh på Lars 
Jönsons räkningh, hwilken både tuå bekiende hafwa lefreeratt penningarna ut tili 
arbetzfolkett, dy upskiötz här medh till dess dhe på begge sijdor kunde skaffa sigh 
bättre skiäl.

II. Anklagadhe een borgare Olof Erichson benämdh be:te mölnare Lars Nilson, 
att han wijdh Ulfwa quarn hadhe utan gifwen orsaak, uti sin druckenheet illa 
hanteradt sigh, kallandes sigh tyyf, och slagett sigh der till i ansichtett medh een 
nyckel, och medh een staaka på axlen och eene armen, hwilkett alt sant wara 
wittnade een studiosor Matthias benämdh. Lars Nilson bekiende sig aldrig hafwa 
kiendt den mannen för och intett ondt wist medh honom, sig hafwa i sin drucken
heet förtagett sig på honom.

Sententia. Lars Nilson skall böta för skielzordh 6 mk, för slag i ansichtett 6 mk, 
och för slagett på armen tree mk, och der öfwer gåå i prubban eena natt.

III. Andreas Fant inkallades och tillsades att saken medh Johan Anderson up- 
skiutes till een annan gångh emedan han icke tillstädes war. Råddes och be: te 
Andreas Fant der till, att han skulle så laga att denne saak blefwe privatim och 
dem emillan componeradt.

IV. Uplästes enckians wijd Ekeby supplica/ion och upskiötz till Consistorium.

Den 11 Julij

sammankallades och kommo tillstädes in aedibor Magnif. p.t. Rectoris D.D. 
Carolar Lithman, M. Olaus Steniar och D a  Johannes Bureor.

I. Angaf h. Elin sahl. Thomas Lårmans efterlefwerska een saak emoot consuit 
DD Joh. Loccenium angående een skuldh på tuhundrade nijo dr och några öre 
begiärandes blifwa samma penningegiäld mechtigh.

DD. Johannes Loccenior refereradhe huru såsom h. Elin för någon tijdh sedan 
hade fordratt dhen inwijsningen till Quaestorem hwilken jagh (sade wälbe:te Doctor) 
sende heem till henne i sin gårdh, den samma anammadhe hoon och kiende godh, 
men itt åhr efter, kom h. Elin och fordrade penningarna på nytt, hwilka jag ey 
kunde eller nu kan kenna mig skyldig att betala emedan hon ehrkiende inwijsningen 
för godh, den samme antogh eller anammadhe, och hafwer alt sedan haft henne 
borto.

H. Elin. Wäl minnes jagh att dett war till tals emillan sahL doct[o]rinnan och
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migh, att jag skulle taga inwijsningen, men om jag togh henne weet jagh intett, 
kan skee jagh har tagitt henne, jagh neekar intett der till, men aldrig hafwer jagh 
fordratt af M. Boo eller anammatt några penningar på henne. Men H:r Doctor, 
sedan som jag besuerade migh, lofwade I Eder wilja tala med sahlig Räntmästaren 
att han skulle lefreera migh, hwij drefwo i icke på att jagh kunde bekomma min 
betalning?

DD Locceni«/. Dett jagh lofwade migh wilja tala medh Quaestore giorde iagh 
till öfwerflödh och borde intett af skyldigheet giöra dett, emedan i hadhe accepte- 
radt inwijsningen, och henne på itt åhr behållett hoos Eder. Dy hafwa i icke weelatt 
ankienna den för betalningh skulle I strax hafwa sendt henne igen.

II. Fordradhe be: te h. Elin een gammal skuldh af praecl M. Martino Nycopense, 
hwilken ähr återblifwen på een kellarräkningh.

M. Martin«/ Nycopensis. Detta alt hende långt för Eder sahL mans dödh, medh 
hwilken jagh altijdh på dett settett handladhe, att han togh penningar på mine 
wägnar hoos sahL Räntmästaren, hwilkett han och giorde på denne skuldh, och 
minnes jagh wäl dett och min sahL hustro sadhe, att sahL Lårman tog oss begge i 
handh och tackade för godh betalning någon tijdh efter som han inwijsningh på 
desse penningar bekom till Quaestorem.

H. Elin neekade aldeeles någon inwijsningh wara gifwen och myckett mehre, att 
några penningar woro der på betalte.

M  Olaus Steni«/ refereradhe sig hafwa hördt hoos M  Martinum Nycopensem 
att Quaestor lofwade sig wilja efterslåå i räkningarna om Lårman ähr blifwen betalt 
eller intett.

Efter tijden intett efterleet att D.D. Professores kunde här oppå sig denne 
gången resolvera, skiötz här med upp till een annan tijdh.

Den 13 Julij
höltz ordinarium Consistorium majus, praesentibus Dn. Henrico Ausio p .t Rec

tore, DD Laurentio Stigzelio, DD Joanne Tersero, DD Petro Schomero, Doct. 
Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Olavo Stenio, M. Isaaco Istmenio, Dn. 
Benedicto Hedraeo, M. Petro Liungh, D a  Emundo Figrelio.

I. Handlades om adsciscendis stipendiariis som följer:
Jonas Kylander har praesenteradt förleden winter Rever. DD Johannis Matthiae 

episcopi Stregnensis promotoriaL men intett har sedan offereratt sigh, eller wiste 
någon honom wara tilstädes, upskiötz derföre medh honom till een annan tijdh.

a. M  Petr«/ Liungh reciteradhe catalogum exspectantum.
ß. Slötz, att, emedan intett wist senast decerneradt bleef om amanuensium Bib

liothecae stipendiis, och derföre har tuenne rum in tertia classe stått ledige denne 
termijn, dhe bekomma tå hwardeere duplex stipendium för be:te denne termijn 
förleden.

y. Johannes Pontin«/ har waritt borto på een heel termijn och intett låtitt weeta 
af sigh, skall derföre mista penningarna för be: te tijdh, men mir han igen kommer, 
fåår han stipendium igen.

£. Extra aliquam dioecesin confirmerades till stipendium. Johannes Stalen«/ efter 
Illustriss. Cancellarii wilja sampt ex omnium votis sahL M. Suenonis sohn om någott 
rum kan blifwa, sedan desse som nämpnes af seerdeeles stift ähre insatte. Och der 
till Erland«/ Urani«/ medic. studios«/ sammaledes utan någott stifte.
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Ex dio[e]cesi Upsalieasi 
Gabriel Matthias, 01aus Andreas och Ericus 
Erici käste lott, men om rum finnas så in- 
setties begge. Eria&r Eric«/ [/] och Lauren- 
tius Johannis Borstelensis hafwa wiss spem 
att bekomma i höst.

Ex dioec. Hernsandensi 
Laurentbw N. Hernodi«/, Petr«/
Clementis har rillförende haft stipendium, waritt 
borto, och nu instelies igen.

Ex dioecesi Lincop.
Petr»/ Suenonis Kijlman.

Ex superint. Gotheburgensi
Andreas Torstani Aureli«/

Ex dioecesi Scarensi 
Laurentia L. Hwaal, ähr fattigh, och nu 
derföre bortreest, bekommer i höst.

Ex superint. Carolst.
Johannes N. Gartman.

Ex dioec. Stregn.
Siggo Caroli, Stephan«/ Jacobi och een af 
Rondeletiis skole alle tre kasta lott Bechi»/ 
skall bekomma i höst

Ex dioec. Arosiensi
Eric«/ Bernhardt

Ex dioec. Vexionensi
Sueno Laur. Fiscovi«/

Ex superint Calmarniensi bekom ingen denne gången. II. III. IV. V.

II. Här efter upsadhe DD Laurenti«/ Stigzeli«/ och M. Petrus Liungh inspectionis 
officium.

III. Slötz att Lars Pederson skall blifwa mölnare wijdh Ekeby medh desse cau
telis, att han skaffar sig godh caution. 2. Tager Erick Arfwidsons dotter som han 
lofwatt hafwer. 3. Föder sahL Erich Arfwidsons barn så länge de blifwa stoore att 
han kan skaffa dem till tienst. Men hemmanett skall enkian h. Dordij på tillkom
mande åhr bruka halfparten medh honom, och efter den deel utlagor giöra. Skall 
och blifwa tillhoopa medh Lars Pederson uti husen och dem tillijka med honom 
bruka.

IV. Slötz att här efter skall hwar och een Professor sampt fleere Academiae be- 
tiente sielfwe hwar för sig och sine betala mantalspenningar till Cronones ut- 
skickadhe, att Quaestoris räkningar icke blifwa turberadhe der af.

V. Slötz att dett motte medh snareste skrifwa till H. Grefl. Excellence Illustriss. 
Acad. Cancellarium, och begiära Hans Nådes bijståndh och intercession att icke
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Academien kan blifwa pålagt att utgifwa dhe fyra dr silfm:tt af hwart hemman 
som frälsemän giöra, och dett aldenstund Cammaren har någott här omrördt.

VI. Discurrerades om ett Academiae halft hemman i Fundboo, som Claas Eden 
begiär att bruka. Slötz intett.

VII. Bewiljades secreteraren Nicolao Bureo att bekomma 250 dr silf:tt för den 
tijdh han här wijdh profession war och arbetade.

VIII. M. Hans pappermakare bewiljades tree tun spannemåhl att bekomma wijd 
Ulfwa.

IX. Eridi Mårtenson will låta förnya quarnen, begiär syyn der på. Res. Om löger- 
dag besteller Rector här om.

Den 22 Julij
sammankalladhe Magnificer Rector DD Professores i kyrkian.
I. Slötz att inspectores motte emoottaga den spannemåhl som införes af kyrkio- 

herbergen, den förwara och utsälja låta.
II. Att be: te DD. inspectores skrifwa med nästa post till Kopparbergett, att kiöp- 

männerna som hafwa tagett spannemåhl, behålla den för dett kiöp som dhe hafwa 
sielfwe i sinne breef lofwatt.

III. Att hammaren wijdh Wattholmen skall bortstädslas till någon som sielf 
bygger, och gifwer der af billigt till Academien.

IV. Efterletz herr secretario Matthias Biörnklou att låta bruka dett halfwe Acade
miae hemman belägett bredhe wijdh hans egitt wijd Flottsundh, och dett på fyra 
åhrs tijdh under följande conditioner. 1. Att gifwa åhrligen uti tijdh laga utskylder 
till Academien. 2. Att hemmanett altijd blifwer brukatt och häfdatt af egen åboo. 
3. Att dett intett i någon måtto förringas eller förwärras.

V. H. Dordij uti Ekeby skall icke besuäras af sine styfbarn efter detta om någott 
uppehälle, utan skall hafwa sin kost och wisse tilldeelte hus för sig sielf, om dem 
ey eljest åsämjer.

Die 16 Augusti
convenerunt in aedib. Magnifici Rectoris, M. Joh. Laurbergi»r, Dn. Johannes 

Bureus, D a  Emund»r Figreli«;.
Då anklagade Johannes Steni»r, stadzfiskalen, Andream Petri och Olaum Upsa- 

lienses seyandes: Förleden söndagzafton kom jagh heem ifrå ett hemman klockan 11 
om natten, satte migh till att fåå maat Wijdh detta kommo desse tuå ropadhe 
een gång eller tuå, dock icke myckitt högt. När dhe kommo till porten sade den 
eene, här boor stadzfiskalen. Hwadh? sadhe den andre, du må seya heller hoor- 
fiskalen médh sin hoora, een bödelsknicht, stadztienare, profoss. Tå iag detta hörde, 
steeg jag ifrå bordett, togh mitt suerd och lopp ut, badh dem ståå, tå begynte An
dreas, som påken hadhe, ropa: du coyon, byfougde, stadztienare sampt annatt, kom 
tillbaka, stötte på min port medh påken, sedan bortgick och brukade desse skamlige 
ordh alt in till torgett.

Andreas Petri bekiende sigh hafwa sagt wijdh porten, här boor Upsala stadztienare, 
sade wijdare: När Johannes utkom kalladhe han oss skielmar, hundzfotter, badh oss 
bijda. Intett stötte jag på porten, ey heller war der in, horefiskal kallade iag honom 
intett utan stadztienare allena.

Johannes Steni«j bekiende att Olaus förhindrade Andream tå han wille gåå till-



166 1653: *6 augusti -  24 augusti

baka, sadhe wijdare sigh intett stort hafwa emoot honom, badh honom seya hwadh 
han hörde af Andrea.

Olaus bekiende. Andreas kallade Johan Mårtenson stadztienare och profoss dett 
hörde iagh, mehre intett, dett kan iag med eedh betyga, sampt dett att han intett 
slog eller stötte på porten.

Johannes Stenior tillfrågades om han hade några wittnen. Suarade ney, intett, utan 
mitt egitt samweet att iag sant säger. Wijste altså copier af sin fullmacht på 
ämbetett gifne af h:rr kndzhöfdingen sampt borgmestare och rådh.

Sententia. Andreas Petri skall böta för oliudh på gamn 12 mk hwitt mynt, och 
der till sittia i prubban 2 dyga

Joh. Stenior badh att dhe motte taga sin ordh igen, och förbiudas att tillskynda 
sig någott ondt

Studiosi bekiende att dhe intett annatt medh honom eller hans hus wiste ähn 
ähra och gott.

Den 24 Augusti

efter aftonsången sammankommo in Consistorio, D a  Henricor Ausior p.t. Rector, 
DD Joannes Ter seror, DD Carolus Lithman, DD Daniel Sidenior, M. Israel Bringior, 
M  Johannes Laurbergior, M. Christian#; Ravius, D a  Bened ictor Hedreor, D a  
Johannes Bureus, Dn. Olaus Verelior Qusestor.

1. Slötz att medh Quaestore som bortreeser till IUustriss. Cancellarium skall 
skrifwas nomine publico ett breef och begiäras att H. GrefL Excellence will bijstå 
så DD Professoribus för sine prsebendehemman, sampt Academien i gemeen för 
sine godz, att icke förbe:te godz och hemman motte wara författade actu 4 herre- 
dagzbeslutett, och altså förobligeradhe att utläggia contribution af fyra dr silf:tt 
emedan DD Professorum praebendehemman ähre för alla utskylder frijkalladhe uti 
Konung Carls underhåldzordning gifwen 1595 den 15 Martij, sampt K. Gustafz 
anordningh § 1. gifwen 1621 den 7 Julij, hwilkett ähr confirmeradt af wår rege
rande nådigaste drottningh 1633 den 20 Junij. Och Academiae godz i gemeen i 
donationsbrefwett gifwett 1647 den 2 Sept

2. Skall begiäras att H. GrefL Excellence gifwer befalning att räkningarna motte 
förfärdigas.

3. Slötz att der thet halfwa hemmanett i Flottsundh bortbytes, skall Hans GrefL 
Excellence dotter på Alsijke, wara närmest dett att bekomma, hwilkett Quaestor 
lofwade sigh wilja referera H. GrefL Excellence.

4. DD Johannes Terseror refererade huru såsom een stoor hoop tryckeri] hafwer 
stått färdigt i Amsterdam sedan förleden påska, hwilkett skriftgiutaren begiärer att 
Academien skall till fullo betala nemligen ännu 317 rijkzdr till dhe etthundrade 
han tillförende har bekommitt.

ResoL Nu finnes intett in serario att betala detta, will han senda dett hijt in 
(hwilkett Johannes Pauli skall förfara) så will V:dum Consistorium förobligera sigh 
att tillställa honom Vallet betalningen till den första Maij nästkommandhe, con- 
tractet underskrifwen Rector suo et Senator nomine. Om be:te betalningh skall han 
sålunda försäkras, dett han först medh räkning och skiäl bewijser, att så myckett 
tryck i full wicht ähr Academien öfwerantwardatt, som be:te penningesumma 
fordrar.



i6ßß: ß september- 2 i  september 167

Den 5 Septembris
convenerunt in aedib. Magnifici Rectoris M. Olaus Steaius, M. Isaacus Istmenius, 

Dn. Johannes Bureus.
Då anklagade booktryckiaren Johannes Pauli een flicka, hwilken haar åtskillige 

gångor stulit i sitt wisthus, och någott lijtett här tillförende war påfunnen uti 
stölden i kiellaren, och hade sagt sig wara tubbatt till att stiäla utaf m. Eskils 
hustro. Flickan sade att m. Eskils dotter Margeta hade gifwitt sig een dyrick, den 
hon tog under stufwogolfwett, och befalte sig gåå i kiellaren och stiäla, der, sade 
hoon, tog iagh, någott lax hwilken han fick igen och der till 2 sillar, dem hade jag 
ährnatt gifwa moor m. Eskilz. Här till neekade m. Eskils hustro, seyandes sig intett 
hafwa tubbatt eller begiärt att flickan skulle stiäla åt sigh, och aldrig hafwa tagitt 
någott af henne. Dottre sade och aldeles ney att hon hade fått henne någon dyrck 
eller befalt henne gå åstadh.

Een smeedh framkom och kiende dyrken igen att Philipp smeedh hade ägt honom, 
och bleef efter hans dödh bortstulen, och att m. Eskils dotter intett war hoos 
Philipps emellan dess dyrikarna woro tillstädes och denne bortkom, utan denne 
flickan, sade han hafwer honom bortstulitt. Flickan sade, jag staal allenast een nyckel 
um bordlådan men dyrken intett. I samma låda war kolflååsnyklar. Smeden sade 
ney der till och tog smeden Anders Olson till wittne att ther inga kolflååsnyklar 
woro. Hwar af befans att flickan hade lugett. Petmr Cursor öfwertygade be:te flicka, 
att hon hade för stulett i Stocholm nemliga een kiorteel, detta bekiende hoon seyandes 
att dett war den kiortelen hon hade på sigh. Hennes förra husbonde Erasmus lät per 
Petrum Cursorem seya, att han wäl kunde troo flickan om hafwa stolitt Johan 
Pauli och icke m. Eskilz folk.

Sententia. Flickan skall böta treedubbelt för een fierdedeel af een lax och 2 sillar, 
nemliga fyra dr och gifwe Johan Pauli sitt igen. Här efter sendes hoon i fängelse.

Den 13 Septembris
inventerades dett som fans wara behållett af dett som sahl Wernick bookbindare 

och hans sahl. hustro hade efter sig lempnatt, hwilkett insattes uti aerario och m. 
Hans Zillroth tog den mindre poiken med sig till Stocholm att lära ämbetett

Den 14 dito

anklagade Laurentius Vallander Mosen Sundelium dett han hade kallatt wälbör- 
dige her Frantz Chrusbiören Frans den racken, begiärandes att her Nils Sterneli»; 
wille dett wittna. Här till suarade Moses, denne Laurenti»; Vallander omtalte för 
mig huru han hade waritt uti ett grafööl och der blefwett illa handteratt medh hugg. 
Då sade jag, hwij hielpte icke Frantz den rackaren digh, som har tillförende waritt 
din discipel, menandes ther medh wälb:ge Frans Crusbiörns soon, hwilken och 
Frantz heeter. Her Nils sade sig intett hafwa detta talett hördt, eller wijste der af.

Den 21 Septembris

sammankallade Magnificus Rector DD Professores tillhoopa uti veteri auditorio 
efter predijkan.

1. Uplästes copien af H. KongL Maij:tz breef tili landzhöfdingen och staden med 
befalning att wacht skulle hållas om staden hwilken ransaka skulle och förhålla att



*68 1633; 21 september — 28 september

ingen motte inkomma, som hafwer waritt på dhe orter som af peste besmittade 
woro.

Här efter framstelte M. Rector borgmestarens och rådz begiäran att DD. Profes
sores wille hielpa till medh sine drängier eller andra att hålla wacht om nätterne, 
och tå låta någon gåå åstadh, när som borgarena i samma tract åstagåå. Detta efter- 
läto DD Professores gierna.

2. D.D. Locceniar begiärer att bekomma efter Cammarens inwijsning, af dhe 
penningar som till Cronan böra utläggias, nemliga mantals och gårdepenningarna. 
Resolutio. Desse penningar ähre och Academien doneradhe, men efter såsom Acade- 
mien den dona/ion har åtnutett, dy moste skrifwas till H. Excellence Illustrissimum 
Cancellarium att Hans Nåde intercederar för Academien hoos wår Aldranådigste 
Drottningh, dett Academien motte desse penningar efter donal/on åtniuta.

3. Tillstodz organisten Johan Zellinger att bekomma femtijo dr koppar: t t
4. Tillsadhe DD Professores honom att bekomma af hwardeere utaf sig een half 

dr koppar: tt att leya sig hus före.

Den 28 Septembris

höltz ordinarium Consistorium majus prassentib. Dn. Henrico Ausio p.t. Rectore, 
DD Laurentio Stigzelio, DD Petro Schomero, DD Carolo Lithman, DD Sidenio, 
M. Israele Bringio, Doct. Suenone Bröms, M. Olao Stenio, M. Isaaco Istmenio, 
M. Joh. Laurbergio, Dn. Benedicto Hedraeo, Dn. Joh. Bureo, D a  Emundo Figrelio, 
D a  Jona Sundelio.

I. Proponeradhe Rector om Academiae spannemåål huru och till hwilka man den 
samme sälja skall Några ifrå Kopparbergett begiära att kiöpa den samma, sampt 
Sattelmeijerskan i Stocho[l]m hwilken biuder 6 dr t:n och will nu i Michaelis 
marknadt lefreera 1300 dr på samma kiöp. Resol. Emedan ännu owist ähr om ut- 
skepningen, och constitutor Quaestor icke ähr tillstädes, ty skiutz här medh upp till 
een annan gång.

II. Uplästes Reverendiss. Archiepiscopi zedel till DD inspectores att dhe skulle 
tillställa kyrkian dhe penningar som M. Olaor Sternor kyrkian ähr skyldig, och dett 
utaf hans löhn, och för ähn någon af aerario betalas. Och sammaledes lefrera dem 
som hafwa någott fodra för påsketermijn, för ähn någott betalas på denne Michaelis 
termija Här utinnan hölt V:dum Consistorium rådeligitt att man skulle begiära att 
[o: af] Reverendiss. Archiepiscopo att han wille efterlåta att dett upskiutz någott 
med kyrkiones betalning emedan litett ähr i förrådh och många som högt behöfwa 
någon hielp.

III. Dn. Johannes Bureus besuerade sig att icke alla hafwa inlagt sine räkningar, 
hwarföre kan man intett wist see, hwilka skole hafwa och huru myckitt hwar och 
een böör. Hwarföre bleef slutett, att dhe som intett hafwa inlagt sine räkningar 
skole inga penningar bekomma för ähn dett skiedt ähr, och icke skola heller in
spectores dem för någott låta lefwereras.

IV. Inlade DD Laur. Stigzelior sin räkningh och fordrade för påsketermijn för- 
leeden 520 dr 7 öre. Och protesterade högeligen der emoot att dett lefwereras 
myckitt för Michaelis termijn för ähn den andre ähr betalt. Wijdare sade H. Ehre- 
wördigheet.

Ett tycker migh wara nödigt att påminna och gifwa mitt betenkiande u ti Alden-
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stundh M aga Rector har myckitt att bestella, så att han ey tijdh hafwer att skiöta 
så många saker som nu wore att bestellandes om, dy motte Consistorium see sig 
om een karl af Dn. collegis som sig heele curam påtager, att upfordra den rest som 
Academien kan hafwa att fordra af dem som hafwa tagett penningar till läns sampt 
af bönderne. Och i synnerheet har bekymmer och skyndar på att rekningarna kunne 
blifwa färdige. Detta förslagett fans af mäste parte godt wara, och föll åtskilligas 
meeningh att dett woro godt att prof. Hedrazus dett sig företogo. Och alldenstundh 
saken fordrar stort arbeet och flijt, motte honom derföre ex publico löhn beståås.

V. Een Academiae bonde Biörn Erson boendes i Örby uti Rasboo sochn, begiäradhe 
att V:dum Consistorium wille tillståå sig den tillgift på halfwe utlagor, som honom 
lofwades tå han antog hemmanett efter thet öde och osått war, sade sig hafwa sahL 
Quaestoris zedel der oppå, hwilkett tillgift wara honom efterlåten wittnade H. Ehre- 
wyrdigheet Doct. Stigzeli»r. Resol. Han Biörn Erickson skall taga den skriften af 
opbördzman igen och medh dett snareste wijsa den samma. Finnes dett att han 
böör till denne tijden hafwa be:te tillgift, skall han honom beståås, och der på 
gifwes honom attesta/ion af actis. Men här efter motte han heei utlago utgifwa.

VI. Peder Johanson i Edby i Danmark sochn ähr blifwen skyldigh desse hårde 
åhre 33 t:r spannemåhl, begiärer der på tillgift. Resol Hemmanett han besitter ähr 
till åtskillige beskaffenheeter godt, kan derföre honom ey tillåtas någon tillgift, utan 
betale först för detta åhrett, och sedan för resten så myckett möijeligitt wara kan.

VII. Samma resolverades om hustron i Wesby.
VIII. Organisten begiär dhe 30 dr som honom bör hafwa af Academien näst

kommande dijsting. Detta afslogz, men bekommer till att leya hus een half dr af 
hwar Professore. Notariat och Adjuncti gifwa intett.

IX. Slötz att D.D. Professores skola först uttaga för påsketermijn, och så myckitt 
hwar kan någott hielpa sig till att inkiöpa till husbehoof nu i Michaelis marknatt 
sedan bekomma stipendiarii af dett som inkommer.

X. Slötz att H. Ehrewyrdigheet Doctor Tetsetus må intett bekomma på tra»sla- 
toris löhnen för påska termijn A:o 1650. Ey heller på påska och Michaelis termijner 
1653, och dett efter H. KongL Maij:tz nådige resolution gifwen Academien om 
hösten 1652. Vide acta 30 Nov. §. 6. item acta 24 Dec. §. 10.

XI. Proponerade Rector sahL Quaestoris begiäran att bekomma een attesta/*ön 
af Academien att den humblan som sahL Quaestor har tagitt af Johan Mårtenson 
kommer honom till, och dett han hafwer på någre åhr legt husrum åt honom i 
Stocholm. Discurrerades här om åtskilligt och slötz intett.

XII. Gamble mölnaren här wijdh quarnen Erik Larson begiär tillgift på sin 
skuldh till Academien och att Consistorium wille till sig tagha 300 dr hwilka 
Rev. M. Laurenbergi&r honom skyldig ähr. Om tillgiften resolverades intett.

XIII. Uplästes Johan Ottos zedel skrifwen till Magn. Rectorem der han begiär 
weeta om den judicium om cometa som syntes in Decembri 652 och ähr utgått 
under denne titulo, Astrologorum» Upsaliensium censura om den cometen som 
syntes 652, skulle wara här i Upsala af någon utarbeetatt eller ey. Här till suarade 
V:dum Consistorium att sådant böör hållas för itt passquill, och motte han be: te 
Johannes Otto förmanas, dett han sådant håller inne.

XIV. Slötz att DD Professorum räkningar som inläggias skola blifwa quaar in 
Consistorio, att man der af kan hafwa underrättelse och collation när sahL Quaestori 
räkningar giöras.
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Den 5 Octobris

1 7 0

höltz ordinarium Consistorium praesentib. Dn. Henrico Ausio p.t. Rectore, DD 
Laurentio Stigzelio, DD Petro Schomero, Doct. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, 
M. Olao Stenio, M. Martino Nycopense, M. Laurentio Fornelio, M. Isaaco Istmenio, 
Dn. Benedicto Hedraeo, Dn. Johanne Bureo, M. Petro Liung, Dn. Emundo Figrelio, 
Dn. Olao Verelio.

1. Framkom h. Brijta i österby i Haga sochn, och ödmiukeligen begiärte att 
niuta någon tillgift på den stora rest som henne påfördh ähr, sade sig wilja utläggia 
detta åhrs utlagor sampt resten på dett nästförledne åhr, och hwad mehra hon 
blifwer mechtig till och dett af dette åhrs åhrswext, allenast hon måtte bekomma 
lof, att träda till sin lada, hwilke fougden har satt låås före.

ResoL På utlofwade conditioner tillståås henne att bekomma sin lada löös, på 
hwilkett skall gifwas befalning till fougden.

2. Refereradhe Professor Dn. Johannes Rudbecki#* om sin commission till H. 
Excellence sålunda:

Hans GrefL Excellence helsade V:dum Consistorium på dett flijtigaste, och om 
contribution af dhe 4 dr silfwermynt will H. ExcelL tala medh H. Kongl. Maij:tt 
och giöra sin flijt att Academien kunde niuta dem sig till godo, oansedt H. Excel
lence sade sig tyckia att Academien borde dett samma ex jure utläggia efter herre- 
dagzbeslutett, lijka som adelen. Sammaledes kunde H. Excellence intett wist deter- 
minera om gårde- och mantalspenningar, för ähn H. ExcelL kommer till Stocholm 
och får tala medh H. KongL Maijrtt Strax efter will H. Excellence låta gåå breef 
hijt öfwer om desse saker. I medier tijd motte Consistorium hålla sig wijdh dona- 
/*ons brefwett. Om wachten motte antingen hållas som förleden sommar constitueratt 
bleef, eller skall Academien och staden hafwa hwar sin wachtmestare, hwilka hwar 
sin natt föra wachten ahn.

Uti detta sidste hölt Consistorium rådeligast att dett blifwer så medh wachten 
som tillförende till dess H. Excellence hijtkommer. Och slötz wijdare att itt corte- 
gardie skall oprättas på torgett till hwilkett staden och Academien lijka bekostning 
anleggia och Rector medh borgmestaren utsee rummett.

3. Bewiljades Sattelmeijerskan att bekomma 200 t:r spannemål a 7 dr t:n så 
frampt hon will nu i marknaden lefreera penningar der på.

4. Samtyckte V:dum Consistorium eenhälleligen att Hans Erickson wijdh Kop- 
parbergett skall behålla dhe kyrkioherberge som han hafwer tillförende altijdh haft 
till betalning sampt dett som förledett åhr honom ifråtogz. Och detta fördenskuldh 
att han har länge richtigt handlatt medh Academien.

Spechten i Stocholm bekommer intett utan godh caution eller för reeda pen
ningar.

5. Framkom stadzfiskalen Johannes Stenbär fulmechtig giord af h. Elin sahL 
Lårmans och fordrade 125 dr af M. Martino Nycopense.

PraecL M. Nycopensis suarade sålunda: Denne gieldh giordes i sahL Lårmans 
tijdh, dy sedan har iag icke på een penning handlatt med enkian eller slutett med 
henne någon räkning. Men på dett som iag tå skyldigh bleef gaaf iag sahL Tlrman 
een inwijsningzzedel till sahL M. Boo, den accepterade han, och någott der efter 
kom och tackade mig för godh betalning. Och allden stundh zedeln lefrerades mig 
aldrig igen, weet iag ey annatt ähn dett betalt ähr, begiär derföre allenast dett att
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här om motte ransakas i sahL M. Boos räkningar, finnes ther icke att detta betalt 
ähr, begiärer iag intett hafwa dett ifrå henne utan will på nytt contentera henne.

Joh. Steni#j. Boodräkningarna klandras intett oppå utan denne räkningen slötz 
först efter sahL Lårmans dödh, och sahL Räntmestaren sade mig een gång att han 
intett wijste af om een sådan zedel war gifwen eller ey, och om penningarna woro 
lefrerade eller icke.

M. Ola#* Steni#* wittnade och så att Quaestor hade sagt sig icke minnas detta, 
utan wille see ther efter i räkningarna.

Tillsades fördenskuldh Johannes Steni#* att han motte een annan gång wijsa 
booken som gielden ähre annoterade uti, att man see kan om gielden ähre för eller 
efter sahL Lårmans dödh giorde, antingen alle eller någott af den samma. Detta 
lofwade Joh. Steni#r sig wilja wijsa.

6. Påminte be:te Johannes Steni#* om D  Doct Loccenii gieldh. Rector lofwade 
sig wilja tala med honom.

7. H. Karin i Skiäälstadh i Rams ta sochn, begiärte ödmiukeligen tillgift på den 
rest henne påkommen ähr af dhe 4 t:rs förhögning som Balingstadi#* i sin tijdh 
pålade.

Resolutio. Dett skall först besichtigas hwad hemmanett ähr mechtigt att draga, 
och sedan slutas här om.

[8.] Dn. Olaus Vereli#* Quaestor refererade att Hans Excellence Cancellari#* 
hade önskadt att DD Professores hade lagt handen wijdh att låta förfärdiga räkning
arna, men nu will H. Excellence först tala med H. KongL Maijttt och Cammaren 
der om

9. Een bonde i Tegelsmohro Olof Rasmuson benemdh, begiärte någon förmed
ling på wärderingen på spannemåhlen som sattes 1652 nfemligen] 14 dr tunnan 
att utgifwa.

ResoL Dett motte först blifwa kunnigt, om han icke kan hafwa medel att utgifwa 
dett. I medier tijdh skall befallas fougden att han intett pantar honom, och han 
fougden skall med snareste inhempta V:di Consistorii entliga sluut om han någon 
förmedling må bekomma. Några af praecL DD Professorib. höllo billigt wara att 
han gifwer 10 dr för tunnan, och lofwades att han skall blifwa hulpen.

10. Een Academiae bonde i Widby wijdh Sigtuna har uptagett hemmanett af Öde 
förledett åhr, begiär tillgift Dett skall först ransakas.

11. Quaestor begiärte een jordbook på Academiae godz. Rector lofwade sig wilja 
befalla Mårten Steenson att han den lefreerar.

12. Fougdarna skola innan 14 dagar inlefreera restlengder till Consistorium, huru 
stoor resten war när sahL M. Boo afsompnade.

13. Slötz att määtning motte anstellas i Slaafstadh.
14. Discurrerades om resten och räkningarna som i näst här tillförende håldne 

Consistorio § 4. Och af mesteparten DD adsessorib. höltz före wara rådeligitt att 
een karl som förståndig ähr och anlegger flijt i sakerne skall utwäljas och derföre 
betalas, hwilken all rest infordrar genom fougdarna och öfwer dess dispensa/ton 
giör V:do Consistorio een richtig räkning, tillbödz Prof. Dn. Hedraeo men ursech- 
tade sig.

Dn. Vereli#* Quaestor lofwade sig wilja skrifwa till Nicolaum Sigfridi som ähr 
een snell karl i bookhålleri, att han hijtkommer och giör räkningarna färdiga, detta 
förslaag behagade V:do Consistorio wäL



172 i6 j3 ' 5 oktober - 12 oktober

15. Slötz att dett motte talas med Reverendiss. Archiepiscopo att Hans HÖgwyr- 
digheet begiärer loof af H. Excellence Illustriss. Cancellario att Consistorium måå 
opslåå räkningarna, och låta arbeta oppå att dhe blifwa ferdiga. Här om skall och 
breef försendas till H. GrefL Excellence.

16. Klockaren i Waxala brukar och besitter Academiae hemman som af ålder har 
waritt klockarbordh, ähr skrifwen detta åhr i roota och fordras af honom mantals- 
penningar, begiärer V:i Consistorii bijståndh att niuta privilegierne. Höltz före att 
Consistorium icke stort kan giöra här uti, emoot den instruction hwilken Rev. DD 
Stigzeli«; refererade att wälb:ne landzhöfdingen på utskrifningen hade.

17. Een karl begiärer komma i Suen Suensons stelle som har haft bestella med 
kyrkiotijonden i Helsingland. ResoL Quaestor disponerar der om som honom tyckes.

18. Een gammal student ifrå Nohra Eric«; Jonae benemd begiär blifwa wacht- 
mestare. ResoL Han motte praesentera sig att wij få see honom.

19. Rever. DD Schomer«; designerades Rector futurus och önskades honom af 
V:do Consistorio lycka.

Den 10 Octobris
in aedib. Magnifici p.t. Rectoris nährwarande Notario.
Anklagadhe Laurenti«; Nicolai Vallander Petrum Johannis Fremming* Anger- 

mannum för dett han hade kalladt sig een tiuf. Be: te Petrus Johannis bekiende sig 
hafwa så kallatt Laurentium efter han hade på een begrafning tagitt ut åt sig een 
rdr och lefreerade allenast der af ifrå sig een suensk dr. Laurenti«; bekiende sig 
icke hafwa lefreeratt be: te D. Petro mehra, och dett fördenskuld att han icke hade 
mehre förtient, emedan han ingen tienst giorde, utan dett allenast ex gratia. åtnööL 
Petr«; suarade, Jag begiärte intett af Eder att I skulle liuga några penningar af 
Herren åt migh, men emedan i wunno af honom een rdr den iag hafwa skulle, 
borde icke eder att förminska dett, stielandes der af fem mark. Sedan detta sålunda 
framfördt och bekient war, blefwo desse begge wenner och afstodo på begge sijdor 
att utföra wijdare saken, hwarpå skedde handrekning.

2. Anklagade be:te Laurenti«; Vallander wällärdhe h:r Nils Sternelium att han 
hade sagt till sig, dett hafwer du lugitt som een tyyf och skielm. Her Nils suarade 
dett ähr sant, att jag så i hastigheet kallade honom, och dett fördenskuldh att han 
medh sitt taal hade mig förolämpatt och injurieratt. Jag hade bordt bruka mitiorib. 
verbis om iag i hastigheet hade kunnat betenkt mig, dock borde icke heller Lauren
ti«; sådant sig emoot sine landzmän företaga, och sedan öfwerlöpa Eders Magni- 
ficenz med så frequent klagomåhler, begiär att V:a Mag: tia intett fattar emoot mig 
någon disaffection. Sedan såsom desse hade någott ordkastas, skedde efter Magnifici 
Rectoris wilja förlijkningh, att ingen skulle wijdare om dett här till the förlupitt 
wijdare röra. Men hwad saken wijdkommer som Laurenti«; hade genom breef till 
Hernösandh her Nils påfördt, skulle han der till framdeeles suara.

Den 12 Octob.
höltz ordinarium Consistorium majus praesentib. Dn. Henrico Ausio p.t. Rectore, 

DD Laurentio Stigzelio, DD Joanne Tersero, DD Carolo Lithman, M. Erico 
Odhelio, Doct Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Olao Stenio, M. Martino 
Nycopensi, M  Olao Unonio, M. Johanne Laurbergio, Dn. Benedicto Hedraeo, Dn. 
Johann Bureo, Dn. Olao Verelio Quaestore.

Felskrivning för Bremming.



1653: i2 oktober 173

I. Anklagade Göstaf Larson tuenne sine giester Dn. Abrahamum Groon [o: Graan] 
odi Gustavum Joh. Kolbeckium för det dhe hade utan sin wilja tagett een snickare 
med sig, ingått igenom fenstrett uti een stufwa, der uttagett ett bordh, låtett snicka
ren sönderskiära dett samma till een döör åt sin kammar.

Abraham»/ suarade förleeden Matthias dag ingingo wij contract medh Göstaf 
Larson att gifwa för kiökett, een kellare och fyra kamrar 17 rdr in specie. Han 
lofwade oss der emoot att kamrarna skulle blifwa ferdige till Michaelis i hwilka 
ännu fattas några fenster, spiell och låås. I medier tijdh tillstod han oss att blifwa 
uti een annan bygning, medh hwilken wij icke ähre nögde att läwge wara uti. När 
Michaelis dag kom woro kamrarna, såsom och ännu, intett ferdige, då påminte wij 
honom sin lofwen; han tillsade oss att dett skulle med snareste blifwa ferdigt. Een 
snickare har han länge haft i gården, men han har inga bräder att arbeeta utaf. 
När wij med alfwar fordrade att dörar motte giöras sade Göstaf Larson: Här ähre 
dörar och gamble bord uti stufworne, tager hwar i sådant kunne finna, skiärer 
sönder, och låter giöra ferdigt. Tå gingo wij i åtskillige hus, funno intett, omsijder 
såg snickaren igenom ett lååsehool och fick see att uti een stufwa stod ett gammalt 
bord, då steeg een in af oss genom fenstrett som stod öpett, läste up dören och 
tillijka med snickaren togo wij ut bordett, hwilkett han sönderskaar, och giorde 
een döör af. Intett wijste wij att någon hade legt stufwan, ey heller har der någon 
waritt sedan wij i gården kommo, och stufwan stod öde.

Här efter inkallades snickaren benemd Samuel, denne aflade sin eedh, och witt- 
nade att Göstaf hade befalt taga bord, ehwar dhe kunde finna, och dett dhe togo 
war utgammalt och mechta elakt, sitter nu för een döör och honom till gagn, sade 
att Giöstaf bäär sig illa åt emoot sine giester både med ordh och gierningar.

Göstaf frågades om han entligen begiär doom, suarade, Ja
Resol. Göstaf Larson har efter wittne befalt studenterne utan limita/ion att taga 

gamble dörar eller bordh ehwar dhe kunde dem finna, och låta giöra dören utaf, 
och emedan detta ähr anwändt till Giöstaf Larsons nytta, kunna studenterne intett 
till någott straff fellas. Denne resolution bleef afsagdh. Och lofwade omsider Gustaf 
Larson, att alt, som i kamrarna till fulbordan fattas skulle blifwa ferdigt på otto da
gar till dett högsta. Eljest skulle studenterne hafwa loof att sökia sig som wederböör.

II. Inkom tullnären här i staden benemd Johan Chrissmanson och anklagade her 
Professorem H. Olaum Steniura att när han, Johan Crissmanson, efter pneclariss. 
M  Stenii t.t Rectoris wilja och begiäran kom till Rectorem att låta see ordningarna 
om baakungzpenningarna, och hwadh tijdh dhe böra utgåå, och dem wijste, äskan
des att han sin förrige begiäran om baakungzlängden motte mechtig blifwa, skulle 
praecL M. Steni»/ hafwa sagt: Migh förundrar att I icke blyes wijdh att löpa med 
sådant rackerij. Utaf hwilkett be:te tullnären sig besuärade, H. K. Maij:tt och dess 
Konglige ordre högeligen wara attaqueradt, sampt sig medh andre betiente grufwe- 
ligen despecteradhe, begiärandes att den loflige Consistorial rätten wille saken up- 
taga, skiärskoda och rättwijs gunsteligen afdöma, såsom der med skier H. K. 
Maij:tz nådigste wilje till behagh, och lender dess KongL ordre till befordring, 
sampt dess betiente till defension.

Här till suarade Prsecl. Mag. Olaus Steni»/ sålunda: Hwad dett förste wijdkommer 
i denne accusa/mn att inspectoren skulle hafwa genom sin utskickade wara beden 
af mig, att komma hoos mig med ordningarna, så ähr dett aldeeles osant, utan jag 
har orsaak att beklaga migh öfwer dett otijdige öfwerlopp såsom iag hade, ty den
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eene morgon när inspectoren omsijder sielf kom, woro någre karar tree eller fyra 
gångor till mig och omsider kom han sielf, och fordrade längden, och für iag 
förebaar och ursechtade migh att iag den intett kunde utgifwa för ähn såsom iag 
der om motte consulera Venerandum Consistorium, i synnerheet för den skuld, att 
man skulle weeta huru högt hwar och een taxeras skulle, framwijste inspectoren 
een längdh, efter hwilken Enekiöpingz stadh hade gifwitt, hwar utinnan war de 
ringeste påfördt att utgifwa een rdr, till hwilken iag strax sade, att dett som i 
Enekiöping giordt ähr obligerar oss intett, medh mindre högste öfwerhetens befal- 
ning sådant fordrar. Omsider Bit han see någre skrefne ordningar hwilka intett woro 
underskrefne, sampt een ordning af den högloflige fordom regeringen under- 
skrefwen. Efter detta begynte han med ifrigheet fordra längden, jag suarade mig 
intett kunna så hastigt utgifwa den, utan att han skulle den med snareste bekomma, 
och efter han medh sin otijdigheet förtörnade mig, sade jag: Här ähr så myckett 
rackerij att bestella, att man intett mehra hinda kan. Att iag skulle hafwa här med 
attacqueradt H. K. M:tz ordningar dett ähr aldeeles osant, jag håller dem såsom iag 
böör i underdånig wördnatt.

Inspectoren begiärte att wittnen motte komma till ransakningz. Notarier Aca
demiae, hwilken när war, emedan detta skedde, refererade i sanning, sig hafwa hördt 
att utaf Rectore t t  praecl M. Olao. Stenio nemdes antingen lapperij eller rackerij, 
men intett hafwa i minnett hwar till desse orden lempades, sig intett sub fide jura
menti troo kunna att sådant till tullnärens instruction Binde.

Jacobus Cursor aflade sin lijflige eed och wittnade: Inspectoren inkom och be
giärte längden, Rector sade dett wara för hastigt, sig intett kunna låta längden så 
snart giöras färdigh. Inspectoren framwijste een längd, och efter den samme ford
rade baakungzpenningarna. Dhe taltes wijdh om åtskilligt ährendett angåendhe, om
sider fordrade inspectoren hårdt på längden seyandes, att han icke tijdh hade att 
löpa efter henne så ofta. Då suarade M. Olof: Jagh hafwer nu intett tijdh att låta 
bestella her om, utan I hafwa best tijdh att löpa medh sådant rackerij. Dett meente 
[han], sade Cursor, om Cursorib«/ att dhe hafwa så myckett rackerij att bestella.

Inspectorens betiente hwilken war med honom hoos Rectorem aflade sin eedh 
och wittnade. Inspectoren sendhe ofta till Rectorem och fordrade längden, men fick 
henne intett, nödgades altså sielf gåå till honom. När dhe hade een stund talatz 
wijdh sade Rector, jag undrar i wiljen löpa med sådant rackerij. Sedan sade M. Olof 
dett han meente cursores der medh.

Inspectoren refererade att sedan Rector hade dhe orden sagt till sig, sade han, jag 
kallade intett så eller meente Eder utan Cursores. Parterne af tredde. Och emedan praecl. 
M. Olaus Steni#/ hade ey skrifteligen suaradt till inspectorens skrefne inlago, dy 
motte dett samma här näst in Consistorio skee. Hwilkett afsades och war inspectoren 
ther med wäl tillfrijdz.

III. Discurrerades om den person som sig skulle företaga att upfordra och wäl 
anleggia resten sampt öfwersee och låta förferdiga sahl. Quaestoris räkningar. V:dum 
Consistorium frågade om Prof. Dn. Benedictus Hedrae#r wille dett sig påtaga. Här 
till suarade Profess. D. Hedrae#r sig wäl wilja den mödan propter publicum bonum 
utstå men befruchtar för öfwerlopp af dem som wilja hafwa penningar och sedan 
deres owenskap. Slötz intett.

4. Afsades här som tillförende att ingen motte bekomma een penning utan han 
wijser een richtig räkning.
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V. Bewiljades att 300 t:r spannemåhl motte nu försäljas i Stocholm, på dett dhe 
som nödstelte ähre och hafwa någott att fordra måtte blifwa hielpte, och dett helst 
derföre att Reverendissima; vice-Cancellaria; har der till referente D a  Profess. 
Bureo gifwitt tillståndh.

VI. Refererade Rector dett landzbookhållaren Nils Anderson hade sagt att Rijkz- 
CammeRådh hafwer hållett före, att Academien för sine godz icke motte besueras 
för contribution af dhe fyra dr silf:tt såsom och ey heller DD Professorum praebende- 
hemmaa

VII. Proponerades Nils Larsons begiäran att komma i Suen Suensons stelle. Resol. 
Quaestor må der om disponera.

VIII. Lefrerade Mårten Steenson till den nya Dn. Quaestorem Academiens jorde- 
böcker.

IX. Bewiljades att nya bardisaaner motte bestellas åt wachten.
X. Erasmus Huss een studios»; hafwer i siu eller otto åhr begiärt stipendium och 

bekom nästförleedett åhr. N u ähr han kallatt att blifwa H. KongL Höghetz pagiers 
praeceptor, begiarer för sitt afreesande bekomma för een termijn in classe tertia. 
Resol Detta har sin skiäl och efterlåtes honom gierna.

Den 14 Octobris
convenerunt in aedib. Magrci Rectoris DD Laurenti»; Stigzeli»;, DD Carola; 

Lithman, M. Olaus Stenia;.
Framkallades her Nils Sternelia; hwilken anklagade Laure[n]tium N. Vallandrum 

för dett att han hade genom skrifwelse sig sålunda i Hernsandh utfördh att han 
be:te her Nils Sternelia; skulle hafwa kalladt gymnasium i Hernsandh ett skittidt 
collegium och lectores der sammestedes, men i synnerhet Dn. Olaum Graan 
åsnar.

Laurentia; kunde icke neeka sig sålunda hafwa skrefwett seyandes: Her Nils Ster
nelia; har nu på een tijdh waritt mig myckett emot och åtskillige gångor bannadt 
migh, såsom han och giorde här tillförende hoos Magnificum Rectorem. Efter hwil- 
kett iag strax warnade honom och badh att han skulle achta sin wälferdh, om han 
intett wille hålla upp. Men efter her Nils dett intett giordhe, och jag wijste detta 
medh honom, skreef iag dett öfwer till Hernösandh, att dett sant ähr som iag har 
skrefwitt kan Christierna; Bozaea; wittna:

Christierna; Bozaea; bekiende sålunda: Förleeden sommar woro wij några per
soner tillhoopa om aftonen sedan een deposition hade skedt, omsider frågade jag 
af novitio om några wackra dieknar ähre i Hernösandh, han suarade, Ja. Då sade 
jag, utan twifwel der ähre wäl så wackra dieknar som Upsala Academie kan giöra 
candidater. Detta hörde her Nils och sade här till: Skall intett Upsala kunna giöra 
så goda candidater som Hernösandz eller ett sketitt gymnasium dieknar?

Her till sade her Nils: Orsaken till denne wår discurs war denne, att wij hafwom 
hördt seyas dett lectores i Hernsandh hafwa låtett dett ordett utgå att dhe kunna giöra 
så goda dieknar som Upsala Academie candidater, hwarföre och D a  Christierna; 
Bozaea; detta sade till novitium, och tå iag discursen hörde, sade jagh, dett woro 
illa om icke Upsala Academia skulle kunna giöra bättre candidater ähn såsom 
dett blifwer dieknar i ett sketitt dieknecollegio, jempnförandes här medh candidatos 
med dieknarna och icke talte om lectoribus, och dett iag om collegio sade meente 
iag scholan.
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Tillspordes här näst Laurenti«; Vallander hwilken han hafwer till wittne att her 
Nils har kalladt lectores åsnar. Han suarade detta skedde i Jonse Olai kammar, han 
hörde dett wäl men weet iag wäl att han intett will wittna emot her Nils. Sendes 
efter denne Jonam men han fans icke hemma, utan någott efter betygade han hoos 
Magni:cum Rectorem att han sådana ord ey hördt hafwer.

Sedan begiärte her Nils Sterneli«; een attest den han kunde försuara sig medh i 
Hernösandh, och blifwa Ehr:ge her superintendenten recommenderatt.

Venerandum Consistorium tyckte best wara, att, emedan begge hafwa sig någott 
förgrijpitt n[emligen] her Nils och Vallander, man motte tillsee huru begge kunde 
hielpas och saken nedleggias, och altså meddeela be:te her Nils een skrift hwar 
utinnan gifwes tillkiänna, att dett som her Nils påfördt ähr, kan intett bewijsligitt 
wara, utan ähr af afwund och illwilja, såsom ett squaller kommett landzmennerne 
emillan.

Här efter föreenades her Nils och Laurenti«; Vallander med handrekningh, 
sammaledes och be: te her Nils medh Johanne Oestani som wille någott her Nils 
påföra, till hwilkett han ey wittne hade.

Den 19 Octobris
efter predijkan uti kyrkian, närwarande DD Laurentio Stigzelio, DD Carolo Lith- 

man, M. Erico Odhelio, proponerade Rector Tillinge rättarlagz ödmiuke begiäran 
om tillgift på den store rest dhe ähre komne uti sampt dess besuäär utöfwer dett 
att penningarna utaf den gamble resten nu strängeligen utfordras, och om Academiae 
bönder den på denne tijdh skole utläggia, moste dhe för ringa wärde sälja sin 
spannemåhl, hwar af hemmanen sampt dess åboer blifwa ruineradhe.

Resolutio. Tillgift kan denne gången icke efterlåtas, alldenstund hemmanens be- 
skaffenheet ähr okunnigh och sådant in pleno Consistorio skee böör. Men intett 
motte bönderne på denne tijdh tuingas för utlagzpenningarna skull myckitt selja af 
sin spannemåhl Skall fördenskuld opbördzmanne» hafwa med dem i penning up- 
fodrande fördrag till dess åkeförett blifwer, tå bönderne kunne någott sig omsee.

Den 26 Octobris
höltz ordinarium Consistorium maj«; praesentib. Dn. Henrico Ausio p.t. Rectore, 

DD Laurentio Stigzelio, DD Joanne Tersero, M. Erico Odhelio, Doct. Daniele 
Sidenio, M. Israele Bringio, M. Martino Nycopense, M. Isaaco Istmenio, M. Johanne 
Laurbergio, M. Christiano Ravio, Dn. Johannes Scheffero, M. Petro Liung, Dn. 
Emundo Figrelio, Dn. Jona Sundelio.

I. Inlades efterskrefne Academiae opbördzmäns rästlängder, n[emligen] Johan 
Andersons, Elias Månsons, Erick Olofsons bijfogatt med sahl Mårten Andersons, 
sampt Suen Suensons, i hwilke längder anteknas den rest som hoos bönderne inne- 
stod den tijdh sahl M. Boo dödh bleef.

II. Uplästes Illustrissimi Cancellarii breef, med tillåtelse att sahl M. Boos räk
ningar motte företagas i tuenne eller 3 Professorum nährwaro och medarbeetande. 
Här hoos gifwer H. Grefl Excellence sitt råd om spannemålens föryttrande.

III. Refererade Professor Dn. Johannes Bure«; sig hafwa i Stodholm föryttradt 
400 t:r spannemåhl för 6 dr tunnan, hwilkett kiöp V:dum Consistorium gillade. 
Hwilkett till styrkio refererade Prof. Dn. Figreli«; sig hafwa af Illustriss:o Can
cellario hördt att H. Excellenz intett war detta emoot, uti een sådan trångmåål

1 7 6
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IV. Antogz Erick Jonson tili Academiae wachtmestare på detta förste åhrett till 
proof. Sedan praesenterade han sine drängiar Erick Pederson, Jöns Olofson, Erick 
Anderson och Johan Matson, hwilka blefwe gillade och antoges.

V. Humblegårdzmestaren Peder Anderson inkom, och inlefwererade een rulla på 
desse efterföljande drängier Bencht Matson, Olof Joenson, Per Erickson, Erich 
Pederson, Erick Pederson i Gränberga, Lars Anderson, hwilka han sade allesamman 
hafwa godt afskeed ifrå sine förre tienster, blefwo fördenskuld antagne. Men 
brefwett skall dateras till 5 Octob.

VI. Inkom Academiae byggemestare Mårten Erichson, hwilken till hielp antoges 
Erick Matson, Mårten Person, Erick Staffanson, sampt Staffan och Johan Anderson 
hwilka begge hafwa tillförende waritt under Academiae wacht

VII. Framkom Petr«/ Erici Suerting och fodrade af praeclariss. Prof. Nycopensi 
een skuldh af 45 dr koppar: tt, hwilka sahl Doctor Valli«/ hafwer blifwitt be: te 
Petri Suertingz sahL fader skyldig, för dett han hade hållett een ung student kost, 
och förmeente sig Petr«; Suerting sig kunna desse penningar med rätta fordra af 
wälbe:te h:r Professore alldenstundh han den yngste sahL Doctoris Vallii sons 
nitor waritt hafwer. Men alldenstund M. Martin«/ Nycopensis med skrifteligitt 
skiääl bewijste sig wara aldeeles skild ifrå samma tutela, dy bewiljades af Venerando 
Consistorio att Petr«/ Suerting motte bekomma een attest och recommenda/mn till 
her secreteraren Wallerstedt,* hwilken nu tutor ähr, att han Eter tillställa Petro 
Suerting sin betalning utaf alla dem som wederböör.

VIII. Inkom stadzfiskalen Johan Mårtenson Steni«/ fullmechtig giord af Johan 
Mårtenson i Westeråås, och angaaf, huru som hans principal har een stoor summa 
penningar anwendt på itt frijerij till h. Elisabeth Finlou, nu warandes her Professoris 
Jonse Sundelii hustro, hwilken penningesumma han nu igenfordrar af wälb:te her 
Professore.

Här till suarade Prof. Dn. Sundeli»/: Hwad desse expenser belangar ähre dhe 
sådana som hafwa waritt myckitt onödige, och utaf dem hafwer min hustro fast 
intett bekommitt eller sig till godo wendt, utan h:r Daniel hennes tutor och hans 
sahl. hustro hafwa sådant emoottagett, och efter sin nöijo der med hanteradt Och 
fördenskuld suarar jag intett här till, efter hoon tå waar under tutorum hender, 
och fast intett af sådana onödige expenser nutitt hafwer.

Denne saak opskiötz till een annan gång, att aeterne, hwilka Johannes Steni«/ 
lofwade lefwerera till Magnif. Rectorem kunne i medier tijdh öfwersees.

Här näst angaaf Johannes Steni«/ be:te Johan Mårtensons besuäär emoot h:r 
Professorem Sundelium seyandes: För någon tijdh sedan när Johan Mårtenson war i 
Stocholm och der spasseradhe på bryggian, bleef han öfwerfallen utaf een person 
hwilken kom och frågade, om han plägar gå och luhra på folk, slåår så honom een 
öörfijl och hugger sedan honom i hufwudett med ett suerdh. Och aldenstund Johan 
Mårtenson såg att denne person war uti följe med Professore Sundelio, hafwer 
han wiss tanka om, att han skulle dett hafwa giordt der till instigeradt af bette h:r 
Sundelio, hwilkett iag nu angifwer begiärandes att han sig der ifrå purgerar.

Professor Dn. Sundeli«/ suarade: Migh fölgde een trompeter och min broder, 
hwilken fick see Johan Mårtenson och sadhe för oss att han war förhanden. Tå 
springer strax trompeten åstadh och frågor om han icke war den samme som plägar

* Felskrivning för Wallenstedt.
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rijda på wägarna och lura på folk, och slåår honom rätt wäl, jag missunte honom 
intett, om han ahn hadhe bekommen: mehta. Dett war h:r Christer Horns trompett 
benämdh Lorentz, hafwa i någott så taler honom till.

IX. Suen Suenson Academiae opbördzman i Helsinglandh inkom och begiärte 
att blifwa wijdh tiensten, sade 1. att orsaken till kiöpmännernes klagomåål om 
måålett kommer der af tunnorna ähre intett i Academiae kyrkioherberge ombytte 
utan dhe bruka dhe gamble. 2. Att öfwermåålett kommer Academien till och ähr 
altijdh infördt i utagningzsumman. Bewiljades be:te Suen att blifwa wijdh tiensten.

X. Wijstes een längdh hwilken Knutz soon i Wattholmen har funnitt efter sin 
fader, och meenar sig der efter hafwa att fodra af Academien 19 V2 t:a spannemål. 
Resol. Dett motte ransakas, och finnes sådant bewijsligitt, motte dett beståås 
honom.

Den 2 Novembris
höltz ordinarium Consistorium praesentibar D a  Henrico Ausio p .t Rectore, DD. 

Laurentio Stigzelio, DD Joanne Tersero, DD Petro Schomero, M. Erico Odhelio, 
Doct. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Laurentio Fornelio, M. Isaaco Istmenio, 
M. Johanne Laurbergio, Dn. Benedicto Hedraeo, D a  Johanne Bureo, D a  Emundo 
Figrelio, Dn. Olao Verelio.

I. Proponerades Spechtens begiäran att bekomma een post spannemåål för dett 
kiööp han ähr nyligen försåld i Stocholm. ResoL Han bekommer 200 t:r dock skall 
han ställa godh caution.

II. Begiärte DD Stigzelior att D  Dni Professores wille låta på een längdh up- 
tekna huru myckitt spannemåhl hwar och een till sitt hushåld detta åhrett will taga 
af Academien på dett Quaestor må deste bettre kunna giöra förslag huru myckitt 
säljas kan, och dett sedan i god tijd föryttra, att Academien icke motte af spanne- 
målens inneliggiande lijda skada.

III. Frågade Quaestor om icke bodar motte beredas, att ther uti inföhra spanne
måhl som nu kan inhemptas, på dett bönderne icke förskingra henne om någott 
dröijes för ähn kiöp kan giöras med kiöpmennerne. Consistorium hölt rådesampt 
att så skee motte, och altså nu strax inhemptas af dhe bönder som owisse ähre. 
Sedan satte wärde provisionaliter på den spannemåhl som skall förseljas wijdh 
Bergett n[emligen] 10 dr.

IV. Opskiötz M. Stenii saak med inspectoren, aldenstund Dn. Prof. Steni#r war 
någott förhindratt.

V. Discurrerades om h:r Professor SundeL skall wara förplichtadt här in loco 
suara Johan Mårtensons fullmechtig Johanni Stenio, och efter omröstande war 
Ventdi Consistorii entlige meening att Dn. Sundeliwr motte suara Johanni Stenio.

VI. Begiärte futuror Rector DD Petror Schomerar V:di Consistorii rådh om muta
tionis rectorator anstellande, angående invita/jon till acten och hwad mehre wara 
kan. Och aldenstund Venrdum Consistorium såg besuerligitt wara, att futuror 
Rector skulle biuda till måltijdz dhe höga och förnemliga giester som på denne 
tijden ähre och wijdare komma uti staden, dy höltz så före att dett skulle wara bäst 
att Rector ingen måltijdh hölle. Dock emedan D. Doctor Schomeror intett wille 
här utinnan någott ombyta, seerdeles efter constitutiones dett fodra, dy bleef om- 
röstatt som följer.

Dn. Emundor Figrelior, Wij kunna intett förbijgåå, att biuda dhe förnemste till
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acten, och om gestebod skall blifwa, weec iag intett huru wij wäl kunne söndra oss 
ifrå dhem.

Dn. Johannes Bure«!. Dhe förnemste motte biudas till acten och altså till geste- 
bodett om någott skall blifwa, dock håller iag rådeligare att ingen måltijdh giörs.

Dn. Benedict»! Hedras«!. Dhe förnemste motte entligen biudas.
M. Laur. Forneli»!. Om dett kommo mig wijd, och iag budho till acten wille iag 

och biuda till gestebodett. Skeer icke dett håller iag rådeligitt att ingen måltijd 
anrättas.

M. Israel Bringi«!. Igenom intima/mn motte dhe förnemste biudas och geste
bodett må man intett omtala.

Doctor Sideni»!. Mitt betenkiande ähr att wij hålle oss fast wijd constitutiones.
M. Eric»! Odheli»!. Till acten motte biudas H. K. Maij:tt och Rijksens förnemlige 

herrar, men min meening ähr att måltijden motte skee om aftonen, till hwilken 
Professores biudes alleena.

D.D. Terser»!. Wij obligeras intett af constitutionib»! till att biuda Rijksens rådh 
till måltijden. H. Kongl. Maij:t reeser strax ifrå acten på slottett och herrarna 
medh.

DD Stigzeli»!. Uti ringare solenniteter pläga wij biuda Rijksens Rådh, motte 
derföre och dett samma skee till denne muta/*ons acten. Herrarna följa H. K. 
Maij:tt ifrå kyrkian på slottett. Men om H. Excellenz Cancellari«! hijtkommer motte 
han biudas till gestebodett

VII. Aflade Rev. DD Terser»! sin excusation, att han intett i förleeden morgon 
disputeradhe, hwilkett han ey giöra kunde, aldenstund een disputatio gradualis war 
stelt på samma tijdh.

Den 9 Novembris
höltz ordinarium Consistorium majus, praesentib. Dn. Henrico Ausio p.t. Rec

tore, DD Laurentio Stigzelio, D.D. Joanne Tersero, M. Erico Odhelio, Doct Daniele 
Sidenio, M. Israele Bringio, Doct Suenone Bröms, M. Olao Stenio, M  Laurentio 
Fornelio, M. Olao Unonio, Dn. Benedicto Hedraeo, Dn. Johanne Bureo, Dn. Emundo 
Figrelio, Dn. Jona SundeL, Dn. Olao Verelio Qusest

I. Proponerade Rector någras besuäär öfwer inquarteringen, att staden låter in- 
läggia hoos Academiens betiente många fleere ähn dhe ähro mechtige att försörja 
med hus och andra nödtorfter, hwar utöfwer somlige af DD. Professorib»! sig 
sammaleedes besuerade. Och slötz derföre att Magnif. Rector motte här efter låta 
skrifwa een rulla, och efter densamme, måge Academiens betiente och DD Pro
fessores efter H. Kongl. Maij:tz nådigste resolution sie[l]fwe efter sin lägenheet 
wälja sig giester, eller Rector lägger omkring.

II. Framkom stadzfiskalen Johannes Steni»! fullmechtig giord af Johan Mårten
son i Westeråås på hwilkens wägna han nu som tillförende fordrade af h:r Profes
sore Sundelio refusion på dhe expenser be: te Johan Mårtenson giordt hafwer, på 
ett frijerij till nu warandhe clariss. Dn. Sundelii hustro Elisabeth Finlou. Här till 
suaradhe h:r Prof. Sundel som tillförende, vide acta 26 O a. § 8.

Consistorium tillsporde Johannem Stenium huru myckett han på sin principals 
wägna fordrar. Respondit Steni«!: Förnemligast fordrar jag dett som jungfrun 
hafwer emoottagit, sedan 100 dr som min principaal haar kostatt på tuenne ryttare, 
som någott omaak hade, så att heele summan belöper sig wijd pass 180 dr kopp»r:t
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orekna«des dett som min principal har igen bekomme«, dock intett gagn hafwer 
haft der utaf.

Prof. Sundei suarade: I kunna dett intett bewijsa, att min hustro har dett ringeste 
tagitt af Johan Mårtenson, ey heller har hon dett giordt. Dhe tuå ryttare belangandhe 
så hafwer h:r Daniels hustro dhem betalt. Har Johan Mårtenson någott onödigt 
kostatt på dem, dett måå han sielf omgiella.

Johannes Steni»j framwijste een snörrem hwilken h. Elisabeth Finlou har tagett 
af dhe kläder som Johan Mårtenson försendt hafwer, och brukatt i sitt snöörlijf.

Här till suarade H:r Prof. Sundeli«j, att hoon dett giorde af oweetenheet, och 
eljest sådant ringa intett hafwa på sig.

M. Israelis Bringii wittnesskrift uplästes, hwilken betygade att tå wälbe:te Pro
fessor Bringi#r för een tijdh sedan war hoos her Daniel, talte han om frijerij och 
hölt dett intett olijkt, lät och see dhe kläder som han förähradt hadhe. Men her 
Daniels hustro och jungfrun woro tå intett hemma. Detta wittnade och wälbe:te 
h. Professor nu närwarande munteligen.

Här efter upreciterades någre poster af Johan Mårtensons räkning, till hwilkett h. 
Professor Sundel suarade, att dett eendels war utan skiääl och owijsligen opfördt, 
och altsammans sådant som sin hustro intett haar emoottagett eller åtnutett

Wijdare angaaf Johannes Steni«j saken om injurierne seyandes att Johan Mårten
son entlig tillmäler h:r Prof. Sundel att han skall hafwa styrkt trompeten att slåå 
sig, alldenstund han intett har giordt trompetten emoot.

Professor Simdel suarade såsom tillförende, vide acta 26 oct §. 8. Detta tilläggian- 
des, att trompetten hade för sin person godh orsaak der till, der utaf, att han heela 
wägen reed och lurade intett allenast på mig, utan och på mitt följe och altså på 
trompetten medh, men eljest ähr han sin egen karl, och jag behöfwer intett suara 
för honom.

Resolutio. Alldenstund inga sådanna wittnen och så klara documenter, såsom i 
denne skuldfordran behöfwes, här hafwas kunne, hwarföre remitteras hon till com
petens forum, der h:r Daniel kan bijwistas, och härutinnan suara. Och der någott 
kan finnas som her Professor Sundel böör suara till, så efterlåtes regress hijt till Con
sistorium, om så behöfwes. Men injurierne wijdkommandes, må trompetten der om 
sielf tilltalas, emedan han alleena har attaqueratt Johan Mårtenson, och ähr sin 
egen karL

III. Uplästes Reverendissimi Archiepiscopi breef, der utinnan H. Högwördigheet 
refererar sakens tillståndh, om den misstanka som war påkommen om siukdomen, 
betackandes dem som sin saak hafwa wäl uttydt, med begiäran att dhe och dett 
samma här efter giöra wilja.

IV. Inladhe Experientiss. Prof. Steniar sin replique emot Johan Chrissmansons 
inlago och tillmäle, till hwilken Johan Chrissmanson begiärte få suara, och entligen 
fordrade een doom uti saken.

Efter omröstande slötz eenhelleligen att wälbeite Professor M  Olaus Steni»j 
motte sig purgera med 6 manna eedh, hwilkett uti par fernes närwaro tillsades, hwar 
medh Johan Chrissmanson gaf sig till frijdz.

V. Angaf Quaestor, huru såsom Claas Eden har tagett ett Academiae hemman att 
bruka, och afkiört bonden der ifrå. Här om behagade Ven: do Consistorio att 
Quaestor motte laga och i besta motton stella.

VI. Bewiljades Måns Staffanson 100 t:r spannemåål för 6 dr t:n contant.



1653: 9 november-2 7  november 181

VII. Slötz att Nicola#j Sigfridi skulle med Professore Hedraeo wara öfwer rekning- 
arna, och bruka Mårten Steenson till hielp.

VIII. Slötz att Doctor Sueno Bröms skall behålla sin tijma emillan 7 och otto in 
minori auditorio efter Ven:di Consistorii disposition, vide acta 18 Maij §. 2.

IX. Bewiljade V:dum Consistorium eenhelleligen att her Professoris M. Israelis 
Bringii sohn skall bekomma stipendium.

X. Slötz att p .t Rector cum futuro motte biuda H. KongL Maij:tt tili muta/*ons 
acten.

Den 11 Novembris
in aedib#! Magnifici Rectoris, närwarande DD Carolo Lithman, M. Isaaco Istmenio, 

Dn. Johanne Bureo.
Anklagade mons:r Johannes Paulin#! Dn. Petrum Johannis, wälb. Rosenstiernornes 

praeceptorem dett han sig förhåller någre penningar för förledne åhrs huseleegor, 
begiärandes att be:te Petr#! Johannis motte ex authoritate Consistorii blifwa befalt 
dem att ehrleggia.

Petr#! Johannis suarade, sig intett hafwa contraheratt med mons:r Paulino om 
samma huseleego utan hans förre antecessor M. Gustav#!, hwilken hade bordt der- 
före dareratt, dock neekade han icke gielden utan sade husen wara alt för högt 
taxerade.

Mons:r Paulin#! suarade sig wilja efterlåta någott af taxen, sålunda att heela 
hyran blifwer 14 rdr, men begiärte blifwa dem strax mechtig. Entligen kommo par* 
terne, efter Ven:di Consistorii behag sålunda öfwer eens att be: te Petr#! Johannis 
skulle strax utläggia halfparten, och dett som resteradhe betala till den 19 Novem
bris nästkommande, på dett han i medier tijdh kunde hafwa lägenheet att skrifwa 
sine principaler till, och altså förskaffa sig penningar.

Finis rectoratus praedar iss. viri Dn. Henrici Ausii.

Rectoratus admodum Reverendi 
D.D. Petri Schomeri SS:ae theo

logiae Docroris et Professoris ordinarii.

Die 27 Novembris
convenerunt in aedib#! Magnifici p .t Rectoris D.D. Joannes Terser#!, M. Eric#! 

Odheli#!, Dn. Emund#! Figreli#!.
I. Anklagade Gustaf Larson een studiosum benemdh Laurenti#! N. Vallander, att 

han hade hyyrt af sig een bååt uti Stocholm hijt tili Upsala, tagett den olofligen 
till Blockhusudden, och sedan alt inlastatt war, gådt i godh för några personer 
sampt deres godz, sampt tillägnadt sig een deel af godset som honom dock icke 
tillkom, på dett han motte derföre af dhe andre bekomma penningar. Framlade 
sedan Gustaf Larson een räkning, belöpande sig 17 dr i 2 1/ 2 öre kopp#r:t för 
godzett tillhoopa sampt personerne, och dett som af ölett fö rärt war.

Laurenti#! Vallander suarade: Gustaf Larson kiöpte een bååt i Stocholm, och 
war myckett bekymratt huru han motte få den till Upsala, då kom iag tillhoopa 
medh honom. Han bööd mig båten, och lofwadhe, att så myckett godz som iag
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hadhe sielf, skulle dett wara fritt, och derföre ingen fracht gifwas. Och aldenstund 
iag sielf intett ägte, på dett jag någott för mitt omaak hafwa motte, att jag war 
skeepare och styrman oppå båten till iag Jonas Olai godz och dett mig tillägnadhe. 
Men till Blåckhusudden hadhe wij alle tillhoopa båten med Gustaf Larsons loof 
och utan leego.

Een studios#* wittnadhe att Gustaf Larson hade sagt emedan båten borto war 
till Blåckhusudden, att dett war skedt mz hans loof, sampt att han hade lofwatt 
Vallandro frij hyra för sine saker.

Sententia. Aldenstund i sanning befinnes, att Laur. Vallander hadhe båten till 
Blockhusudden med ägandens lof och minne, och dett war een ringa wäg, kan 
derföre Gustaf Larson ingen serdeeles betalning beståås. Men för dett, som Lauren
t i a  Vallander har gått i löfte, sampt för dett godz han hafwer sig tillägnatt skall 
han beetala till nästkommande måndag klockan 2 efter middagen, eller gåå in car
cerem.

II. Framkom junker Johan Golawitz och anklagade mons:r Staffan Philipp så
lunda: För några dagar sedan woro wij tillhoopa hoos h:r Professorem Laurbergium 
af occasion att een deposition höltz der samma dagh. Tå Professor Liung, hwilken 
ähr min wärd gick heem bad han mig gåå medh, men iag bleef inbuden tillbaka; 
när jag skulle ingåå, råkadhe jag mons:r Philipp, badh honom komma in med mig. 
Tå fick han uti mig och kastade mig omkull på gården, sedan gick han in för mig. 
När iag kom efter, kallade han mig excellentissime Domine. Jag sade att een sådan 
titul#* intett tiente mig, tå kom han och stötte mig på munnen, och sedan ther 
efter kalladhe mig hundzfott öfwer tiugu eller fleere gångor och heele aftonen så 
länge han war ther.

Monsrr Stephan#* Philipp suarade: Orsaken att wij blefwe oeense war denne, att 
han tuenne gångor tå iag wille gåå min koos rykte kappan af mig, derföre slog 
iag honom i gården. När han inkom begynte han bruka onda ord och maante mig 
ut till morgonen; då sadhe iag: Om tu icke will tijga, skall iag gifwa dig någott nu 
strax. Altså slog iag honom een öörfijl. Dett kan iag intett seya att han skielte mig, 
dett han säger att iag så giorde honom behöfwes wittne till. Om morgonen efter, 
som war dagen för stoore bönedagen lätt han fordra mig ut att fechta, då tog iag 
een H. Maij:tz page med migh, gick till hans herberge, allenast till att skräma 
honom. Då kom hans praeceptor nidh, och sade att H. Ehrewyrdigheet DD Terser#* 
hadhe förbudett mons:r Golawitz att utgåå.

Wittnen.
Dn. Erland#* Camceni#* inkom, och sade sig wäl hafwa waritt hoos h:r Profess. 

Laurbergium tå tillstädes, men intett hafwa hördt att moas:r Philipp framförde 
någott skielzord.

Dn. Gustav#* Haraldi aflade sin lij flige eedh, och wittnadhe sålunda: Hwad som 
på gården skedde, weet iag icke utaf dy iag war tå uti stufwan, utan dett hörde att 
inne i stufwan wijdh dören wankade elaka ord, och mons:r Philipp kalladhe mons:r 
Golawitz någre gångor hundzfott seyandes, skall du seya dett att iag intett för- 
ståår? Du säger iag ähr din slächt, din fader ähr een ryss och min een schotte. 
Slog altså mons:r Philipp till Golawitz een öörfijL Dett hörde iag och att mons:r 
Golawitz maante ut mons:r Philipp till morgonen näst efter.

Alldenstundh parterne intett wille låta lämpa sig till förlijkning för ähn wittnen 
förhördes, refererades saken till Consistorium maj#*.
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Den 30 Novembris

höltz ordinarium Consistorium maj«/, praesentib«/ DD Petro Schomero p.t. Rec
tore, DD Joanne Elai Tersero, DD Carolo Lithman, M. Erico Odhelio, Doct. Daniele 
Sidenio, M. Olao Stenio, Dn. Henrico Ausio, M. Isaaco Istmenio, Dn. Benedicto 
Hedraeo, Dn. Joh. Bureo, M. Petro Liung, Dn. Jona Sundelio, Dn. Olao Verelio.

I. Inkommo mons:r Stephan«/ Philipp och mons:r Golawitz och tillspordes om 
dhe woro beredda tili förlijkning, der tili suarade monsrr Philipp. Jag ähr der tili 
beredd, men kan intett bedia honom. Monsrr Golawitz sadhe: Jag seer mig ey 
kunna förlijkas med honom, utan iag bekommer någott recompenz på monsrr 
Philipp. Dock komme de entligen öfwer eens att wilja förlijkas. Praedar iss :i M. 
Olaus Steni»/ och M  Petr«/ Liung utgingo att förlijka parterne. Hwilka sedan 
inkommo, och bekiende sig wara förlijkte, på hwilkett och handrekning skedde.

II. Constituerades inspectores serarii M. Israel Bringius, Mag. Pet. Liungh.
II [bis]. Förordnades tili adsessores in Consistorio minori, M. Eric«/ Odheli«/, 

Doct. Sueno Broms, M. Joh. Laurbergi«/, Dn. Johannes Scheffer«/.
III. Uplästes H. KongL Maijtrz wår aldranådigste Drottningz sampt H. GrefL 

Excellence Illustriss. Cancellarii breef angåendes ett byte, hwilkett hrr rijkz tyg- 
mester grefwe Witterberg [or Wittenberg] begiär ingå med Academien, med inter- 
cession att dett motte hafwa med Academiens interesse sin framgång.

ResoL Oansedt Academien intett gierna sine godz förbyter, dock will Consistorium 
taga dett wijdare i betenkiandhe när som kunnigt blifwer, huru H. Excellence will 
Academien förnöija.

IV. Slötz att Magnif. Rector med Doct. Daniele Sidenio, M. Olao Stenio, Dn. 
Benedicto Hedraeo och Dn. Johanne Bureo motte om morgon klockan 8 för middag, 
komma tillstädes hoos sahL Quaestoris enkia och der entligen uttaga räkningarna 
och föra dem uti dett norra kyrkiones hus i dhen cammar som der till ähr depu
terade

V. Begiärte Professor M. Ola«/ Steni«/, att honom nu motte tillåtas att afläggia 
med sine compurgatorib. den eedh, som honom sidste Consistorii dag bleef pålagd. 
Sendes fördenskuld efter Johan Chrissmanson, hwilken för siukdom skull sig ur- 
sechtadhe. Men aldenstundh somlige af wärningzmännerne wille bortreesa, slötz att 
deres nampn motte anteknas, blefwo altså inkallade, och woro desse: Petrus O. Fant, 
Andreas M. Leufstadi»/, Andreas Ungi«/, Petrus Erici Schuttungensis, Gunnar«/ 
Zettelius, hwilka sadhe sig wilja suerja, att dhe intett kunna troo, dett h:r Profess. 
Steni«/ har dett ordett rackerij framförd t till att der med attacquera KongL Maij:tz 
godhe instruetion och ordningar, och icke heller att förkleena der medh dheras 
embeete, som hafwa med tullerne att bestella.

VI. Protesteradhe H. Ehrewyrdigheet DD Terserus solenniter emoot dett som 
skedde in sua absentia nästförleeden 28 Septembris, angående sitt salarium, $. X. 
Vide aeta 21 Dec § 10.

VII. Protesterade DD Sideni«/ och Dn. Johannes Bure»/ sammaleedes emoot M. 
Johannem Frankeniuw, att han hafwer otijdige ord dem påfört

VIII. Tillstodz Dn. Johanni Bureo att arrestera så myckitt af dhe penningar, 
hwilka här näst inkomma, som oxarna tagne till DD Professorum behoof i Mår- 
messa marknaden kunde betalas medh.
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IX. Slötz att inge penningar skole till någrom lefreeras för ahn priores inspectores 
hafwa inlagt in Consistorio sine rekningar.

X  Quasstor D a  Olaar Verdi»*, begiärte bekomma 1. Ett wist inventarium på 
dett som Academien äger uti hus, bodar och kiellare, att sådant motte taxeras och 
utleijas till Academiae interesse. Slötz att Rector med inspectorib. skole inventera 
honom detta i hender. 2. Een ny jordbook oppå godzen som dhe nu ähre. Mårten 
Steenson inkallades och befaltes giöra een sådan ferdig med dett snareste. 3. Någon 
weetskap om förmedlingar som in Consistorio ähre skedde. ResoL Dett skall ut
dragas af actis. 4. Begiärte weeta förmedlingen för bonden som antager Alby. ResoL 
Han motte sielf inkomma

XI. Refererade Rector huru såsom med communitetz camrarna illa tillståår, gif- 
wandes sitt rådh att the motte snart botas.

XII. Begiärte h:r Prof. M. Odheluw att Rector wille tillåta sig att publice läsa på 
den tijma såsom Rectori tillkommer så länge han sielf ähr förhindratt ifrå lectionib. 
utaf officio. Detta efterleet Rector så länge han sielf förhindratt blifwer.

XIII. Proponerades denne frågan: Om DD Professores skole utgåå att mööta den 
engelske lega/ionen. Resolverades att sådant intett motte skee.

Die 1 Decembris
convenerunt in aedibus Magnifici Rectoris, M. Eric»* Odheli»*, M. Johannes Laur- 

bergior.
Framkom h. Markt Erick Andersons wachtknechten moder, och klagadhe på be:te 

sin sohn sålunda: Förleden lögerdagzafton, holt Erick myckitt oskick medh suär- 
jandhe och stygge ordh, då talte jag itt ord eller tu åt honom badh han icke skulle 
så låta, tå fick han mig i armen, och drog migh framstupa, men slog mig intett 
mehra, utan brukade myckett elaak mun på mig: seyandes, du ähr een diefwul, dett 
skall du blifwa, och aldrig niuta kyrkiogården. Alltijd gifwer han migh den elaaka i 
wåld, och säger iag aldrig skall komma der Gudh ähr. Så hafwer han låtett oppå 
mig nu een godh tijdh. Jagh will förhöra mig hoos dhe gode herrar om han skall 
så få låta alt fort.

Här efter anklagadhe h. Marje Nils Andersons denne sin mans broder sålunda: 
Förleeden torsdagzafton war denne Erick uti wår stufwa, och efter min man war 
myckett drucken, klädde iag af honom altsamman och hadhe honom i säng, sedan 
iag war afklädder ladhe jag migh wijdh wäggen hoos honom. Här efter begynte 
dhe någott föra sine ord tillhoopa, då suoor Erick Anderson till, och sadhe att han 
skulle få alt dett som ondt waar, och att een skulle sompna för ähn dhe skulle 
skiljas åt: Då lade jag min man till wäggen, och mig framman före, meenandes jag 
skulle kunna förhindra honom. Men strax kom han till sängen, fick mig i hårett 
och begynte draga så att jag motte fly utu sängen. Sedan fick han uti Nils drogh 
honom um sängen och till een wattusåå, och doppade honom som blott och naken 
waar, der uti, achtandes utan tuifwel giöra af med honom. Och när han dher ifrå 
med möda kom, frågade Erick. Lefwer du ännu din zathe. Stötte honom sedan 
emoot bunken, att bloden sitter ännu quaar. Een kruka som håller 3 stoop, slog 
han sönder i hufwudett på honom. Och sidst nappade han till een mässingzpotta 
som fötter hade, och ährnadhe der med slåå honom. Intett såår fick han, men 
hufwudett ähr sönderkrosatt och heel blodryssiott, ryggen all blåå, hans håår, som 
han reef af honom hafwer iag här till wittne.
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Erick Anderson suarade: Jag kan intett så stort neeka här till, men medh krukan 
slog iag honom icke, utan medh een ståålsleef. Men intett drog iag eder utu sängen 
dett iag kan minnas, jag war nogh drucken, kan skee dett så waar. Nils sprang upp 
utu sängen, och leetade efter wärjan, och så fick iag uti honom. Hwadh moder 
wijdkommer, giorde iag intett mehra ähn dett att iag togh henne uti armen, kan 
skee iag wille slåå henne, to hoon brukadhe mun på migh.

Modren wittnade att Erick drog Nils med wåldh utaf sängen och öfwer beneken, 
men att Nils skulle hafwa sprungett upp efter suerdett sade hoon osant wara.

Resolutio: Erick Anderson skall sittia in carcere till näste Consistorium major 
hålles. Och i medier tijdh skola blånaderna och blodwijten ransakas på Nils, hwilken 
han slagitt hafwer, och der om wijdare dömas.

Die 8 Decembris
höltz ordinarium Consistorium major uti doomkyrkiohusett närwarande, DD Petro 

Schomero p.t. Rectore, DD Laurentio Stigzelio, DD. Joanne Tersero, M. Erico 
Odhelio, DD Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, DD. Broms, M. Martino Nyco- 
pense, M  Laurentio Fornelio, M  Olao Unonio, M  Christiano Ravio, Dn. Benedicto 
Hedraeo, Dn. Johanne Bureo, M. Petro Liung.

I. Discurrerades om räkningarna, och endigen slötz att Prof. D a  Benedict»! 
Hedrseor skulle sig dem företaga att förferdiga, och bleef honom följande instruc- 
tion föreskrefwen:

Att han skall hafwa noga weetskap om alla Academiens intrader efter jordebooken 
och tijondelängder, sampt hwad sedan af H. Kongl. Maijrtt doneratt ähr. Skall 
hafwa godh beskeed om städzlepenningar och saaköören som falne ähre efter sahL 
Quaestoris första anträde, och der hoos hwadh inventarium wijdh den tijden waar, 
skall och wäl weeta hwad wärde Academiae spannemåhl haar åhrligen försåldz 
före. Sedan ransaka om utgifterna, efter Academiae Staat sampt hwadh utgifwett 
ähr efter Kongligh befalning eller lllustriss. Cancellarii gifne breef. I synnerheet 
hafwa weetskaap och räkning på resten, som ståår inne hoos kiöpmän, och bönderne 
eller andre, såsom den waar wijdh sahL Quaestoris dödh, och hafwa god beskeed 
om dett som sedan upburitt och utgifwett ähr, confererandes den räkning som dhe 
förre inspectores hafwa fattatt och lefreeratt med den som här efter blifwer på be: te 
rest så lagandes att alla Professores nu proportionaliter fåå af sin löhn, som dhe 
hafwa att fodra, såsom och andre betiente och stipendiarii, anseendes dett dhe hafwa 
fått för och efter Quaestoris dödh, till hwilken enda alla Professores och andra skole 
lefwerera directori sine richtige och slutne räkningar medh hwars och eens eedh 
bekräftadhe. Och skole Academiae fougdar wara under hans direction hwad resten 
wijdkommer, att upfodra och lefreera in uti ett serdeeles aerarium, till hwilkett 
Rector, inspectores och director skole hafwa hwar sin nyckel, sålunda att novo 
Quaestori blifwer förbehållett att hafwa dett innre rummett att förrätta sin opbördh 
uti. Sedan skall ingom wara efterlåtett utan directoris weetskaap, samtyckio och an
ordning någott att upbära af Academiens rest, utan dett som inhemptas skall dett 
skee uti inspectorum och directoris närw[ar]o och sammaleedes uti deres praesentia 
uträknas utaf någon som dhe ther till wäljandes warda. Dett som sålunda opbärs 
och utgifwes skall antecknas uti een seerdeles book liggiandes uti aerario, och den 
som någott opbäär skall der på inlefreera sitt quittenz.

Wälbe:te director skall och på Academiens wägna sahi Quaestoris räkningar
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skierskoda och förfärdiga på beste sätt som skee kan, hwar till Consistorium skal, 
när så ointrenger meddeela honom consilia, sampt inspectores för hwar sitt åhr sine 
documenter. Dett samma skall och notari#; wara förplichtadt att giöra utaf actis. 
Mårten Steenson skall och lefreera till directorem förfärdigade jordeböcker och 
andre rekningar, hwilken och skall wara medh när så behöfwes, och arbeta enäär 
director så fordrar efter hans ordre. Och såsom enkian skall och sin fullmeditige 
hafwa, hwar om hoon långo sedan tillsagd ähr, hwarföre skall hwardeere sin nyckel 
hafwa, och ingenthera utan den andres nährwaro till rekningarna ingåå eller them 
handteera.

Här efter slötz, att inspectores serarii skulle seya enckian till om morgon klockan 
otto, att hoon till näste lögerdag motte hafwa sin fullmechtig tillstädes att räkning
arna kunne begynnas på bette dag, hwilkett skall skee uti kyrkiones hus emoot den 
norre dören. Och der hoon längre med detta ährendett will upskiuta skall saken 
klageligen angifwas för H. Excellence Illustriss. Cancellario.

II. Bewiljades M. Christiano Ravio att bekomma Rijkz Cammarådz inwijsning 
igen till Qusestorem när hans räkningar opslutes, dock skall een copia der af quaar- 
lemnas.

III. Berättade Rector ett röör wara upsatt emillan Löfsta gårdh i Fundboo och 
Hubby och dett utan Consistorii weetskaap eller dess fullmechtiges nährwaro, 
igenom hwilkett borttages ifrå Academiae gårdar i Hubby ett stycke engh.

ResoL Quaestor motte om detta ährendett bestella.
IV. Refererade Rector att H. ExcelL Grefwe Wittenbergh begiär uträkningh på 

Myyrsiö som han till sig byta will Slötz intett, utan Quaestor begiärte att määtning 
motte aldraförst skee både på detta och dett som biudes igen och sedan bewiljas 
bytett.

V. Slötz att altijdh motte giöras skriftelig contract med köpmennerne och andra 
som handla med Academien.

VI. Spechten begiär kiöpa af Academien 200 t:r sp<*»#:ll. Slutett för.
VII. Omtalte Quaestor att Wichman begiär 800 t:r. Slötz intett.

Den 11 Decembris
bleef utaf Rectore Magnif. Notari#; förskickatt till sahl Quaestoris enkia, och 

tillsade henne, att hoon skull näste dagh klockan tu hafwa sin fullmechtige till
städes, eller skulle saken angifwas hoos H. Kongl. Maij:tt Der till suarades att 
hoon ingen weet sig kunna få der till, utan badh att Rector wille taga nycklarna 
och giöra af dhem hwar han wille.

Den 13 Decembris
höltz ordinarium Consistorium uti kyrkian närwarandhe DD. Petro Schomero, 

DD Laurentio Stigzelio, DD Joanne Tersero, M. Erico Odhelio, M. Israele Bringio, 
M. Olao Unonio, M. Joh. Laurbergio, Dn. Benedicto Hedraeo, Dn. Johanne Burseo, 
Dn. Jona Sundet

Inkom Erick Anderson wachtknechten medh sin wederpart, nfemligen] sin broders 
Nils Andersons hustro. Denne tillspordes om hoon efter som för befalt waar hade 
några wittnen om huggen som Nils hade fått af Erick Anderson, hoon suarade: 
Johan Nilson sågh honom, om han will wittna rätt, ty han ähr Erick Andersons 
swärfader. Denne Johan Nilson refererade att Nils war blåå under ögonen, men i
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hufwudett hade han för fått hugg utaf een staka, ehest war han intett blodrysiott. 
Efter h. Marje Nils Andersons beropade sig på Samuel klockares wittne, hwarföre 
sendes efter honom, och tå han inkom, wittnade han sålunda. Jag waar hoos honom, 
och sielf sade han, dett han waar heel blåå om kroppen och all sönderslagen, men 
intett syynte jag honom i hufwudett eller på kroppea

Efter Nils Anderson icke sielf tillstädes waar, skiötz denne sak upp, och antogos 
löftesmän för Erick Anderson till dess saken utförd blifwer, Johan Nilson hans 
suäärfader och Peder Erickson i Fierdingen.

2. Proponerade Rector Andres O. Biugges begiäran, att bekomma sin stipendii 
summa ut efter H. KongL Maij:tz breef och som slutett war 1652 den 26 Maij. 
Resolutio. Efter wij hafwe H. KongL Maij:ttz skrifteliga tillståndh oppå, att den 
ordinarie staten skall först afbetalas, dy hålle wij oss der wijdh.

III. Framwijstes H. Excellence Grefwe Wittenbergz utskickade uträkning ifrå 
Cammaren på Myresiöö och dhe godz H. Excellence tillbiuder Academien igen, 
hwilka wore skattegodz och renta åhrligen 23 dr silf:tt mehre ähn Myresiöö. ResoL 
Consistorium ähr bäst nögdh medh, att Academien bekommer gammalt frelse igen, 
desse som tillbiudes ähre skatte, hwilka Academien icke med lijka curas possederat. 
Dock skall här om slutas i fleeras nährwaro.

D.D. Stigzeli#* klagade öfwer den calumnia sig påfört ähr i dett, att H. Ährewyr- 
digheet war sålunda hoos H. Nådhe Grefwen defereratt, såsom han alleena i heele 
Consistorio skulle ståå detta bytett emoot, hwilkett H. Ährewyrdigheet betygade 
osant wara, begiärandes af Consistorio een attest, att han intett mehre haar lagt sig 
der emoot ähn andre. Hwilken attest Venrdum Consistorium H. Ährewyrrheet 
samp[t]lige» bewiljade.

IV. Proponerade Rector huru som Quaestoris enkia intett ännu hafwer någon full- 
mechtig, och att Skotzfink [0: Skottswinckel] undandrager sig och intett will med 
dem hafwa att bestella för ähn Hans Excellence Illustriss. Cancellari«! sielf hijt 
kommer.

V. Frågades om icke Cursores skulle uphempta mantalspenningarna. Somlige 
meente att Cronones utskickade motte dett giöra; entligen slötz intett wist.

Den 21 Decembris
höltz ordinarium Consistorium maj«j nährwarande DD Petro Schomero p.t. Rec

tore, DD Laurentio Stigzelio, DD Joanne Tersero, DD Carolo Lithman, M. Erico 
Odhelio, DD Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, DD Suenone Bröms, M. Martino 
Nycopense, M. Olao Unonio, Dn. Henrico Ausio, M. Christiano Ravio, Dn. Benedicto 
Hedraeo, Dn. Johanne Buraeo, Dn. Jona Sundelio, Dn. Olao Verelio.

I. Uplästes H. Grefl. Excell Illustriss. Cancellarii recommenda/ion för Johanne 
Laurentii Sundio att bekomma Stipendium.

II. Inkom Erick Anderson medh sin moder och hustro sampt h. Marje Nils An
dersons. Modren frågades om hoon will beståå dett hoon senast sade på Erick 
Anderson, suaradhe hoon ja. Erick sadhe: Min moder ähr myckett elaak emoot mig 
hatar och bannar mig och mine barn altijdh. Hoon wille slåå min hustro, derföre 
tog jag henne i armen, men intett slog iag omkull henne. Erickz hustro sadhe att 
hoon altijd kallar sig hoora och mörderska. Erikz modher suarade: Dagen näst efter 
som Erick slog sin broder Nils, kom Erikz hustro in till mig i stufwan, och giorde 
mig någott emoot, tå giorde iag henne intett mehre ähn kastade lijtett warmt watn
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efter henne, och medh samma drog Erik migh omkull. Om iag säger hans hustro 
någott ord fåår hoon wäl hålla till godo.

Efter Nils Anderson ey heller nu tillstädes waar skiötz saken upp till efter helgen. 
Johan Nilson rechte hand för caution, Erick förmaantes att förlijka sig med modren 
och brodern, och sedan hålla sig stilla, hwilkett han utlofwadhe.

III. Handlades om stipendiariis.
Omtaaltes Jonas Kylander som har prassenteradt Rev. DD Johannis Matthise 

promotorial, men efter han intett war tillstädes ey heller haar wijdare fodratt der 
uppå opskiötz mz honom.

IV. Uplästes superintendentis M. Samuelis Enandri intercession för Johanne Pon
tino, som haar waritt öfwer itt åhr ifrå Academien, att han motte bekomma sitt 
förra rum igen och heela sin stipendii summa u t

Utaf denne occasion framsteltes att deliberera om denne fråga. Om icke een sti
pendiaria som sig absenterar på någon tijdh ifrå Academien motte mista, heele eller 
någon deel af den tijdz stipendio. Här om bleef voteradt och på sidstonne samhelle- 
ligen slutett

Att den som borto ähr för siukdoom skull, motte intett af sitt stipendio mista. 
Men eljest om han borto ähr, quamvis pauper, miste quartam partem debiti stipendii 
per tempus absentiae Ähr negligentia orsaken till hans frånwaro, eller han ingen 
veram et gravem causam haar att praetendera (hwaar om inspectores skole granne- 
ligen ransaka) motte han mista halfparten eller alt slätt; som på den tijden sig be
löper, dock skall om denne sidste mulcta Consistorium censera.

Här efter slötz om Johanne Pontino, att efter han hade loof utaf inspectorib. att 
wara borto ifrå Michaelis 1652 till näste jul, mister han för bette termijn intett, 
men efterföljande tijd alt här till skall han mista eller mulcteras quarta parte sui 
stipendii.

Petrus Ponteli#/ sampt Jodoc#/ Otto blefwo aldeeles utslutne. M. Magnus Hel
singör bekommer för hösttermijn in tertia et prima classe men för kommande wåhr- 
termijn skall han bekomma för adjunctura.

Här efter approberades desse efterföljande.
Ex dioecesi Upsaliensi. Johannes Joh. Gammal, Eric#; Eriri Upsaliensis, Lauren- 

tius Joh. Borstelensis, sammaledes bekommer Vichstadi#/ denne gången om rum 
finner. Johannes P. Loherensis skal bekomma i wåhr. Olaus P. Belingensis, 
Jonas O. Campani#/, sampt ex Gestriciis, Laurenti#/ Laurentii, Eiaus Laurentii 
och Eric#/ Samuelis skole inter exspectantes wara närmast om dhe finnas dug
lige.
Petrus Bång bekommer och denne gången efter hans broder har quitteratt 
stipendium, dock skall han instellas in classe prima.

Ex superintendentia Hernsandensi approberades Johannes N ie  Trast Johannes
O. Pitensis inter exspectantes.

Ex dioecesi Scarensi approberades Christophor#/ Johannis, Laurenti#/ Hwaal 
skall bekomma i wåhr, Theodor#/ Vermeland#/ inter exspectantes.

Ex dioecesi Stregnensi, approb. Olaus Jacobi Rondeleti#/.
Ex dioecesi Arosiensi approberades Eric#/ O. Flaccher#/ med. studiosus, odi Ola#/ 

Copingensis, Gabriel Holsteni#/ bekommer i wåhr. Hermann#/ Petri et Alex
ander Strachon inter exspectantes.

Ex superintendentia Calmarniensi approb. Petr#/ P. Abyensis.
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Ex dioecesi Vexionensi skall någon tillstellas efter helgen. Wahlett om denne 
person stältes uti M. Israelis Bringii och D. Henrici Ausii skiön och behag, 
hwilka sedan skrifteligen voterade på Esajam Haquini Humble.

6 [V överhoppat]. D a  Profess. Hedrae#; sade sig tienstligen wilja låta weeta att 
han nu revocerar sin någorlunda giorda försäkring att förfärdiga räkningarna, efter 
tijden så myckett förlöper för ähn han der till kommer, och eljest lijder myckett 
öfwerlopp. Sade sig ingalunda wilja suara för restea

VII. Peder Benchtson och Elias Månson inkallades och alfwarligen tillsades att 
ehwad som uphemptas af resten skole dhe lefrerra in serarium och ingen annor
städes, och dett medh directoris och vice Quaestoris weetskaap. Skeer annatt skole 
dhe sielfwe betala.

VIII. Slötz att ingen Professori skall någott lefreeras för Michaelis termijn, för 
ähn de blifwa betalte som hafwa att fodra för wåhrtermijn. Sammaledes skall ingom 
någott lefreeras som icke hafwa inlagt een richtig och sluten räkning. Den här 
emoot giöör skall dett sielf betala.

IX. Lofwade Dn. Joh. Bure#; sig wilja utdeele dhe penningar som nu förhanden 
ähre, och till nyåhrett wara i sin förra bestelningh.

X. Protesterade DD Terser#; emoot decretum Consistorii om sitt salario. Sade 
entligen, att om Ven:dum Consistorium wille unna sig för påsketermijn 1652, will 
H. Ährewyrdigheet låta falla för påsketermijn A:o 1650, seyandes sig intett wilja 
turbera dett som i sådana fall slutett ähr.

XI. DD Locceni#; fordrar penningar att betala een bookförare för böcker tagne 
till bibliothekett ResoL Räkning motte först lefreeras, att man see kan om Acade- 
mien någott ähr skyldig.

XII. Quaestor begiärte nu entligen Consistorii betenkiande om spannemålews för
yttrande, sade att een man ifrå Stocholm för korn och rog will hafwa 1000 dr. Reso
lutio. Quaestor motte skrifteligen begiära Illustriss. Cancellarii rådh.

lofwade och Quaestor sig wilja förreesa till Kopparbergett, och afhandla om 
spannemåhlen.

XIII. Delibererades om futuro depositore, sattes tuenne i wahlett Claudi#; P. och 
Vilhelm#; Saflon. Här på fölgde vota och föllo på Claudii sijda tijo, på Vilhelmi 
tree, hwarföre bleef Claudi#; antagen till be:te function.

Den 22 Decembris
kommo tillstädes in aedib. Rectoris M. Petr#; Liung, Dn. Ola#; Vereli#; Quaestor 

och Notari#;.
I. Framkom Sigfrid Jöranson boendes i Kellmyra uti Teens ta socha Hade sochnens 

bewijs, att dett hemmanett han åboor giör ingalunda rett för itt heelt hemman, efter 
dett ähr myckitt lågländt och lijder altijdh skada utaf w ata Rector wittnade dett 
samma. Bonden sade sig såå dett eene åhrett 3 t:r, dett andre 4 och böör åhrligen 
utgiöra 10 t:r spannemåhl och 30 dr penningar. När han tog dett ahn, sadhe han 
att sahl. Quaestor lofwade han skulle blifwa wijd samma utlaga som hans granne, 
n[emligen] 6 t:r spannemål och så myckett haar han åhrligen utgiordt. Resolutio. 
Quaestor med een inspectore skole reesa dijt i helgen och besee lägenheeterna, och 
sedan skall här om slutas när mätning ähr skedd.

II. Refererade Quaestor att een enkia har bodt på ett hemman i Onsala sochn och 
har bekommitt een måg, hwilken will behålla hemmanett, om han fåår förmedling.
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Der såås allenast 4 t:r och gifwes stoor utlaga. Sammaledes att ett bonde på Wijdby 
weed Sigtuna, har gift sig till ett skattehemman, dijt han will booföra, om han icke 
kan niuta förmedling. Om desse slötz intett.

III. Begiärte Quaestor att dhe Professores som begiära spannemåhl, wille på een 
lista optekna huru myckett dhe behöfwa. Slötz att Rector skall senda omkring.

IV. Påminte Quaestor om Academiae hus och bodar, att dhe motte besees och 
aestimeras. Slötz att detta skee motte.

A:o 1654 den 4 Januarij
höltz ordinarium Consistorium maj«j praesentib. D.D. Petro Schomero p.t. Rec

tore, DD. Laurentio Stigzelio, DD Joanne Tersero, M. Erico Odhelio, M. Israele 
Bringio, M. Johanne Laurbergio, M. Christiano Ravio, Dn. Benedicto Hedraeo, Dn. 
Johanne Bureo, M. Petro Liung, Dn. Jona Sundelio, Dn. Olao Verelio Quaestore.

I. Afhandlades om spannemåhlen.
Wijdh Kopparbergen stelles prijs på rog och korn å 8 dr koppart t:n och iblandh 

kyrkioherbergesäden hweete å 10 dr, hafra å 5 dr. Der kiöpmännen sig till samma 
prijs ey bequäma wilja, skrifwer Quaestor ifrå Kopparberget^ der på han skall be
komma Consistorii suaar, hwadh honom kan ståå till att giöra.

Börje Olofson bewiljades på samma prijs 500 t:r dock så att han strax gifwer 
penningar eller obligation, att han dem till sagdan dag betalar, såsom sin egen 
skuldh.

Hans Erickson och Erick Pederson behålla spannemåhlen för Johan Otto och 
andre, efter dhe pläga för richtigt betala, och ey måhlett quälja.

Uti Uplandh ställes prijsett på rog och korn å 6 dr på hweete och hafra der efter 
proportionaliter.

II. Sattes taxa på Academiae hus och bodar.
a. Uti huset wijdh gamble Academien kostar stufwan 6 rdr, 2 kamrar å 4 rdr s t 

Een kammar som röker 3 rdr, kökett 4 rdr, kiellaren 2 rdr, winden 2 rdr.
ß. Under g. Academien den större boden 4 rdr, dhe smärre 3 rdr st.
y. Under bibliothekett 2 kiellare för 3 rdr st, den eene för 2 rdr.
<5. Under Communitetett kostar stufwan 4 rdr, kiökett 4 rdr, den störste kiellaren 

4 rdr, den der näst på samma radh 3 rdr, brädekiellaren 2 rdr. Bodar 4 st. för 2 rdr 
st, när dhe blifwa förferdigade. Ähn een stoor bodh under nya auditorio 3 rdr. 
öfwre camrarna som ähre brukeliga 2 rdr st., mellan cammaren näst Consistorium 
må blifwa leedig för een faculteet att consultera, och examinera promovendes uti.

Alt detta skall accorderas om och betalas ifrå Michaelis och till Michaelis, och 
skole dhe i tijdh tillseyas som wåningarna innehafwa.

M. Petro Laurentino ähr tillförende tillsagt, som finnes in actis, att fåå besittia 
dett husett wijdh gamble Academien om honom täckes för billigaste förmedling 
som skee kan, och icke efter dyraste taxa, efter han Kongl. breef till notariaten 
intett uti den måttan åtnööt.

Booktryckiaren Johan Paul bewiljades utan hyra stugan, kiökett, kiellaren den 
minsta och een boodh, efter som han dhe 50 t:r sädh icke åtnutett hafwer. Dock så 
att han samme hus medh fenster, luckor och annan nödtorft wijdh macht håller.
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Stall och fäägårdzhusen wijdh gamble Academien moste medh aldraförste af- 
skaffas.

III. Om bielkar, kalk, och steea
a. Archiepiscop»x gifwe längd på kalk och steen som han tagett hafwer till sitt 

hus och betaala efter wanligitt kiöp.
ß. Professores före up och afdrage i sine rekningar, kalk, steen och bielkar, så 

frampt deres räkningar skole blifwa bestående.
y. Den öfrige kalken moste Quaestor medh första afyttra.
IV. Om jordbooken, inventario och räkningarne.
Tillsades bookhållaren Mårten Steenson till nästkommandhe tijsdag eller den 

10 Januarij hafwa jordboken reen och ferdig, medh förmedlingar och förbytelser 
som der tili hööra.

ß. Moste och aerarii förra inspectores medh enckians fullmechtige lefreera medh 
aldraförsta novis inspectorib. och novo Quaestori inventarium och rekningarna fer- 
dige, så Professorum som andras.

IV. Om hemmans förbytning.
Först inlades och uplästes Greff. Wittenbergz räkningh, der uti woro antecknade 

tuenne schattehemman i Torsmna sochn med theras räntor Syesta och Holmesta, 
emoot Academiae hemman Myresiöö.

Här på resolverade sig Consistorium sålunda: Att hemmanen i wedergift icke 
motte reknas efter penning emoot penning i utlagor, ey heller må schattehemman 
tagas emoot gamalt frelse, utan bör wara att jord emoot jordh, och lägenheet emoot 
lägenheet, granneligen besees, och dett förmedelst någon ingenieur, nährwarande 
aerarii inspectorib. och Quaestore.

ß. Uplästes Greff Jacob Spänz breef, der uti han dllböd sig gifwa Academien 
ett heelt rättarlag i Börje, emoot dhe Academiae hemman som liggia honom till
handa i Håboo häradt. Resolutio. Consistorium kan intett gierna bequema sig till så 
stoort byte.

V. Suen Suenson tijondeskrifwaren i Helsinglandh befaltes, medh störste trooheet 
att bestella om tijondea

VI. Om sahl. Quaestoris räkningar, och spannemålsboden. Enkian begiärer dila- 
tion med räkningarna. Föregifwer och spannemålsboden på Islandett wara hennes 
egen, och upbygd med timber och annatt tagett af hennes gårdh.

Consistorium påminte sig efter förrige acter wara Quaestori befalt een sådan 
bodh att opbyggia att förwara Academiae spannemåhl uti hwilkett och skedt ähr, 
undrade altså på hennes drijstige förslaag.

VII. Borgmestaren Nils Suenson blifwer krafd att [0: af] M:r Boosenckia för någon 
spannemåhl han handlade utaf saht M:r Boo, förfrågar om han utan eftertaal fåår 
betala henne. Resol. Emedan praesumerligitt ähr, hafwa waritt Academiae spanne
måhl, derföre må han enkian intett betaala, utan hålla penningarna inne hoos sig.

Sidst begiärt[e] DD Terser#r Ven:di Consistorii loof att förresa på 3 weekors 
tijd till sin suågers bröllop.

Den 17 Januari j
convenerunt in aedib»r Magn. Rectoris M. Israel Bringi«r, M. Petr»r Liung et 

Notaritfj.
I. Proponeradhe Rector, huru såsom Wichman Anderson inwånare och bryggiare
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i Stocholm, har sig tillskrifwitt och begiäratt handla till sig några hundrade t:r 
spannemåhl för 6 dr t:n till att emoottaga wijdh Kopparbergett eller Kiöpingh.

Slötz att dett skall skrifwas honom suaar att Academien försäljer alleenast spanne- 
måhlen för dett kiöpett här i Upsala och Stocholm. Om han fördenskull will på 
be:te orter anamma, skall honom spannemåhl blifwa tillstält för 6 dr t:n, sålunda 
att han emoottager afradz måål och sådan sädh som bonden kan hafwa lägenheet 
att utgiöra, men aldraförst steller goda män i caution för sigh.

II. Anklagade Måns Jacobson Mårten Erickson timberman för dett han hafwer 
hoos sin herres folk sig illa utfördt med beskyllning att han skulle hafwa bortstulitt 
draakehufwuden utaf lusthuset i gamble trägården.

Här till suarade Mårten: Jag haar wittne på att han togh nidh trummorna, der 
af kan jag döma, att efter han tog dett eene så tog han och dett andre.

Måns Jacobson suarade. Hwad wattutrummorna wijdkommer, så bekenner iag 
att iag dem nidtog med min herres weetskaap, men draakehufwuden wore bortstulne 
tu åhr för, och dett wiste och herrens soon Nils Tungel som då här studerade, att 
så långt war emillan desse bortstoles och trumborne nidtoges, kan jag bewijsa med 
herrens breef.

Mårten suarade, jag sade allenast i hastigheet, att den som tog dett eene så tog 
han och dett andre. Här efter spordes Mårten till om han wille tillståå orden, hwar 
på han intett suaradhe. Skiötz derföre upp här medh.

III. Tillsades Mårten alfwarligen, att han motte hålla contract med borgmestaren 
och låta uphugga pestilentzstufworne, hwilkett han utlofwadhe.

Den 19 Januarij

sammankallade Magn. Rector till sig aerarii inspectores M. Israelem Bringium, 
M. Petrum Liung, Dn. Johannem Buraeum och Notarium.

I. Uplästes Dn. Olai Verelii Academiae Quaestoris breef förskickadt ifrå Koppar
bergett, der såsom tillkienna gafz, att kiöpmennerne wijd Bergett icke wilja gifwa 
mehre ähn 7 dr för tunnan, begiärte här utinnan ett godt förslagh.

Efter betenkiande höltz före, att man nödgas derföre att sälja, efter ingen mehra 
gifwer. Dock till bättre säkerheet skall Consistorium här utinnan tillspörjas.

II. Refererade D a  Johannes Bure^r att frå Stocholm hade een wiss man n[em- 
ligen] sin suärfaders broder sig tillskrifwitt begiärandes 100 t:r korn för 6 dr. 
Honom tillstodz att bekomma dett.

III. Sattelmeijerskan har och någott begiärt Slötz att hoon bekommer 300 t:r 
på cautioa

IV. Hans Herman skall bekomma 200 t:r.

Den 22 Januarij 

sammankallades DD. Professores i kyrkian.
Proponerades om spannemålswärde wijd Kopparbergett, och höltz af allom råde- 

ligitt att dett motte skrifwas Quaestori till att han entlig all spann.W. som dijt plägar 
föras försäljer för 7 dr t:n om man icke mehre bekomma kan. Och till mehre 
tryggheet slötz att inspector M. Liung skulle först här om rådfråga Illustrissimum 
Cancellarium, om så lägenheet gifwas kan.
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Den 30 Januarij
sammankommo i Magnif. Rectoris hus M. Israel Bringi«/, M. Petr«/ Liung.
I. Uplästes Quaestoris breef dateradt Kopparberget^ med förmälan att intett mehre 

wijd Bergett biudes för spannemåhlen ähn 7 dr t:n.
II. Consulterades om wärdhe på spannemåhlen som Wichman Anderson begiärer 

för 5 dr 28 öre t:n och slötz att inspector M. Liung skulle opstiga i kyrkian och 
der medh praesentib«/ Professoris [/] här om rådslåå, emedan facultas philosophica 
war ihoopakallatt i bönestunden. Sedan wälbe:te M. Liung igenkom, refererade han 
DD. Professorum betenckiande hafwa waritt, att man nödgas för dett wärde spanne
måhlen försälja.

Här efter ankom Wichman Anderson med sin suåger, och begiärte att bekomma 
först 800 t:r för 5 dr 24 öre men omsider bequemmade sig till att gifwa för hwar 
t:a 6 dr, hwar på kiöpett slutett bleef, och steltes på begge sidor skrif[t]lige obliga
tioner. Hwar uti tillstodz Wichman Anderson att bekomma 800 t:r godh afradz- 
spannemåål med rogatt måål, hwilken med snareste skulle lefreeras i Stocholm, och 
der som be:te Wichman mehre begiärer och snart weeta låter, tillsades honom att 
bekomma mehre spannemåhL

Wichman obligerade sig här emoot att richtigt lefreera betalningen för denne 
post, een halfpart sex weekor efter som spannemåhlen lefreeratt ähr, den andre till 
den sidste Junij i innewarandhe åhr. Desse begge obligationer blefwo med egett 
signete bekräftadhe.

Den 7 Februarij
adfuerunt convocati in aedib. Rectoris Magn. M. Eric»/ Odheli«/, M. Israel 

Bringi»/, M. Petrus Liung, D a  Ola«/ Vereli«/.
Proponeradhe Rector Wichman Andersons begiäran att bekomma till dhe 800 t:r 

ännu 300 till Stocholm och 200 till Kiöping för 6 dr t:n. Resolutio. Wichman skall 
efter sin begiäran bekomma 300 t:r korn till Stocholm, och 200 t:r till Kiöping, 
under förre contract slutett den 30 Januarij. Men att halfparten af Kiöpingz spanne- 
målen skall blifwa rogh, kunde intett Consistorium obligera sig till, utan att dijt 
up skall komma så myckett mögeligitt kan war a, detta skrefz till honom.

Dito.

Efter middagen klockan 2 sammankalladhe H. Hög-Greflige Excellence Illustriss. 
Regni et Academiae Cancellari«/ till sig, Reverendiss. Dn. Archiepiscopuwz, Magn. 
p. temp. Rectorem DD Petrum Schomerum, DD Laurentium Stigzelium, D.D. Side- 
nium, M. Olaum Stenium, Dn. Henricum Ausium, Dn. Johannem Bureum, D a  
Olaum Verelium Quaestorem och Notarium.

1. Då gratulerade först Rector H. GrefL Excellence sitt goda wälståndh uti den 
höga åldren, sedan betackade för den höga omwårdnatt som H. GrefL Excellence 
altijdh för Academien dragett hafwer, begiärandes dett H. Nådhe intett ännu wille 
der medh tröttas, utan ähn fast wijdare Academien medh sitt höga förswaar och 
hielp bijstå, besynnerligen i denne tijden, på hwilken alla dess saker ähre i stort 
olagh kompne.

Här till suarade H. Grefl. Excellence sålunda:
Jag tycker och wäl wara godhe Herrar, att jag förnimmer och seer Eder sampt dhe 

andre Edre collegas wara wijd godt tillståndh. Hwadh Academiens saker belangar,
13 -  691091 Sallandcr
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kunne i godhe Herrar Eder till minnes föra, att jag een tijdh näst förleeden sommar 
war här hoos Eder, och dett så wäl efter H. KongL Maij:tz min aldranådigste Drot- 
ningz befalningh såsom min egen propension och wilja att taga min plicht och 
skyldigheet i acht, men tå råkade jag hijt i sådana tijder på hwilke, fast intett ut
rättas kunde, hwilkett tå ey heller skedde, utaf orsaak, att man ey någon wiss kund- 
skaap hafwa kunde om Academiens ingeldh och huru hoon kunde wara mechtig 
sitt debet att ehrleggia.

Här wijdh inkom Reverendiss. Archiepiscop»* D.D. Joh. Lenae»*.
2. Sedan giorde Magnific»* Rector rela/wn om räkningarna, och huru med dem 

passeradt ähr, med besuäär att sahl. Quaestoris enckia upskiuter ifrå den eene tijden 
till den andre, och will intett komma till räkningh.

Illustriss. Cancellari«*. Dett ähr illa gode Herrar, att I hafwa kommitt uti sådana 
besuäär, men ther om hielper intett att tala, utan I motte see till, huru i kunnen 
åter igen komma till rätta. Räkningarna belangande tycker mig medh dem sådant 
arbeete wara som icke ähr hwars mans, utan den som them skall utföra, böhr wara 
een exerceratt man der uti, och sådan som länge haar waritt brukatt wijdh sådana 
bestelningar. Hwadh Schotzfinkel [o: Skottswinckel] wijdkommer, så ähr han migh 
högt för sin ferdigheet i cammarsaker recommenderat, hwilken iag och sielf ehrfaritt 
hafwer, men om han will dett sig påtaga weet iag intett, utan will senda efter 
honom att förnimma här om uti Eder närwaro. Här efter skickades efter Skotzfinkel, 
hwilkett icke igenfans. Hwarföre lofwadhe H. GrefL Excellence sig wilja kalla honom 
een annan gång, och der efter förskicka honom till M aga Rectorem, att han sielf må 
declarera sig.

Här efter slötz efterföljande.
3. 1. Att alla documenter af räkningarna motte afcopieras kortligen, copierne 

underskrifwas af Academiens sampt enkians fullmechtige, och utlefreeras till den 
som räkningarna förfärdigar, och originalerne behållas till Academiea 2. Att emedan 
all Academiens spannemåål icke till wissa kiöpmän föryttras kan, motte DD Pro
fessores i anseendhe att förekomma Academiens skada, till sig uppå sin löhn hwar- 
deere 50 t:r anamma, sammaledes och andre Academiens betiente och stipendiarii, 
der emoot proportionaliter. Sedan afträdde H. Högwördigheet Archiepiscop»*, Rec
tor, och samptlige Professores.

Den 8 Februarij

höltz ordinarium Consistorium maj»* uti Rectoris hus praesentib. DD. Petro 
Schomero p.t. Rectore, DD Laurentio Stigzelio, DD Joanne Tersero, DD. Carolo 
Lithman, M. Erico Odhelio, DD Sidenio, M. Israele Bringio, Dn. Henrico Ausio, 
Dn. Benedicto Hedraso, M. Petro Liung, Dn. Olao Verelio Quaestore.

I. Proponerade Rector om wälachtadt Måns Kattz sampt wachtknechtens Erick 
Andersons saak, hwilkas wederparter intett woro tillstädes, ey heller will Nils 
Anderson på sin broder Erik klaga, och saken utföra. Skiötz fördenskuld här 
med upp.

II. Angaaf Rector huru såsom sahl. h:r Peders [Petri Nicolai] sacellani enkia klagar 
på een student, hwilken intett will betala henne för herberge och andre servicer, 
emedan han hafwer genom inquarteringen mist sin stufwa. Resolutio. Emedan een 
tysk secretari»* haar emoot hennes wilja blefwitt hoos henne inquarteradt (hwilkett
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DD Stigzelitfx wittnadhe) motte studenten betala proportionaliter efter tijden 
stufwan, sampt dett omaak enkxan för honom haft hafwer.

III. Hans [Obenher] pappermakare begiärer förskonas att utläggia mantalspen- 
ningar, emedan han illa siuk ähr, och fast intett hafwer att uppehålla sig med. ResoL 
Dett motte noteras i mantalslengden att han med m. Eskild ähr allmosomän.

IV. Slötz att wachtmestaren skall följa Stenium att utpanta man talspenningar na 
hoos Academiae förswarsfolk, som ey eljest wilja utgifwa.

V. Refererade Rector hwad som afhandlades hoos H. GrefL Excellence, vid. notata 
d. 7 Febr.

VI. Bewiljades per vota att Professores motte taga 50 t:r spann:]L Allenast DD 
CarolÄJ Lithman besuärade sig intett hafwa rum att förwara henne. D a  Bea 
Hedraear sade sig hafwa föresedt sig tillförende om spanmü.

VII. Slötz att Quaestor motte låta uppslå Academiae spannemåUz bodh på Islandett, 
emedan enkian intett will den eliest släppa. D a  Henria&r Ausi«r bekiende och in 
Consistorio så hafwa waritt slutett att een bodh skulle der till Academiae bruk 
upsättias.

VIII. Bönderne Academiae som skoog hafwa skole föra fram bielkar till Upsala 
quarn för sine hielpestockar.

IX. Bewiljades Olof Hanson i Wijdby wijdh Sigtuna tillgift på halfwa afradh för 
1653 emedan han hade hemmanett uptagett nästan af öde, och dett wäl bygt, men 
här emoot lofwade bonden att han skall blifwa quaar på hemmanett, och der han 
här efter och märkelig dett förbättrar, skall han ähn wijdare blifwa benådatt

X. Omtaltes bytett som Greff Jacob Spentz begiär medh Academien ingåå. Slötz 
att alla beskaffenheeter skola först wäl ransaakas, och steiles ny richtig uträkning, 
hwar i förmedlingar icke inföhras.

XII [ =  XI]. Om Her Rijkz Tygmestarens Greff Wittenbergz tillbudne byte slötz, 
att Academien dett intett kan ingåå medh mindre hon bekommer allodial frelse 
igen och dett merkeligen bättre.

Den 11 Februarij

höltz ordinarium Consistorium majus praesentib. Magn. p.t. Rectore DD Petto 
Schomero, DD Laurentio Stigzelio, DD Joanne Tersero, DD Carolo Lithman, M. 
Erico Odhelio, DD Sidenio, M. Israele Bringio, M. Joh. Fra[n]ck, Doct Suenone 
Bröms, M. Laurentio Fornelio, Dn. Henrico Ausio, M. Petro Liung, Dn. Jona 
Sundelio, Dn. Johanne Rudbeckio, Dn. Olao Verelio, notante CL M. Petro Liung.

I. Slötz att aerarii p .t inspector M. Petr#j Liung skulle strax förreesa till Giefle, 
der att utfesta Academiae spa»»:U, kornett å 6 1/ 2 dr, rogen å 7 1/ 2 dr till wissa 
kiöpmän, eller der icke annorleedes skee kan, så laga att öfwer hufwud motte för
säljas för 6 dr t:n dett ringeste. Men om inga kiöpmän kunna bekommas, motte 
bodar förtingas, att inläggia spannemåhlen uti till förwaring. I reesepenningar skall 
beståås 6 rdr.

II. Slötz att och een motte till Stocholm förfärdigas att uttinga korn för 6 dr, 
rogh 6 1/ 2 till wissa kiöpmän. Honom skall beståås 3 rdr.

Termini solutionis kunna stellas i Maij och Mårmessa.
III. Hwad spann:\\ sedan öfwerblifwer, motte Professores taga hwardere 50 t:r,



196 i 6$4' i  i  februari-25 februari

kornett å 5 dr, rogen å 6 dr. Men om Academiens inkomst intett kan räcka till af- 
betalningen, motte tå denne spannemåhl tagas öfwer hufwud för 6 dr.

Den 15 Februarij*
ankom Clariss. M. Petri Liungz breef ifrå Giefle till Rectorem, med förmälan 

att han inga wisse kiöpmän kan fåå till s'pannemaMtn, och derföre will der tinga 
bodar, att upläggia henne till bequemligare tijdh.

Den 18 Februarij
försendes breef till Gefle med Rectoris underskrift, förmälandes att en tridiung 

rogh kunde intett der upp förskaffas efter contractetz lydelse, utan Academien wiU 
i dett stelle eftergifwa een half dr på hwar tun rog, och låta dem bekomma rog 
och korn öfwer hufwud för 7 dr.

Die 22 Februarij
adfuerunt in sedib. Rectoris Dn. Olaus Vereli»! Qusestor et Notarier.
1. Besuärade sig sahL H:r Peders [Petri Nicolai] sacellani enkia genom sin full- 

mechtige att hoon intett kan bekomma af Olao Simonis betalning för husen och 
kokningen på den termijn han hoos henne waar.

Johannes [0: Olaus] Simonis suarade: Mig bleef emoot giordt contract herbergett 
ifråtagett, hwilkett hoon för större profijt skull leegde till een tysk secretarium, 
och derföre ähr iag intett förplichtadt att betala henne. Doch bewiljade omsider 
01a»j Simonis att betala henne proportionaliter efter tijden som han herbergett 
hade, och hennes tienst i kookningen brukade. Om åhrett sade han sig böra gifwa för 
husen 4 rdr och för kookningen otto dr. Detta åtnööt han nijo weekors tijdh.

2. Anklagade Harald»! Fegrae»! Danielem Petri Roslagium att han intett will 
betala sig dhe 10 dr koppar: t och någre lass weed, hwilka han för fyra åhr sedan 
ähr fallen till att betala pro informa/*one. Hafwer wäl åtskillige gångor lofwatt 
att betala, men dett intett efterkommer. Finnes och sellan uti staden och näpplig 
oftare ähn skrijfning hålles på bygden. Daniel bekiende sig wara skyldig 10 dr och 
sade sig gierna wilja betala, och i medier tijd settia pant.

Här efter pröfwade Rector Danielis progressum in versione juramenti studioso
rum, om han skulle wara bequem och wärdig wara uti coetu studiosorum, och be- 
fans att han fast ringa fundamenter lagt hadhe.

Afsades entligen att han skulle gåå in carcerem till dess, han hade betalt skulden, 
eller stelt åklagaren till frijdhz och sedan att förwänta Consistorii censuram om 
han borde wara under academiske societeten eller intett

Den 25 Februarij
war borgmestaren i Gäfle ehr:e och wälachtadt Elias Pederson hoos praeclariss. 

M. Petrum Liung, att öfwertala wijdare om spannemålshandeln, nährwarande Notario 
och CL Nicolao Sparrman.

Då refererade h:r Professor M. Petrus Liung, huru såsom intett ähr giörligitt 
att låta efter contractett upkomma till Gäfle een tridiedeel rogh af 1000 t:r, 
begiärte fördenskuld att Elias Pederson wille låta sig contentera, med dett som 
upbringas kan, och låta stella een uti caution för alla interessenterne.

* Inskrivet efter protokollet för den 18 februari.
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Elias Pederson suarade: Dett war wäl wist att wij alle interessenterne på den 
tijden intett nödigt behöfde spannemåhl, efter wij hade oss med sådant mestedeels 
föresedt, och fingo eljest dageligen kiöpa på torgett för fem dr t:n. Men efter 
Academien bewijste oss den ähran och förskickade sin fullmechtigade dijt upp, 
wille wij der emoot wara Academien till tienst i den måtto som wij blefwo an
modande, och dett för den orsaak, att wij een annan gång när som oss tränger, wij 
tå motte wara så näär att behålla af Academien, såsom een annan. Men hwad dett 
anbelangar att I intett kunne fullgiöra contractett, ser wij dett ogierna, dock i detta 
fallett, will iag gifwa Eder dett rådett, att i oss tillskicka någott mindre ähn con- 
tractet lyder, men lickwäl så laga, att dett blifwer efter dess lydelse een tridiung 
rogh. Men i motte intett sända för ringa utan så att den som behåller 100 t:r 
bekommer 60 t:r eller dett ringeste 50, och der ibland tridiungen rog. Eljest, om 
posten ringare blifwer så ståå wij oppå contractett, och wiljom hafwa fult ut. När 
jag heemkommer, will jag tala med mine interessenter, och stella dem tillfrijdz 
allenast de fåå efter förbe:te proportion. Dett öfriga kunnom wij seya att föhrett 
förmeente att dett intett kunde framkomma.

Den 28 Februarij

sammankallade ProRector p. c  Dn. Henricftf Ausi«j DD. Professores i böne
stunden, och woro tillstädes D.D. Laur. Stigzeli»r, DD Terserat, M  Ericus Odheli«r, 
M. Israel Bringiar, Doct. Sueno Bröms, M. Laurentia Forneli«r, M. Christian 
Ravior, M. Petror Liung, Dn. Joh. Rudbeck, Dn. Ohus Verelior Quasstor.

Rector proponerade 1. Om Wichman Andersons begiäran att bekomma 200 t:r 
sp«»«:ll till Färne bruk, och tridieparten der utaf rog. 2. Begiärte V:di Consistorii 
betänkiande om spannemåålshandeln wijdh Gäfle. 3. Att Hans Meissners hustro 
begiär 200 t:r korn till Stocholm å 5 l / 2 dr kopar:t. Resolutio. Wichman Anderson 
kan ingen spannemåål bekomma till Ferne bruk, efter wij intett kunnom bekomma 
så myckitt rog tillhoopa, och eljest wägen ähr lång, och föhrett af slagett.

Dett contractett som i Gäfle giordt ähr kan Consistorium icke gilla, ty dess rådh 
har aldrig waritt att förslagett skulle giöras på så myckitt rog, och der till ähr con
tractett intett underskrefwett af Academiens fullmechtig. Utan om dhe wilja någott 
hafwa, motte dhe taga den spannemåhl, som wij komma till wäga att förskicka, 
och derföre settia een god man eller tuenne i caurion, hwilken Academien kan wara 
benögdh medh. Och efter Elias Pederson ähr häär i staden, motte dett honom till- 
seyas per Exper. Doctorem Bröms och Notarium.

Hans Meisners enkia belangande måå hoon bekomma dett hoon begiäär för 5 1/ 2 
dr t:n. Detta ytterste stod Quaestor emoot, och wille att hoon skulle gifwa mehre.

Dito.

Efter middagen bleef förbe:te Ven:di Consistorii resolution Elias Pederson till- 
sagdh, och dett af Experientiss Doct Bröms sålunda: Att Academien skall giöra 
sin flijt att förskaffa säden der upp, någorlunda efter contractett men begiär blifwa 
försäkratt men [9: med] een eller tuenne gode mäns caution. Borgmestaren suarade: 
Att hwar och een af interessenterne ähr wäl godh för heele posten eensamen och 
om dhe förnimma, detta begiäres, så kan wäl wara att dhe ingen spannemåål 
begiära. Men wij wiljom töfwa till dess posten kommer, att man fåår see, hwilka
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hafwa sig tillskrifwitt sedan iag bortreeste, ähre dhe alle gode, och dhe af mig 
begiära, will jag för dem caver a, om Eder så behagar.

Den 8 Martij

sammankallades hoos Magnificum Rectorem M  Eric«/ Odheli«/, M. Petr«/ Liung 
et Notari/w.

1. Inkallades Erich Anderson wachtknickten med sin broder Nils och hans hustro, 
och uplästes aeterne deres saak angåendes, hwilka Nils Anderson sadhe rätte wara. 
Sedan refererade han saken såsom hoon tillförende framförd war, klagade att han 
traeterade sig oährligen, bekiende sig ey wäl minnas om han icke sade till Erick när 
han sköflade modren, du ähr een skielm, och fåår een skielmz endalyckt, men oan- 
sedt så ähr, sade Nils, will iag lickwäl bedia för honom så myckett iag kan. Saken 
opskiötz.

2. Angaf Rector saken emillan DD Bröms och Anders Matson, men efter ingen 
fullmechtig af wälb:te Doctore war tillstädes, upskiötz saken. 3. Proponerade Rector 
att h:r secretarii Matthias Biörnklous fougde besuärar sig att dett contract som ähr 
ingått med Academien om dett halfwa hemmanett i Flottsundh blifwer intett 
hållett, utan utlagorna fodras nu utaf bondea

Här till suarade Quaestor: Jag bekienner iag hafwer låtett fodra utlagorna, och 
tagitt hemmanett igen, hwilkett iag hafwer giordt efter H. Excellence Cancellarii 
ordre och skriftelige befalning, hwilken iag will wijsa af hans egen handh.

Den 9 Martij

sammankallades DD Professores i kyrkian och kommo der tillstädes DD Laur. 
Stigzeli»/, DD Ter ser«/, DD Lithman, M. Odheli»/, M  Bringi«/, Doct. Bröms, 
M  Nycopensis, M  Unoni«/, D a  Hedrasus, D a  Burae«/, D a  Figreli«/, D a  Ohus 
Vereli«/ Quaestor.

Slötz att een Professor af hwar faeulteet skulle tillijka med Rectore gå oppå 
slottett och sökia audienz hoos H. K. Maij:tt till att förekomma, att sahl. Quaestoris 
enkia icke må frijkallas med någott Kongligitt breef ifrå räkningarnas förfärdigande, 
och hwad der efter följa kaa 2. Att förnimma H. Maij:tz wilja om inquarteringen, 
hwar igenom studenterne motte quittera sina stufwor och förreesa bort

Dito.

Efter middagen gingo efterföljande på slottett. Magn. p .t Rector D. Petr«/ 
Schomer»/, DD Laurenti«/ Stigzeli«/, DD Terser»/, DD Bröms, Dn. Emund«/ 
Figreli«/, Dn. Joh. Bure«/, Notari»/.

Och suarade H. KongL Maij:tt på ofwanbe:te propositioner sålunda: Att studen
terne blifwa utkiörde, ähr dett een sådan saak som för denne tijden intett kan 
remedieras, emedan hofwett ähr här, hwilkett blifwer här quaar öfwer herredagen. 
Räntmästarens enkia wijdkommandes, så moste hoon giöra räkning, oansedt hoon 
hafwer låtett genom Cantersteen anhålla hoos mig. Hade hennes man lefwatt så 
hade han bordt hafwa skam. I kunna wäl komma till rätta här medh, när Gud 
hielper wår Cantzleer till helsan. Här efter afträdde H. KongL Maij:tt.
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Den io  Martij
sammankommo hoos Rectorem Magnificum M. Petr»* Liung och Notari«*.
1. Framkom Henric»* Jonas D.D. Suenonis Broms fullmechtig emot Anders 

Matson, hwilken refererade gieldsaken sålunda: För een lång tijdh sedan bleef Doc- 
tarens broder mig skyldig 48 dr koppar: tt för några drycker som han tog hoos mig 
på kiellaren, och efter den tijden kom, på hwilken han skulle reesa heem, begiärte 
iag een obligar/on af honom eller och betalning. Een dag der efter kom han tillijka 
med Samuel Grubb hoos mig på kiellaren, och hemptade någott dricka, och emedan 
Elias Bröms tå war ther lefrerade han mig sin handskrift på betalningen. För någon 
tijdh sedan waar iag till Ockelboo att fodra desse penningar, och emedan sahl. h:r 
Hans, Eliae fader, icke war då stadder wijdh penningar, ty hustron hade rå förrest 
till Doctor Suens bröllop i Stocholm och tagett een post med sig, derföre skreef han 
under be:te handskrift, och lofwade betalning så snart hustron kunde komma till
baka. När hoon reeste ifrå Stocholm, kom hoon hijt i staden, och rå iag lefrerade 
henne handskriften betalte hoon mig der på 2 ducater. Nu resterar ähn 30 dr, hwilka 
modren hafwer remitteradt till Doctor Suen Bröms att betala, dem iag nu begiär 
blifwa mächtig.

Här till suarade Henric«*, föregifwandes att h:r Doctor Bröms intett kan see sig 
med rätta böra denne gieldh betala, efter den samma myckett misstänkt ähr der 
utinnan att sahl Elias Bröms intett hafwer med sin egen handh skrifwett obliga- 
tion, hwilkett han bewijste af någre sahL Eliae Bröms breef som wijd samma tijd 
skrefne wore, der dock Anders Matson hade sagt hoos Doctoren att han sågh när 
Elias skreef obliga/*on.

Anders Matson nekade sig hafwa detta sagt, utan sade att zedelen lefreerades sig 
på kiellaren af Elia Bröms, men om han sielf skreef honom eller Samuel Grubb och 
dett på kiellaren eller hemma i kammaren wiste han intett. Framwijste och Ludert 
Mensch[e]uers sampt Peder Håkansons wittnesbörder, hwilka wijd eedz tillbiudande 
refe[re]rade skrifteligen sig hafwa waritt i Giäfle, och fordratt denne skuld af Elia 
Bröms, hwilken haar wederkiendz obliga/*on och lofwatt betalning. Skiötz här med 
saken up till dess fleere komma tillstädes.

2. Anklagade h:r secretari«* Johan Jödert mölnaren Erick Mårtenson att han hade 
låtett bortkomma för sig een säck rogh wijdh 1 1/ 2 span i quarnen, och der öfwer 
brukatt elaak mun på sitt folk.

Erick suarade: Att säcken ähr bortkommen ähr intett med min wilja skedt, och 
kan till efwentyrs ännu under dhe andre säckiarna quaar liggia, hwilkett ofta hender, 
att dhe så bortblandas och kastas öfwer hwar annan, att ingen kan i hastigheet få 
dem igen. Jag will giöra min högsta flijt att ännu få den samme igen. Men aldrig 
har iag brukatt eelak mun på Edert folk, dett ähr intett min wana, och ingen skall 
kunna bewijsa mig dett.

Här emoot protesterade ännu secreteraren att Erick entligen motte skaffa sig 
säcken igen, dock efterleet honom någon lijten tijd att opsökia den samma.

3. Anklagade monsrr Johan Schaning fulmechtig af Olof Hanson Christophorum 
Martini Holmensem för några injurier, men efter be:te Christophor«* ähr propter 
diuturnam e societate absentiam, nec indicatum reditum, ex vigore constitutionum 
undantagen och utsluten ifrå societeten, hwarföre remitterades saken till ett annatt 
forum.

4. Olaus Giers citat«* a Rectore non comparuit, skall derföre böta 3 mk h.m.
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Den 15 Martij
höltz ordinarium Consistorium majus i kyrkian, nährwar ande DD Petro Schomero 

p .t Rectore, DD Joanne Tersero, DD Carolo Lithman, M. Erico Odhelio, Doct. 
Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Olao Unonio, M. Christiano Ravio, D a  
Benedicto Hedraso, Dn. Joh. Bureo, Dn. Emundo Figrelio, D a  Olao Verelio 
Quaestore.

1. Giorde Rector rela^on, huru ährendett war aflupett hoos H. Kongl. Maij:tt 
Vid. acta 9 Martij.

2. Refererade Notarier huru sahl. Quaestoris enkia sig suaratt hade, när hoon på 
Consistorii wägnar befaltes hafwa sin fullmechtig tillstädes wijdh räkningarna, 
nemligen att hoon sade sig meena Consistorio intett weedkomma, att handteera 
räkningarna, efter som hoon sielf motte suara för dett som efterkommer. Sade 
wijdare, sig hafwa H. GrefL Excellence tillseyelse, att låta sielf giöra dem, hwar 
med hoon sig håller till dess hoon åter igen fåår tala med H. Exc. Cantzelera

3. Begiärte Rector Ven:di Consistorii betenkiande hwadh här utinnan skulle ståå 
till att giöra.

Hwarföre slötz att Rector medh M. Bringio, M. Petro Liung och Notario skulle 
gåå till H. Excellenz och angifwa om enkians olydno begiärandes att hoon motte 
blifwa twungen till att giöra räkningarna, och att hennes godz blifwa i medier 
tijdh arresterade. Omsider slöa att detta motte uti ett skrifteligitt postulato öfwer- 
gifwas.

4. Bewiljade Consistorium, att stipendiarii som icke hafwa bekommitt för höst- 
termijn, motte gåå den termijn förbij, och lickwäl framdeeles bekomma sin 
summa ut.

[3.] Een änkia benemd h. Karin i Skiälstad i Ramsta sochn begiärade af Ven:do 
Consistorio remission på dhe 4 t:r spannemåhl, som M. Hunthemr förökte hemma- 
nea utlagor medh, tagandes dem ifrå ett annatt hemman. Sedan att sig motte någon 
deel af sin skuld tillgifwas för den skada såsom hoon haar liditt af stort hagel 
som needslog mästeparten hennes sädh A:o 1631. Detta opskiötz till dess om 
hemmanetz beskaffenheet ransakatt blifwer, i medier tijd skall hoon blifwa okrafd, 
hwar på henne skall gifwas zedel af Notario.

6. Anklagade Johan Staffander, fru Elin Illes fullmechtig, een studiosum, benemd 
Paubw Grooman, att han hafwer efter wälbe:te frues sons informa/*on behållitt inne 
hoos sig quaar, här i Upsala sin discipels böcker och andre saaker, på hwilke han 
een lista lefreerade, och hafwa sig således sielf förpantatt. Refererade wijdare så
lunda. Förleden höst lät frun citera Paulum till tingett uti Boo kyrkio sochn, hwar 
såsom iag och hennes saak agera skulle, då bleef oss af dhe gode män som weder- 
borde samtyckt att ingå een compromiss, den wij och sålunda slöte att frun skulle 
betala Paulo för sin omaak 100 dr koppar: tt, hwar emoot Paul»; skulle alle sin 
discipels saker igenlefrera och dett till S. Andreas tijdh. Detta hafwer han intett 
allenast ey efterkommett, utan och förskringatt och bortsatt åtskillige saker, både 
böcker och annatt mehra, hwar ibland ähr och ett pitzeer som sahl frues man haar 
tillkommett. Hwad fruns plicht wijdkommer att betala dhe 100 dr koppar: tt ähro 
dhe allereda ehrlagde, på dett sättet, att Pauli fader ähr frun skyldig 70 dr koppar, 
med tu åhrs interesse der på å 10 dr hwilke penningar blefwo frun på be:te ting 
till dömde att strax betalas, detta hafwer Paul«;.med sin faders samtyckio giordt sig 
betalt med, så att nu litett eller intett tillbakaståår. Men här emoot hafwer han
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intett hållett sin utfesta lofwen med sakernes igen restituerande, hwarföre hafwer 
iag nu orsaak att ödmiukeligen begiära, att dhe wördige gode herrar wille honom 
tillhålla att restituera sakerne igen, sedan att han motte wara fallen till att utleggia 
20 dr silf:tt efter compromissens lydelse, aldenstund han sin lofwen och obliga/fon 
ey hållett hafwer.

Paul»/ Grooman suarade: Dett ähr sant att wij een sådan compromiss hafwa ingått 
och på dhe 100 dr koppar: tt som iag skulle hafwa af fru Elin, hafwer iag accepteradt 
dhe 70 dr i betalning som min fader ähr blefwen frun skyldig, der före restera 
ännu 30 dr på min betalning, och der öfwer 10 dr koppar: tt för någott annatt, 
hwilka när iag bekommer will iag strax lefreera alle sakerne igen, ty dett Johan 
Staffander säger dem wara förskingrade ähr icke sant, och om så woro, så motte 
iag lickwäl skaffa dem igen; een deel hafwer iag och nu med förett needsendt till 
fruen. Till S. Andreas tijdh war mig omöijeligitt att bekomma hem här ifrå, efter 
förett war aldeeles omlämpoligitt, och iag på den tijden siuuk waar, och intett 
kunde förreesa tijt. Der öfwer waar iag ey heller der till af compromissen för- 
plichtatt, efter der först formales att frun skulle betala mig 100 dr och iag skulle 
der emoot skaffa sakerne igen. H :r Johan Staffander bewijste någre saker wara för
skingrade, sade sig wilja strax lefreera Paulo 30 dr om han allenast kan sakerne 
igenskaffa och in loco lefwerera.

Sententia. Paul»/ Grooman skall wara förplichtadt att skaffa de saaker igen, som 
han hafwer wälb:ne fru förhållett, och dett till fiorton dagar efter nästkommandhe 
påska, och i medier tijdh sättia nöijachtig pant, för dett han icke kan skaffa tillbaka. 
Dett som tillförende ähr af desse saker bortskickatt, motte och till samma tijd, med 
een fullständig attest bewijsas, att dett ähr wälb:te fru i händer kommen. Här emoot 
skall och wälborne fru Elin Illes fullmechtig, efter sin giorde tillseyelse, wara för
plichtadt, att lefreera Dn. Paulo Grooman trettijo dr koppar: t, som oppå hans löhn 
finnes tillbakaståå. Acxwm et pt. vide in actis 12 April

7. Anklagade Laurenti«/ Joh. Arentunensis Olaum Girs att han någre dagar till
förende kom heem i herbergett med dragitt swärd, och i näste kammaren stormade 
och leet illa, sedan kom på sin cammardöör och slog på henne någre gångor med 
een pååk eller suerdett, och förde een stoor hoop med skieltzord på sig.

Olaus suarade: Jag fölgde Silfwersparrens dräng, hwilken drog ut sitt suerd på 
gatan tå wij kommo ifrå kellaren, dett tog iag af honom och gick upp uti min 
kammar. Intett giorde iag Laurentio någott emoot, ty iag har intett ondt emoot 
honom, ey heller war han hemma i sin kammar, när iag kom heem.

Petrus Niure wittnade. Laurenti«/ böd mig heem till sig, och tå wij kommo på 
gården gick Olaus och herretienaren upp. Swärdett hade Ola»/ i handen. Sedan wij 
kommo uti kammaren leeto dhe myckitt illa uti den näste och een stund efter kom 
Ola»/ ut, och slog på dören med wärjan, roopandes: Hundzfot, bernhenter och 
annatt sådant dett iag ey kan seya.

Sententia. Ola»/ Giers skall för sitt oskick skull liggia in carcere 3 dygn och för 
skieltzord böta 6 mk h.m. sampt der öfwer hafwa förwärkatt suerdett, igenlösandes 
dett med betalning. Och aldenstund Olaus hade undsagt Laurentium, tillsades honom, 
att han skulle wijd tillbörligitt straff låta honom wara säker för injurier.

8. H:r Anders i Ramstad som länge haar waritt Cursor här wijd Academien begiär 
af Ven:do Consistorio een intercession till Archiepiscopuw att bekomma någon 
lägenheet. Resol. Detta efterlåtes honom gierna.



2 0 2 i 6^4‘ 15 mars- 2 1  mars

D. Sideni#;, Dn. Figreli#; och Quaestor gingo ut.
IX. Afsades domen öfwer wachtedrängen Erick Anderson att han skall böta 10 dr 

koppar: tt för dhe injurier som han hade tillfogatt sin broder och hans hustro. Sedan 
för dett han hade med wreedz mode kommett wijd sin moder, sittia uti fängelse 
otto dagar. Tillsades och att han skulle ingåå förlijkning med sin moder sampt 
brodern.

X. Framwijste Rector sahL Eliae Bröms handskrift gifwen Anders Matson på fyre- 
tijootto dr koppart, på hwilken gield af sahL Eliae moder ähr betalt 16 dr, och dhet 
öfrige hafwer hoon remitteradt till Exper. DD Suenonem Bröms att betala, hwilken 
säger handskriften falsk wara, efter hoon icke sahL Eliae hand lijkmätig ähr. Vid. 
acta 10 Martij.

Sententia: Oansedt obligafton intett synes wara skrefwen med sahL Eliae egen 
hand, lickwäl emedan hans sahL fader haar samma handskrift god kiänt, och den 
bekräftatt med sin underskrift, modren hafwer begynt oppå den att betala, och 
fleere med eedz tillbiudelse wittna, att sahL Elias haar sielf den gielden wederkientz, 
när han derföre krafdes, dy seer rätten skiäligt wara att h:r Doctor Bröms be:te 
30 dr koppar: t till Anders Matson betalar.

XI. Sedan Consistorii session endatt waar framkom een enkia benämd h. Karin, 
hwilkens man haar åbodt Hååstad i Gottröra sochn och ähr derföre blifwitt Acade- 
mien skyldig någre utlagor. Hwarföre begiärte denne hans efterlefwerska der på 
tillgift, af orsaak att hoon intett hafwer i förråd mehre ähn een koo, och många 
småå barn, hwar på hoon och skrifteligitt wittnesbörd framwijste. ResoL Henne skall 
gifwas befalning till Acad. fougde, att han granneligen ransakar om hennes lägen- 
heet, och der om giör Consistorio een sanferdig rela/ion, låtandes enkian i medier 
tijd blifwa opantatt

Die 21 Martij
convenerunt in aedib. Magnifici Rectoris DD Joannes Terser»r, M  Petr#; Liung 

et Notari#;.
I. Besuärade sig M. Jordanar Edeni#; att M. Andreas Ajalin#; har uttagett löhn 

för wåhretermijn 1651 nemliga 120 dr kopp#r:tt hwilka sig tillkommo, efter 
wälbe:te M  Andreas Ajalino intett beståås någon löhn pro versione för be:te åhrs 
hösttermijn.

M  Ajalin#; suarade dett ähr sant att iag bekom 120 dr kopp<?r:t efter DD Terseri 
promotion och intercession hoos Quaestorem, hwilka iag meente skulle mig gifwas 
för wåhrtermijn 1631, men strax efter iag dem bekommitt hade, sende Quaestor 
Peder Benchtson till mig och lätt seya att han intett wille mig de penningar beståå 
för transla/rone, utan befalte mig föra dem på adjuncturae löhn för hösttermijn 631, 
hwilkett han och sielf sade sig hafwa giordt

Resolutio. M. Andreas Ajalin#; motte gifwa M. Jordano een attest att dhe 120 dr 
ähre sig upförde pro adjunctura, hwilkett, om dett sig så i sahL M  Boetii räkningar 
finna låter när dhe optagas blifwer M. Ajalin#; för denne skuld frij och omolesteratt 
Här gingo DD. Terser#; och M. Liung bort

IL Framkom Wolf. Nilson emoot Petrum Gestrinium om någon gieldh nemligen 
312 dr 8 öre koppar: tt etc., vid. acta 5 Apr.

III. Anklagade Nicola#; Valeri#; Bencht bookbindare att han haar af Henrich 
Curio tagett Brochmanm saker som blefwo till Valerium försålde och för bandett
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haar låtett sig betala af be: te Curio, men nu intett will lefrera boken igen. Bencht 
lofwade att Valerie skulle med snareste bekomma boken igen, allenast Valeri«/ 
betalar sig 6 dr hwilka han ähr sig blefwen skyldig, hwilkett Nicola«/ sade sig 
strax giöra wille, och blefwo desse här med förlijkte.

IV. Een borgare benemdh Michel Benchtson [klagade] att tuenne studiosi wijdh 
nampn Jonas Bergeri och Stephan«/ Stephani hafwa hoos sig inkommett med een 
adelstienare hwilken dhe kalladhe quarteermestare, hwilken sade sig wilja inquarteera 
studenterne hoos mig, befalte taga in ööl, dett och min hustro lät dem bekomma 
tili 8 kannor, som dhe opdrucko, och att adelstienare[n] med studenterne narrade 
och fixerade sig heele dagen med sitt skiemt och tilltaal om inquarteringen och se
dan gingo bort, och intett betalte ölett.

Studenterne sade sig hafwa blefwitt twingade att [0: av] adelztienaren att ingåå, 
den dhe ey annatt wiste ähn att han war quarteermestare.

Sententia. Studenterne skole blifwa propter petulantiam ett dygn i prubban och 
betala Michel otto kannor ööl

Den 30 Martij
sammankommo in asdib. Magnifici Rectoris D a  Joh. Bure«/, D a  Jonas Sundeli«/ 

och Notari«/.
Och skedde denne gångh förlijkning emillan h:r Professorem Sundelium och 

Johan Mårtenson då nahrwarande så att all wijdlöftigheet skulle här efter ophäfwen 
warda till hwilkes bekräftelse alla skrifteliga documenter den giel[d]saak angåående 
blefwo sönderrefne och i begge parternes nährwaro med deres goda samtyckio 
opbrände.

Den 1 Aprilis
öfwerlefrerade Notari«/ H. Grefl. Excellence Illustriss. Regni och Academiae 

Cancellario Consistorii postulatum att H. Excellence gunsteligen wille förmedelst 
sin höga authoriteet utsee någott medell igenom hwilkett sahL Quaestoris enkia motte 
blifwa twungen att låta wärkett med räkningarna fortgåå efter dett sätt som H. 
Excellence gunsteligen gillatt och samtyckt hade. Här på suarade H. GrefL Excellence. 
Jag förundrar att Academien icke grijper någott hårdare uti med henne, men iag 
förnimmer och kan wäl see att Consistorium förmåår intett hoos henne, hwarföre 
will iag i morgon kalla henne hijt hoos mig och seya henne till att hoon skall låta 
denne dessein fortgåå, hwilkett om hoon icke efterkommer, så will iag kalla tuå eller 
tree af Professorib«/ hijt till mig, hwilka om sakerne förstånd hafwa hwilke iag 
will taga med mig upp till H. KongL Maijrtt och så laga, att hoon i medier tijd 
detta till ende föres skall sittia breede wijd alt tillhoopa.

Die 5 Aprilis
höltz ordinarium Consistorium maj«/ in aedib. Rectoris praesentib. DD P. Scho- 

mero p.t. Rectore, DD Laurentio Stigzelio, DD Joanne Tersero, M  Erico Odhelio, 
DD Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Joh. Frank, M. Laurentio Fornelio, Dn. 
Henrico Ausio, M  Christiano Ravio, Dn. Benedicto Hedraeo, Dn. Joh. Bureo, 
M. Petro Liung, Dn. Jona Sundelio, Dn. Olao Verelio Quaestore.

I. Framkom för Consistorii rätten ehreborn och wälachtadt Wolf Nilson emoot 
M. Olaum Gestrinium sampt hans broder Petrum begge nahrwarande, fodrandes af
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desse, sampt deres fleere medarfwa een skuld belöpandes sig tili 512 dr 22 öre 
koppdr:tt hwilken deres broder sahL M artina ähr blefwen skyldig Wolf Nilson 
mehrendels för kost såsom och andre saker, bewij sandes denne gield med sahl Mar
tini handskrift.

M  01aus och Petr«! suarade. W år sahl broder war uti een publique tienst och 
hade derföre sin löhn som honom stod tillbaka, af hwilkett sådant borde betalas, 
och icke af patrimonio hwilkett han allereeda uttagett hafwer. Här förutan hafwer 
han intett dirigeradt sin handskrift hijt oppå oss, ey heller hafwer moder samtyckt 
den gielden emedan hoon leefde, helst emedan sahl. Mårten så illa stelte sig.

Wolf Nilson sade: Samma dagh han skulle utgåå till döden begiärte han af 
sin moder att iag skulle fram för alla blifwa betalt emedan iag (sade han) ingen 
högre kienner mig wara plichtig att betala ähn som Wolf Nilson. Detta hörde 
M  Samuel, och när han skreef handskriften, låg Eder sahl moder i samma cammar 
i sängen, och jungfru Kirstin i fållbänken, och der öfwer skreef M. Olof sielf under 
handskriften.

M. Ola«!. Jag skreef henne under och tillstod eder betalningen så wijda min 
anpart wijdkom, hwilkett iag och ännu intett tillbakatager, men att iag efter min 
lofwen, att intala mina syskon dett samma så myckitt som möijeligitt wara kundhe, 
intett någott hoos dem förmåår, råder iag ey sielf före.

Sententia. Emedan gielden klaar finnes och, efter M  Olai och Petri bekennelse 
intett skipte ähr ågångett efter barnens sahL faders M. Martini Gestrinii dödh, 
såsom och icke heller sedan efter modren, dy motte nu med snareste barnen wara 
förplichtade att låta opretta ett richtigt inventarium på heele ägendomen i lösa och 
fasto. Sedan motte af obytten deel dhe gield betalas, som finnes hafwa waritt den 
tijdh barnsens sahL fader dödh bleef, och annatt hwadh lag förmåår. Och hwad öfwer 
ähr, motte bytas i tuenne lijka deelar, utaf den eene af desse deelar, som fäderne 
repraesenterar skall afwittras så myckett som på sahL Martini anpart sig belöper, 
hwar utaf wälbe:te Wolf Nilson skall blifwa betalt så wijdt som tillräcker.

Sedan alldenstund kunnigt waar att sahl. Quaestor hafwer till sahl Gestrinium af 
Academiae medel länt een stoor post penningar n[emligen] 1500 rdr (såsom DD 
Terser»! wittnadhe) dy begiärte Consistorium att h:r Prof. Ausi«! wille tala med 
enkian, att hoon låter sig förnimma, dett han och lofwade giöra.

M. Olaus Gestrini»! tillsades, att han motte låta giöra med snareste färdigt ett 
richtigt inventarium, dett han och lofwade och begiärte att Notarier skulle och 
blifwa dher hoos.

II. Framkom M. Simon Kruteni»! emoot procuratoren s:r Martinum Bullenium 
fullmechtig af sahL Quaestoris enkia, och angaaf att Bencht Matson i Wåsa haar 
65 3 om dijstingen städzlatt ett Academiae hemman benämd Rossa i Frössunda 
sochn och der på gifwett sahl. M. Boo 9 lodh sölf och 1 rdr hwilken nu förleden 
winter dödh bleef, för ähn han kunde på hemmanett komma. Hwarföre begiära 
barnens förmyndare städzlen igen.

Martin»r Bulleni»! suarade föregifwandes att bonden hadhe först hemmanett 
städzlatt, och sedan wijdare med såendhe sig der med inlåtett, böör derföre hans 
barn ingen städzel [hafwa] igen, efter Academien intett rådde för att han dödde.

M. Simon. Han hade lickwäl af samma hemman ingen nytta utan fast mehra kos
tade der oppå arbeet, bekymmer och utsädhe.

Sententia. Oansedt sahl Bencht Matzon haar städzlatt hemmanett, och sig med
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sående der med inlåcett, dock lickwäl, emedan han intett kunde komma att boo 
der oppå, eller någon frucht af samma hemman fatta, finnes dett skiäligt, att hans 
efterlåtne fattige barn, mage den samma städzlen igenbekomma. Och om barnens 
förmyndare icke wilja wara tillfrijdz med fyra rdr, hwilka Bencht Matson finnes 
för fougden hafwa bekient sig hafwa i städzl gifwett, motte dhe med godh skiääl 
bewijsa, henne hafwa så stoor waritt, som dhe föregifwa.

III. Klagade s:r Martin«j Bulleni#j, att Academiae wachtmestare haar efter Rec
toris Magnifici ordre, för någre dagar sedan waritt hoos enkian, och henne någre 
injurier sålunda tillfogatt, att han hafwer der wiljatt taga een sölfkanna för städzlen
1 pant, hwilken enkian med stoor mödo och saakna på sin helsa haar kunnatt be
hålla, ty han rykte henne som höll uti kannan med sig ut i förmakett, så att hoon 
der af nu siuk ligger, och ähr eljest i sin hand ofärdigh. Och ähr altså denne execu- 
tion skedder för ähn doom i saaken afgången waar.

Ifår emoot besuärade sig Magn. Rector, att wälbe:te sahl Quaestoris efterlefwerska 
som lickwäl under Academiae jurisdiction ähr, sig uti sitt ämbetes förrättande esom
oftast mz eelaka ordh angrijper, och altijdh steller sig olydig, hwilkett hoon och i 
denne saak giordt hafwer, i dett hoon fast intett lät sig bequäma, städzlen att igen- 
lefwerera, oansedt H. Magnificenz åtskillige reesor sende bodh, och befalte, att hoon 
med godh lämpa städzlen (som Academien tillkommer) skulle lefwe[re]ra igen. 
Hwilkett, alldenstund hon intett efterkom och saken i sig sielf klaar waar, och intett 
heele Consistorii doom behöfde, dy resolverade sig H. Magnificentz den strax att 
afhielpa på rätt som wederborde.

Här utinnan föll Consistorii rättens betenkiande sålunda:
Emedan Academia? Rector efter dess fattade constitutioner hafwer macht sielf 

ringare saker att afdöma, såsom formales cap. 4 de Rectoris officio § 7 sampt cap. 7 
§ 1, dy håller Consistorium gilt wara, hwad som Rector der utinnan tillförende 
slutett och giordt hafwer.

IV. Inkom mölnaren Lars Nilson och klagade att sahL Quaestoris efterlefwerska 
haar borttagitt 28 timmerstockar som han wijd quarnen Ulfwa skulle byggia med 
och förledett åhr lofwatt sig derföre 2 t:r spann:)l hwilkett han icke haar bekommitt, 
utan nu begiärer, efter spannemåhlen lijtett gielder, så myckett penningar som 
stockarna woro wärde. Här utöfwer klagade han sig hafwa lefreeratt 14 t:r sp*»»:ll 
som han intett haar bekommett quittenz oppå.

H:r Professor Ausi»j suarade: Denne Lars Nilson hafwer gifwett sahl M. Boo
2 t:r och fyra hafwer han innehållett och förpantatt sig sielf (till hwilkett Lars 
intett nekade). Stå derföre allenast 8 t:r tillbaka, hwilke iag skall skaffa Eder quittenz 
på. För grafwen skall iag och laga att i blifwen betalte, sammaledes och för 
timbrett.

V. Slötz att een befalningh skall af Notario skrifwas på Consistorii wägna till 
Anders Matson den andre mölnaren wijdh Ulfwa att han med snareste opbygger een 
quarn uti Academiens ström strax wijd dhe andre, efter så lägenheet finnes. Och 
skall Peder Benchtson wara honom här utinnan till bijstånd, så lagandes att han 
timber och arbeete af bönderne bekommer.

VI. Proponerade Rector om successore in officio och efter ordningen fallett på 
D.D. Suenonem Bröms skal Notarier honom der om tillseya, hwilkett dagen efter 
skedde, då wälbe:te h:r Professor dett wijdtog.

VII. Slötz att spannemåhlen som DD Professores och andre Academiae betiente i
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winter hafwa tagett, skall halfparten inräknas i denne termijns aflöhning och den 
andre i tillkommande höstz aflöning.

VIII. Proponerade Rector om räkningarna, huru såsom H. Magnificenz haar giordt 
sin höga flijt att låta anhålla om utslaag hoos H. Excellence Illustriss. Cancellarium 
sampt hoos henne. Slötz endigen att enkian motte ännu een gång tillseyas att hafwa 
sin fullmechtig tillstädes inom någre dagars förlopp, hwilkett om icke efterkommes 
motte Consistorium ännu sökia H. Excellence hielp och bijstånd.

IX. Slötz att Notari#; sig motte påtaga direction om resten den att låta opfodra 
och lefrera. Skall och sammaledes blifwa Academiens fullmechtig att låta afcopiera 
sahL M. Boos räkningar.

X. Bewiljades Notario att bekomma pro salario amanuensis 150 dr koppar: t och 
dett för ett rum in tertia classe. Skall och för räckningarna och resten blifwa serdeles 
betalt.

XI. Besuärade sig Quaestor att inge original documenter Academien angåendes 
finnes in aerario. Sedan att M. Boos enkia haar låtett bortföra någre lass höö ifrå 
Myresiö der lickwäl bonden ähr Academien myckett skyldig. Sidst att bönderne som 
boo näst wijd wägen emillan Kopparbergett Ofwesta fors och här blifwa myckitt 
med förtzel besuärade, hwarföre gafz förslag, att dhe måtte förskonas halfparten 
skiutzfärdzpenningar. Omtalte och fougdarnas postulato belangande reesepenningar.

Slötz att Academiens privilegia och andre documenter skole opsökias och föras 
in aerarium.

XIL M. Christian#; Ravi#; sade sig hafwa haft inwijsning till sahL Räntmästaren 
af Cammaren och der på bekommitt penningar, frågandes om han dett icke kan i sin 
räkning på inwijsningen föra. ResoL Dett motte alt föras på ordinarium salarium.

XII [bis]. Bewiljades M. Johanni Enagrio att bekomma theologiae stipendium 
häär wijd Academien.

X T T T  M. Jordano beståås att bekomma för hösttermijn förleden sitt stipendium 
in 3 classe utaf resten.

XIV. Christiern#; Christophori O-Goth#; skall tillkommande höst bekomma sti
pendium in tertia classe.

XV. Omtalte DD Terser#; att tryckett ähr nu uti Hamborg och förwäntas hijt.
XVI. Upsade Prof. Dn. Joh. Bure#; administra/mn belangande resten, lofwade sig 

wilja lefwerera till Notarium Professorum räkningar sampt antekningen på leveran- 
cien emedan han der hoos hafwer waritt.

XVII. Hans Erson i Brunby hafwer tillförende tillijka med sin granne brukatt 
ett ödeshemman der sammastädes, nu ähr hans granne död blefwen, och brukar 
altså hans alle tree hemmanen tillhoopa, och, detta åhr hafwer richtigt giordt sine 
utskylder, begiärer någott tillgift på utlagorna af ödeshemmanett, hwilkett intett 
kan af serdeles åboo besittias.

Resolutio. Hans Erson tillätes frijheet för alt dett owisse i penningar som af 
ödeshemmanett utgåå böör och dett på try åhr, hwar emoot han skall desse hem
man försuarligen bruka och derföre richtigt sine utskylder giöra.

Den 8 Aprilis
sammankallades DD Professores i kyrkian.
1. Slötz att alla motte anskrifwa sitt folk, när Cursor kommer med mantals- 

längden.
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2. Bewiljades att Samuel klockare skall bekomma nu såsom tillförende för klocke- 
stelningen 6 rdr.

3. Proponerades om räkningarna, och refererade h:r Professor Dn. Ausior att 
enkian will nu låta räkningarna fortgåå in loco publico, och innan kort will skaffa 
sig een fullmechtig, men will låta med samma räkningarna giöras ferdige. Hwilkett, 
emedan dett höltz före icke kunna skee, dy lofwade wälberte h:r Professor, att giöra 
sin flijt till att disponera henne efter Consistorii betenkiande.

Den 12 Aprilis

höltz ordinarium Consistorium major in aedib. Rectoris praesentib«/ DD P. Scho- 
mero p .t Rectore, DD Laur. Stigzelio, M. Erico Odhelio, Doct. Daniele Sidenio, 
M. Israele Bringio, Doct. Suenone Bröms, M. Martino Nycopense, M. Olao Unonio, 
M. Christiano Ravio, D n  Benedicto Hedraeo, Dn. Emundo Figrelio, D n  Jona 
Sundelio.

1. Framkom Gustav«/ Gestrini«/ närwarande sin wederpart Wolf Nilson, och 
refererade be:te Gustav«/ sig och sina syskon intett wara tillfrijdz med domen som 
sidst i deras saak gifwen war, wille derföre nu appellera.

Wolf Nilson begiärte att dhe motte först sättia borgen eller tuenne gode löftes
män för heele summan, expensis litis, och att dhe saken efter lag skole fullfölja.

ResoL V:di Consistorii Efter lag ähr ingen obligeradt att settia borgen för heele 
summan utan de persequenda causa och expensis litis allenast, dy motte Gestrinii 
till morgon klockan 12 föresee sig om een god cautionsmann, till hwilken tijdh 
om dhe icke den samma sistera, skole dhe ey appella/ronen åtniuta, och här på be
wiljades Gustavo att inläggia 5 dr s.m. för appella/rons penningar.

2. Framkom Antoni«/ Burmeister och anklagade Henricum Caroli för een skuld 
belöpandes sig 510 dr kopprtt hwilken Henric«/ alt sedan Decembris månadt 1651 
hafwer skyldig waritt för godz i sin gatubod uttagett, begiärandes att V:dum Con
sistorium wilja förhielpa sig till betalningen och här på een doom gifwa.

Henric«/ Caroli inlade här emoot een supplication, klagandes huru be: te Anton 
hafwer, strax efter gielden giord war, hijtkommett och sig med kräfjande så een- 
strengt att han nödgades lefreera honom een hoop med nya kläder, hwilka han 
hafwer alt sedan haft i sitt förwaar, och nu till äfwentyrs ähre af maal förskämde, 
begiärandes att emedan kläderne kunne för den summan gode wara, att Anton 
motte dem behålla, såsom han dem tagett hafwer.

Antoni»/ suarade: Jagh nödgade honom intett att gifwa mig kläderne, utan, al- 
denstundh betalningztermijnerne efter hans obligation, woro förflutne, hade iag 
bättre waritt nögdh med penningarna hwilka iag skiäligen fodrade, och emedan 
han intett betalningen kunde komma tillwäga, lefreradhe han mig sielfwiljandes 
kläderne icke såsom någon betalning, utan som een försäkring och pant, hwilken 
han lofwade sig skola igenlösa. Till desse saker hafwer han sielf haft nyckelen, och 
kistan hafwer stått inne hoos Claas Eden.

Resolutio. Kläderne motte wärdeeras närwarande på Consistorii wägna Notario 
och tuenne andre i dhe saker förståndige och opartiske män, hwilka Antoni«/ 
Burmeister efter giordt wärde behåller sig till betalning, emedan intett annatt i 
förråd finnes. Men om Henric«/ Caroli will dem behålla, eller sielf försälja, skall 
han sättia Anton Burmeister een godh eller fleere löftesmän, hwilka honom om
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een wiss betalning försäkra till förestält dagh. Med denne doom gofwo parterne sig 
tillfrijdz.

3. Inkom fru Elin Illes fullmechtige Johan Staffander och påminte om den 
resolution sig af V:do Consistorio gifwen war den 15 Marti). Och emedan Paul#* 
Grooman intett efter sententiam Consistorii till denne tijden haar på wederbörligitt 
sätt compareratt protesterade be: te Staffander emoot honom solenniter, sampt på all 
hinder och skadestånd, som här efter komma kan.

Slötz att Rector skall låta citera honom, att wara här tillstädes innan fiorton dagar. 
Hwilken citafton Staffander lofwade sig wilja låta i hans faders gård förskaffa. 
Rector besuärade sig att han Paul#* Grooman haar förreest utaf arresto. Vid. acta 
23 Apr. § 12.

4. Proponerades om räkningarna, och uplästes h:r Professoris Dn. Ausii zedel, 
att enkian gierna seer, dett räkningarna dagen efter begynnas att registera, och 
hafwer på sin sijdan till detta wärkett förordnatt M. Nie. Salanum. Hwarföre slötz, 
att be: te hennes fullmechtige motte först sin fullmacht öfwerlefreera, och samma
ledes Notari#* på Consistorii wägna, hwilken nu uplästes och förbättrades.

Här efter slötz, att utaf resten motte först alla betalas som efter staten hafwa 
böör, och dett som extraordinarium ähr skall betalas om någott öfwerblifwer.

Här efter omtaltes den obligation som af Consistorio gifwen waar angående 
tryckerij betalningen (vide acta 24 Aug. 653) emoot hwilken åtskillige nu pro
testerade, och alle sålunda interpreterade, att den motte så blifwa förstånden, dett 
be:te tryck skall af Academiae reditibus blifwa betalt om någott öfwerblifwer, sedan 
hwar och een hafwer sitt utbekommett

Slötz sidst, att så frampt af någors räkning funnett blifwer någon hafwa på 
hösttermijn 653 öfwerbekommett, att dett motte gifwas Quaestori tillkenna, och 
altså tagas till Academien tillbaka.

Den 13 Aprilis
wärderades på Claas Edens hus dhe kläder, som Antoni#* Burmeister hade tagett 

i pant af Henrico Caroli, praeter nominatus, närwarande Consistorii Notario M. Petro 
Fontelio, Matz Pederson skreddare wijd Dragarebrunn, sampt Lorenz Engelbrecht-
son.

Koppart
Een manfolkztröija af brocado å ...................................................................... 52 dr
Een quinfolkztröija af brocado å 12 r d r ............................................................. 48 dr
Een damasch kiortel å 30/20 rdr dess förmedling........................................ 100 dr
Een kaarlkappa å 11 r d r ..................................................................................... 44 dr
Ett paar böxor å 4 */2 r d r ......................................................................................18 dr

Summarum 262 dr.

Dito.
Efter middagen h. 1. sammankommo hoos Magnificum Rectorem Wolf Nilson 

med sine wederparter Petro och Gustavo Gestriniis. Och då wille be:te Gestrinii 
Stella Lars Jönson tå närwarande i caution för sig efter förra dagz sluut, hwilken 
icke dett aldeeles wille sig oppå taga, emedan dhe icke hade honom tillbörligen för alt 
äfwentyyr försäkratt. Men omsider blefwo parterne föreente sålunda: Att Wolf
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Nilson gaaf sig frijwilleligen tillfredz med 250 dr kopjw :tt (emedan owist waar, 
om sahl Martini deel uti fäderne skulle så högt eller högre stiga) hwilka Gestrinii 
med een obliga/ion, då strax gifwen, lofwade sig skola innan een månad dagh och 
nästkommande pingesdagh Wolf Nilson tillställa. Denne obliga/*on underskrefwo 
till wittne Magn. Rector p.t. DD. Petmr Schomer»r, Petmr Fonteli«r Acad. Notarier 
sampt Lars Jönson wijd Dragarebruna Anammadhe altså (permittente Rectore) 
ofwanbe:te Gestrinii sine wädiopenningar igen.

Den 23 Aprilis
höltz ordinarium Consistorium maj«j uti kyrkian, närwarande DD. Petro Schomero 

p .t Rectore, DD. Laurentio Stigzelio, DD. Joanne Elai Tersero, M. Erico Odhelio, 
DD Suenone Bröms, Dn. Henrico Ausio, Dn. Benedicto Hedraeo, Dn. Johanne 
Bureo, M. Petro Liung, Dn Emundo Figrelio, Dn. Olao Verelio Quaestore.

I. Inkom Lars Pålson i Wahlöö uti Rosätra och klagadhe att hustrobroderen 
Lars Olofson här städzlatt ett hemman ifrå sin hustro emedan hoon enkia waar, 
sadhe sig hafwa tagett [enjkian på dett han motte komma till hemmanett, hwilkett 
nu sig af Lars Olofson förmeenas. Här efter oplästes pastoris h:r Danielis [Hontheri] 
attester om begge såsom och rättarens Anders Pedersons, hwilka intett öfwer eens 
kommo, der öfwer bekiende fougden Elias Månson att Lars Pålson ähr till att bruka 
hemmanett oduglig. Lars Olofson refererade huru han hafwer annorstädes bortsåld 
sin jordh och för dhe penningarna kiöpt öker och åkerreedskaap sampt annatt före, 
hwilkett han hafwer anlagt till detta hemmanes bästa. Sade och der öfwer sig intett 
hafwa lockatt sin syster att öfwergifwa hemmanett, utan hoon sååg sig sielf ingen 
lägenheet att bruka dett wijdare.

Resolutio. Lars Olofson som hemmanett städzlatt hafwer lagligen sedan enkian 
dett oppsagt hafwer skall dett behålla, dock skola dhe allenast detta åhrett blifwa 
tillhoopa efter dhe hafwa hwardeera halfparten sådt. Utlagorna skola dhe och begge 
hwar sin halfdeel utgiöra.

II. Inkom Engelbrecht, wälbördig Matthias Biörnklous opbördzman, och begiärte 
att Venerandum Consistorium wille hålla handh utöfwer dett contraa som oprättatt 
ähr angående dett halfwa hemmanett Flottsimdh. Quaestor refereradhe sig hafwa 
Illustrissimi Cancellarii skrifteliga befalning att rescindera dett contraaett, hwilkett 
breef ophämptades och bleef opläsett, dett och befans stödia sig på sådan rela/ion 
för H. Grefl. Excellence som intett hafwer rätt waritt, nemligen att Consistorium 
skulle hafwa alieneratt dett, intett wiljandes dett oplåta grefwinnan på Alsikie, för 
hwilken H. GrefL Excellence tillförende intercederatt hafwer. Slötz derföre att när 
H. GrefL Excellence hijtkommer motte några gåå till honom och giöra en wiss rela- 
tioa huru här medh ähr tillgångett. I medier tijdh blifwer Engelbrecht wijdh con
traaett.

IIL Proponerades sahL Johan Andersons wachtmästares efterlefwerskas begiäran 
att niuta nådhåhr efter sin sahL man. ResoL Detta att efterlåta ståår icke uti Con
sistorii wåld, efter sådant intett ähr i privilegiis infattatt.

IV. Amanuenses Bibliothecarii besuära sig att dhe allenast niuta simplici sti
pendio in tertia classe, begiära dett duplex. Resolutio. Consistorium kan intett efter
låta någott öfwer dett IUustrissimor Cancellari#j om dem förleedett åhr förord
nade.

V. Quaestor refereradhe huru såsom 1633 åhrs man talspenningar ähre utaf sahL
14-691091 Sallander
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M. Boo opborne, hwilka lickwäl till dett åhrett komma som denna Quaestor böör 
suara till, will derföre dem af resten igentaga. Consistorium discurreradhe om dhe 
penningar som optagas emillan initium anni och S. Johannis icke motte räknas 
på dhe förra åhrs utlagor, emedan dhe af förre åhrs wext mästedeelen betalas, etc. 
Slötz entligen att Quaestor motte om desse saker sig i Cammaren förfråga.

VI. Dhe som hafwa in tertia classe stipendium perpetuum begiära att bekomma 
dett ut, och icke blifwa inslutne iblandh dhe andre allesamman för hwilka den 
terminen opskiutes efter dhe sålunda den terminen aldeeles mista. Resolutio. Desse 
skole så wäl som andra Academiens betiente bekomma proportionaler efter som 
tillräckia kan.

VII. Bewiljades M. Johanni Enagrio och een O-Gotho wijdh nampn Christi ern#j 
att bekomma hwar sitt rum in tertia classe. Enagriar tillträder dett nu för denne 
termijn och sammale[de]s Christiern#; om så rum finnes, men eljest skall han be
komma i höst.

VIIL Slötz att tuenne Professores medh Notario skola gåå till Illustriss. Cancella
rium att giöra rela/ion om förberte saak $ 2.

IX. D.D. Terserar proponerade om tryckett som ähr inlöst hwarföre Academien 
ännu ståår uti skuld, begiärte att Consistorium will wara bekymratt huru dett kan 
betalas, sadhe sig skola wijsa räkning der på. D.D. Stigzeli#; sade sig intett kunna 
der till suara.

X. M. Lerbeechi#; begiär att bekomma salarium pro adjunctura för denne wåhr- 
termijn. ResoL Emedan han haar heele termijn waritt borto, och inge exercitia 
hållett kan han intett bekomma, helst emedan M. Magn#; ähr försäkratt att be
komma.

XI. Rector proponerade huru såsom Antoni#; Burmeister begiärer een entlig doom 
uti saaken medh Henrico Caroli, hwilken Rector sade hafwa rest utaf arresto. Skiötz 
opp till dess han igenkommer.

XII. Paul#; Grooman inkallades, hwilken sig ursichtade att han intett haar kunnatt 
till förelagd tijdh komma hijt i staden, emedan han af siukdoom haar waritt för- 
hindratt. Tillsades derföre att blifwa här in arresto re et corpore till dess saken 
utföres.

XIII. Rector refererade huru Henrich Myrman besuärar sig att h:r Prof. Ravi#; 
ähr honom skyldig 215 dr dem han ey kan bekomma, efter M. Ravi#; säger honom 
hafwa accepteradt een inwijsning på sahl. M. Boo. Skiötz opp efter ingen af par- 
terne ähre tillstädes.

XIV. M. Ericas Odhelias, D.D. Sueno Bröms och M. Laurbergi#; constituerades 
till att sittia öfwer saken emillan h:r Professorem M. Franck och fru Isabella von 
Cratzen.

XV. D.D. Bröms besuärade sig öfwer den doom som Anders Matzon hafwer 
emoot sig wunnett, uti hwilkett Consistorium sig icke wille annorleedes resolvera.

Den 24 Aprilis
närwarande hoos Rectorem DD Joanne Elai Tersero. Framkom Corneli#; fru 

Isabellas von Cratzen tienare och klagade på sin frus wägnar att h. Professor Ex- 
perientiss. M. Johannes Frank hafwer medh wåldh welatt utkiöra sin fru utaf sine 
hus, hwilke hoon medh hans loof tillträdt och lägt hafwer. Sedan att han hafwer 
opsatt een obillig läkning hwilken han will att frun skall betala honom efter, såsom
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och att h:r Professor hafwer förpantatt hoos sig een chariot, hwilken frun i Stoc- 
holm hafwer till läns tagett, och efter hoon intett kunde denn utbekomma hoos 
M. Frankenium när som efter honom hästar ifrå Stocholm hijtskickades, motte hoon 
expenserne betala, hwilka frun nu hoos h:r Professorem refusion söker. Begiärte altså 
Corneli«; att denne saken motte optagas, och afhielpas.

Här till suarade Experientiss. M. Frankeni«;. Förleeden höst bleef iag af min 
granne ombeden att taga denne fru Isabella till herberges hoos mig, hwilkett iag 
och giorde tillseyandes henne allenast herberge på 2 eller 3 weckor. Hoon hafwer 
hoos mig för sin person haft een cammar och een säng, sedan ett kiök medh nödige 
kookkärel, faat och talrickar, förutan dett förhinder, besuäär och molest iag utaf dem 
lijdett hafwer. Nu hafwer iag någre gångor fordratt betalning och mine hus igen, 
gifwitt henne så lång tijdh sig att omsee om andre hus som lagh fodrar, dock haf
wer hoon alt in till denne tijden blifwett hoos mig och nästan mig intett härföre 
betalt, hwarföre hafwer jag hoos mig innebehållett chariotten icke såsom een pant, 
utan som een försäkring om betalningen.

Corneli«; kunde intett neeka att ju icke sålunda war medh saken beskaffatt, 
utan sade att M. Franckeni«; hafwer bekommen af frun sex rdr, hans dotter 2 rdr. 
Hwaröfwer frun och hafwer (såsom han refererade) oppehållett dottren och pijgan 
medh maat och dricka den tijdh som h:r Professoren förleden winter borto war, 
såsom och någott annatt penningewärde h:r Professori lefreeratt.

Här till suarade Experientiss. M. Frankeni»;. The tuå rdr som min dotter hafwer 
bekommett, haar hoon arbeetatt före, och medh syende, och tuättande sampt andre 
tienster dem utaf frun meriteradt. Hwad som mig i några saker förutan dhe 6 rdr 
lefreeratt ähr, ähr mig blefwett förähratt, hwilkett och Corneli«; sampt andre fruens 
bekante med mig nyttiadt och förnött hafwa. Kosten belangande, hafwa mitt folk 
aldrig i den måtton pålijtatt, med mindre hennes folk hafwa så myckett af mig 
tillijka med mitt folk åtnutett.

Här med opskiötz denne saak till een annan gång.
II. Anklagade Jacob«; Cursor wachtmestaren Erich Joenson, att han hafwer illa 

slagett sig. Hwarföre Erick Jonson bleef felt till följande böte, att gifwa för blånadh 
3 dr, för pust 6 mk, för hårdrag 6 mk uti godt mynt.

Den 8 Maij

in aedib«; Rectoris nährwarande DD. Suenone Bröms och Notario, anklagade 
een borgare Johan Simonson wijdh nampn, Israelem Telaum Angermannum att 
han hafwer påfördt sig någre oquädins ordh och eljest waritt någott oroligh. Hwar 
emoot Israel besuärade sig ochså öfwer Johan Simonsons otijdigheet. Men på sids- 
tonne förlijktes parterne sig emillan, och detta ey wijdare örkiade.

Finis rectorat«; admodum Reverendi D.D. Petri Schomeri.

Anno 1654 den 11 Maij

celebrerades på wahnligitt sätt mutatio rectorat«; och bleef tå publice och solen- 
niter Experientiss. D.D. Sueno Bröms Academiae Rector renuncieratt.



212 i 6$4'' *6 m&i -  20 maj 

Den 16 Maij

Rector D.D. Professores uti kyrkian och sammankommo D.D. 
Laurenti»! Stigzeli«!, D.D. Joannes Terser«!, M. Eric»! Odheli»!, M. Israel Bringi«!, 
M. Laurenti»! Forneli«!, M. Christian»! Ravi«!, Dn. Benedict»! Hedrse«!, Dn. 
Johannes Bure»!, M. Petr»! Liung.

1. Gonstituerades Decani efterföljande. In facultate theologica M. Eric»! Odheli»!, 
in facultate medica M. Ola»! Steni»!, in facultate philosophica M. Christian»! 
Ravi»!.

2. Constituerades efterföljande att wara adsessores in Consistorio minori D.D. 
Laurenti»! Stigzeli»!, M. Ola»! Steni»!, M. Christian»! Ravi»!, Dn. Jonas Sun- 
deli»!.

3. Slötz att uti H. KongL Högheetz tillsmndande lyckeliga intog hijt i staden, 
blifwer Academiae Rector sampt DD Professores stående twert öfwer wägen emoot 
biskoparna och superintendentes. I kyrkian blifwer och Rector Academiae ståendes 
uti sin wahnlige stool, men dhe andre Professores som der ståå pläga efterlåta 
biskoparna, som wilja den stoolen bruka, sine rum.

4. Höltz och rådeligitt att h:r Stiernhielm tillijka medh sohn blifwa på lagligitt 
sätt arresteradhe här i staden, in till dess Rector utförer sin saak emoot dem.

5. Proponerades om sahl- M. Boos räkningars förfärdigande och huru medh dem 
skall komma till någon endskaap. Slötz, att inspectores aerarii, M. Israel Bringi»! 
och M. Petr»! Liung skola gåå till enkian och ännu wijdare henne tillseya att hoon 
sig skaffar någon som företager sig wärkett.

8 [= 6]. Slötz att förbe:te inspectores aerarii motte låta förfärdiga dörar till minus 
auditorium.

Den 20 Maij

sammankallades DD Professores uti kyrkian, och sammankommo, D. D. Laurenti»! 
Stigzeli«!, DD. Terser»!, M. Eric»! Odheli«!, DD Sidenius, M. Israel Bringi»!, 
M. Martin«! Nycopensis, Dn. Henric»! Ausi«!, M. Christian»! Ravi»!, D a  Joh. 
Bure»!, M. Petr»! Liung, Dn. Emund»! Figreli«!.

1. Refereradhe inspectores aerarii M. Israel Bringi»! och M. Petr»! Liung sahl. 
M. Boos efterlefwerskas suaar på dett ährendhe som henne efter Ven:di Consistorii 
wilja bleef föredragett, sålunda att hon gierna seer och önskar att medh räkningarna 
kundhe fortkomma, men weet sig ingen utwäg till att fåå någon man der till, 
emedan som hoon om Schotzfinchel intett aldeeles ähr försäkratt, begiärte och att 
Consistorium wille hielpa till att förskaffa någon. Slötz derföre att Rector nomine 
Consistorii motte låta skrifwa till be:te Schotzfinkel och förhöra om han will sig 
arbetett påtaga, och der så ähr, begiärer att han med snareste hijtkommer. Hwilkett 
breef honom med nästa post tillskickades.

2. Proponerades tili att betenckia huru Consistorium må kunna förekomma ett 
breef, hwilkett säges wara uti bereedning, efter s. M. Boos enkias anhållande, an- 
gåendes frijheet för någott wijdare eftertaal om räkningarna och dett som der utaf 
dependerar. Slötz att M. Christian»! Ravi»! tillijka medh Notario skola gåå till 
secreteraren Schwalch hwilken säges hafwa detta brefwett under henderne, och 
giöra der uti någott intaal föredragandes honom sakernes tillståndh. Detta bleef 
samma dag efterkommett, och sadhe wälb:te secreterare att sahL Räntmestarens
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efterlefwerska hafwer allenast hoos H. KongL Maij:tt anhållett om frijheet på någre 
godz, men intett om någon försköning på räkningarna.

3. Slötz att alla D.D. Professores skola tillhoopakallas till klockan 1 effter mid
dagen till att opgåå på slottett att beneventera H. Kongl. Högheet.

4. Slötz att vidimeradhe copier skole uttagas af obligationerne som liggia uti 
förwaar tillhoopa medh sahL M. Boos räkningar. Item att alla skriffteliga documen- 
ter räkningarna angåendes som ähre ännu qwarliggiandes i gården hoos enkian 
skola skaffas tillhoopa medh dhe förwaradhe, eller till dett ringaste blifwa af Aca- 
demiens sampt enckians fullmechtig registreradhe. Detta bleef hoos enkian per 
Notarium påfodratt, men föregaaf sig ingen nu hafwa som på sin sijda detta giöör 
emedan M. Nicola«; Salan«; ähr bortreest.

Den 24 Maij
sammankommo hoos Rectorem D.D. Joannes Terser«;, M. Christian»; Ravi«; 

och Notari»;.
I. Företogz saaken emillan Experientiss. D. M. Johannem Frankenium och w. 

fru Isabelles von Cratzen fullmechtige benemdh Cornelius. Vide acta 24 Aprilis. 
Och nu framlade wälb:te h:r Professor een räkning på fru Isabelles skuldh der 
såsom ibland annatt efterföljande opfördt waar. 1. För een cuur till een siuk pijga. 
2. För säng och kost åt een poicke på 14 dagar. 3. Hållett frun löök, peppar, smöör, 
weed etc. på 14 dagar. Till desse poster suaradhe Corneli«; sålunda: Att frun sielf 
tillredde och kokadhe medicamenterne åt pijgan. 2. Suarade han att för poickens 
säng sampt kost böör intett opföres ty gossen låg alleenast i kiökett på benken och 
hade inga kläder, ey heller kan för kost någott räknas, ty frun hafwer mehre hållett 
h:r Professorens folk sampt och honom sielf, ähn han hafwer dett giordt frun eller 
hennes folk, på hwilkett frun will giöra een contre räkning. 3. Hwad löök, smöör, 
weedh etc. som på frun opföres wijdkommer sadhe han sig intett weeta utaf, 
emedan han på den tijden intett waar hoos henne.

Här till replicerar wälb:te h:r Professor sålunda: Hwad euren wijdkommer, oan- 
sedt att frun dhe samma medicamenter opwermde och wijdare tillagadhe, gaaf iag 
lickwäl praescriptioner, för hwilka iag billigt någon penning fodrar. Men poickens 
säng belangandhe så weete 1 sielf att han brukadhe mine kläder, förutan dett att 
bådhe han sampt dett öfrige fruens folk brukadhe kiökett continuerligen till att 
wijstas och liggia uti, till hwilkett bruk iag dett intett uthyrdhe, utan att frun 
tillijka medh mig skulle låta kooka der uti. Att i seya dett frun haar hållett mig 
och mitt folk, kost, ähr aldeeles osant, ty iag läät så wäl som hoon dageligen till 
min och mitt folkz nödtorft koka och maat reeda, af hwilkett mitt folk blefwe 
spijsade. Corneli«; stod ännu hårdt der på att sielfwe h:r Professor sampt hans hus
folk hafwa myckett åtnutett fruens förrådh.

Omsider refererade begge parterne detta altsamman till godhe mäns decision 
wiljandes wara tillfrijdz medh dett som i saaken medlas kunde sine alicuj«; partis 
injuria et praejudicio. Allenast praetenderadhe Corneli«; ännu wijdare^ på expen- 
serne giorde på chariotten, och dett han bleef arresteratt.

Här effter inkallades een pijga wijdh nampn Annika Benditzdotter, hwilken 
skulle om kosthåldningen som omtwijstes wittna, hwilken aflade sin lij flige eed 
och wittnade sålunda: Min maatfader och husbonde och grefwinnan läte wäl hwar 
för sig seerskilt kooka, men utöfwer ett bordh åto dhe, och ingen mååltijdh waar



214 i 6$4‘‘ 24 maj

som fader icke läät kooka åt sig, intett haar han pålijtitt hennes disk. Men dricka 
belangandhe, hafwa dhe alla wijdh bordett mästedeels druckett af faders målrijdzööl, 
men understundom sende frun efter ööl J[ungfru] Lijsken hafwer sydt åt henne, 
understundom bödh frun henne medh sig till måltijdh, ofta sende hoon och efter 
henne att komma medh sig till bordz, men intett wille gåå. Men wij sellskapett åto 
alle tillhoopa utaf dett som togz utaf bordett både af faders och fruns maat. Om 
frun läät någott mehr kooka ähn fader, så hade hoon och fleere giester. Utaf faders 
suaagööl drucko så wäl fruns folk altijdh, såsom wij.

Här efter bleef Experientiss. Dn. Prof. M. Johannis Frankenii räkning öfwersedd 
och förmedlatt såsom följer.

Kopp:tt
FÖr cammar och säng för fru Isabella sampt kiökett och brukatt dr ör 

husgerådh i teenfaat, teentallrickar, grytor, kettlar etc weckan å 
2 1/ 2 rdr belöper sig på 19 weckor 47 1/ 2 rdr i koppör:tt 
efter gängze wärde å 4 dr 190. —

För weedh i cammaren och kiökett på 14 dagar. Item för smöör, 
salt, peppar, ingefähr, löök, senap på någon tijdh hållett 8. —

För suaagööl hållett grefwinnan öfwer bordett på 11 weckor, 1 
stoop måltijden å 3 öre 14. 14

Föör een pijgas cuur 2 rdr 8. —
Poicken Anders säng på 4*/2 wecka å 16 öre 2. 2 2/7
Noch Anders för dricka om dagen 1 stoop å 3 öre 2. 23
Lille Karin säng och dricka på 4 6 /7  wecka 5. 19 5/7
Märeta för säng och dricka 1 4 /7  wecka 1. 26 2/7
Noch dricka på otta weckor 5. 8
Ähn Märeta säng på 16 weckor å 16 öre 8. —
Karin dricka på 10 dagar, dagen 1 stoop å 3 öre —. 30
Säng hållen Karin på 6 weckor å 16 öre 3. —

Summa 249. 27 2/7

Sedan fältes uti denne saak efterföljandhe doom.
Alldenstundh wahnligitt ähr, att den som sine hus uthyrer icke allenast anseer 

dett wärde och nytta som husen medh sig hafwa, utan och den molest och för
hinder man uti sådana tillfälle utstå moste, och dett så myckett större, som giesten 
mehre uti respect och wärde ähr, dy kan Consistorii rätten ey rättmätigt finna mehre 
på heele den inlagde räkning sig belöpandes 83 27/128 rdr afslåå, ähn såsom denne 
i Consistorio förmedlade räkning utwijsar. Hwadh den kost och dricka wijdkommer 
såsom i räkningarna opföres, så befinnes förmedelst eedhsuorett wittne att wälb. 
fru Isabella och h:r Professor M. Johannes Frank, hafwa på någon tijdh begge 
maat till måltijdz skaf fatt, och tillhoopa kooka låtett, sedan öfwer itt bordh utan 
åtskildnatt af rätterne ätett, och efter öfwerstånden mååltijdh, befinnes både w. 
fruens sampt M. Johannis Franckenii husfolk hafwa blefwett spijsadhe af dett som 
ähr öfwerblefwett, och altså pröfwades skiäligitt att böra ophäfwes dett som för 
wälbrne fruns husfolkz kost opföres och sammaledes dett som der twert emoot af 
w. frun opföres för M. Frankenii dotter och pijga sampt dhe fremmande personer
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han understundom wijdh sitt bord haft hafwer. Dock så att dett måltijdzdricka som 
wälb:ne fruns husfolk befinnes efter wittne hafwa af M. Frankenio bekommen: 
blifwer i räkningen behållett och oppfördt. Sidst, hwadh chariotten belangar kan 
Consistorii rätten ey oskiäligitt döma, att M. Frankeni«* hafwer efter brukeligitt 
sätt den inne hoos sig till een försäkring på betalningen behållett, alldenstund någon 
oeenigheet emillan parterne tå allereeda opkommen waar, och M. Frankeni«* efter 
åtskillig anfodran intett bleef om penningarna genom löffte eller godwillig pant 
förwissatt, och derföre kan icke M  Frankeni«* rättmäteligen fällas till att betaala 
dhe expenser som på chariotten giorde ähre, utan der ifrå befrijas.

II. Framkom Johannes Claudi Vesmann«* och besuäradhe sig huru som Deposistor 
[sic] Claudius Erici hafwer på nytt klandratt een saak, hwilken hoos Magnificum 
Rectorem haar warett componeratt, angående ett ährerörigt ordh, hwilkett han hade 
sigh påfördt, begiärte derföre att Claudi«* motte blifwa förplichtatt att gifwa sig 
een skrift och der medh revocera dett ordett. Claudi«* suarade: Sedan wij kommo 
ifrå H. Magnificenz och woro förlijkte, wille D a  Johannes utfodra af mig een 
lögnarskrift, medh bekennelse att jag haar sagt osant på honom, hwilken skrift 
intett uti wåår förlijkning omtalades, och jag derföre intett wille gifwa honom. Men 
tå han begynte myckett ifrigt den fodra, sade jag. Jag behöfwer intett gifwa tig 
henne, ey heller ännu weet hwadh iag annatt kan kalla ähn tyfwerij, när een utan 
loof och minne kommer och någott af eens kammar borttager, och dett länge för
döljer. Dett (sade Claudi«*) sade iag wäl i hastigheet som tilförende, men iag will 
wäl, så wijdt Johannes gifwer sigh der medh tillfrijdz, här revocera min ordh, efter 
jag intett will wara hans ähra förnäär, men intett kan iag gifwa honom någon skrifft 
oppå att jag haar lugitt på honom, ty han kan den låta åtskilliga see, och der medh 
mitt nampn förkleena.

Här medh förlijktes parterne och tillstodz intett att Johannes skulle någon sådan 
skrifft bekomma, utan om någon denne gierning wijdare Johanni Claudi förekastar, 
och Johannes Claudii bewijsa kan att dett så af någon skedt ähr, då skall Johannes 
bekomma een attest af actis publicis huru här utinnan öfwertaalt ähr.

Den 27 Junij
höltz ordinarium Consistorium, nährwarande woro DD Sueno Broms Acad. Rec

tor, D.D. Laurenti«* Stigzeli«*, M. Eric«* Odheli«*, D.D. Daniel Sideni«*, M. Israel 
Bringi«*, M. Christian«* Ravi«*, Dn. Johannes Bure«*, Dn. Emund«* Figreli«*, 
Dn. Ola«* Vereli«* Quaestor.

I. Wijste Quaestor den nya jordebooken hwilken sig af bookhållaren Mårten 
Steenson öfwerlefreeratt waar osluten och ofullkomlig, hwilkett Quaestor der af 
bewijsade att han hafwer utslutett tu heela hemman Helgarboo och Fillsarboo, af 
hwilka Cronones fougde haar tagett utlagorna alt sedan 1645, men ähr lickwäl af 
häredzskrifwaren uti räkningen fördt på Academien.

II. Slötz att emedan sahL M. Boos enkia [icke] will medh godo uttaga sitt höö af 
Academiae bodh, såsom hoon hafwer waritt befalt, skall dett blifwa utkastatt

III. Proponerade Rector Notarii begiäran att bekomma penningar till att kiöpa 
papper och böcker efter som tillförendhe beståås plägar och af Quaestore lefreeras. 
Resol. Han skall bekomma af Quaestore, hwilken i räkningen dem opförer ibland 
expenzpenningarna.

IV. Slötz att constitutiones skola revideras och innan fiorton dagar skole dhe
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wara af alla faculteterne igenomläsne och ia locum publicum lefreeradhe.
V. Proponerades Hans [Obenhers] pappermakar es begiäran att Ven:dum Consisto

rium wille honom bijståå, emedan han på sin egendom och nyligen opbygde pap- 
perquarn intrång och injurier lijder af een adelsman. Resol Hwad injurierne wijd- 
kommer skall han sökia ordinarie tingh, men hafwer hans wederpart någott prae- 
tendera på strömen, så will Consistorium läggia sig ut derföre så wijdt möijeligitt 
och giörligitt ähr.

VI. Consulterades om öfwerstens Vilhelm Barclaij godzbytande medh Academien. 
Och höltz rådeligitt att icke motte bortbytas så myckett som han begiärer, utan 
emedan han hafwer Illustriss. Cancellarii recommenda/mn och tillståndh, motte 
han dett åtniuta medh dhe godz tillbytning som under hans sätergårdh liggia. 
Quaestor refererade att dhe godz som han will oplåta Academien igen doga fast 
intett Slötz derföre att alla lägenheeter motte wäl besichtigas, och om Academien 
icke bekommer bättre igen så skall intett bytas. Men om dett skall någott entligen 
bytas motte Academien begiära ett hans hemman, Toppstad benämdh, igen.

VII. Quaestor begiärade att inspectores aerarii wille skaffa sig een richtig och 
reen jordebook. Swarades att bookhållarens plicht ähr att lefreera richtige jord
böcker.

VIII. Lofwade Quaestor att oppsökia dhe documenter på Academiae gpdz som 
fattas, och dett i Cammaren i Stocholm.

IX. Tuenne studiosi ähre nyligen komne ifrå Hallandh [ = Hållandh?], begiära 
testimonium att förreesa här ifrå efter dhe intett kunna sig häär oppehålla. Resol. 
Dhe ähre för obligerade att studera här wijdh Academien, och emedan dhe wilja 
ähn yttermehre wijdh Academier wijstas, skola dhe blifwa här någon djdh ut possint 
coalescere illorum animi cum nostratib»/.

Den 28 Junij

effter bönen slötz att consuit M. Bringi«/ medh Notario skole reesa till Börje 
ting, efter Johan Axehielms förmådde citation. 2. Effterlätz m. Eskildh att bekomma 
Consistorii intercession till Illustriss. Cancellarium om någon hielp af Academien.

Den 1 Julij

convenerunt in Consistorio minori D.D. Sueno Broms p.t. Rector, DD Joannes 
Terser«/, M. Ericus Odheli»/, M. Ohus Steni«/, M  Christian»/ Ravi#/.

I. Uplästes wälb:ne Sigridh Baneers testamentzbreef. Ven:dum Consistorium holt 
rådeligitt att der utinnan förändrades detta, att heele facultas theologica motte hafwa 
beställa om personens wähl som till samma stipendium skall tillställas, och icke 
een alleena. Wille och wälborne jungfruen någott föröka stipendium wore dett 
wäl, emedan een studios»/ kan intett der medh hielpt wara, och myckett högt 
blifwer eljest obligeradt

II. Proponerade DD Terser»/ om tryckerijwäsendett och huru Academien der 
på ähr i någon skuldh, hwar på fodras penningar. Consistorium sade sig intett 
kunna någott der på suara.

III. Constituerades inspectores aerarii M. Eric»/ Odheli«/, M  Isac«/ Istmeni»/. 
Tryckerij räkningarna bleef Notario pålagt att giöra klaara.
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Die 5 Julij

in Consistorio ordinario convenerunt DD. Sueno Broms AcacL p.t. Rector, D.D. 
L  Stigzeli«j, DD Joannes Terser»j, D.D. Catolus Lithman, M. Eric«/ Odheli«/, 
M. Israel Btingius, M. Martin«/ Nycopensis, Dn. Henric«/ Ausi«/, M. Johannes 
Laurbergi«/, M. Petr«/ Liung, D a  Johannes Rudbecchius.

1. M. Laurenti«/ Bronn i«/ begiärer att niuta för hösttermijn 1653 sitt wahnlige 
stipendio, effter han nödgas i Strägnääs tiäna utan löha Resol. Consistorium kan 
intett ombyta någott uti H. GrefL Excellence Illustriss. Cancellarii resolution om 
detta ährendett. 2. Stipendium debetur praesentib«/ tantum.

2. Lofwadhe Dn. Henric#/ Ausi«/ sig wilja tala medh Quaestoris enckia att jord
booken må ut[be]komma, och obligationerne alla afskrifwas och vidimeras.

3. M. Laurbergi#/ refererade om een benemdh Lars Pålson, hwilken ähr beskylt 
för een missgierning, och eljest steller sig illa så att han borde incarcereras, men 
häradzfougden will intett befatta sig medh honom efter han säger sig wara student 
der han lickwäl hafwer hushåld på bygden, brukar hemman, och icke på många 
åhr haar waritt wijdh Academien, frågade om icke een sådan motte afseyas ifrå 
Academiae jurisdiction. Resol. Een sådan motte intett under Academien försuaras, 
utan gifwes till fougden een attest af protocollo att han intett wijdare ähr under 
Academien.

IV. Alla D.D. Professorum breef skola afskrifwas i een seerdeles book, uti ordning 
hwar efter annan, och skole derföre medh snareste inlefreeras.

V. Tillsades Notario att han tillijka medh dett öfrige motte hafwa beställning 
om dhe utlänte penningar, och dem infodra så snart obligarionerne blifwa afskrefne 
och vidimeradhe.

VI. Uplästes conceptett på Notarii instruction angående resten och bleef af Con
sistorio censeratt och bewiljatt att underskrifwas.

VII. D.D. Terser#/ bekiende oppenbahrligen sig hafwa hördt af saht M. Boo att 
sahL Gestrinii effterlåtne wore Academien skyldige 1500 rdr.

VIII. Dn. Prof. Johannes Bure#/ lofwade räkningarna angående resten, att inläggia 
med snareste.

IX. D.D. Terser#/ omtalte Academiens skuld för tryckerij n[emligen] 250 och 
sedan 317 rdr, begiärandes att dett motte blifwa betalt. Consistorium besuärade sig, 
att hwad tryckerij widkommer, hafwer dett intett bewiljatt att så myckett tryck skulle 
kiöpas, ey heller hafwer dett waritt af nöden. Item att myckett dugligitt tryck ähr 
utskickatt och tagett i betalning för ringa wärde, såsom dett grekiska tryckett och 
een deel annatt hwilkett hade wäl kunnatt brukas till dess Academiens medel kunde 
blifwa någott bättre. Dett oduglige hafwer Consistorium hållett före att dett allenast 
skulle omgiutas och icke tagas i betalning som skedt ähr till Academiens stoore 
skada.

DD. Terser#/ suarade sig aldrig hafwa weelatt Academiens skada här uti utan 
att Academien skulle kunna fåå ett tiänligitt tryck. Men om någott dugligitt hafwer 
utskicka[t]s som brukeligitt waar, motte inspectores och Johannes Pauli der till 
suara hwilke borde hafwa der med upseendhe.

Sedan sade H. Ährewyrdigheet. Emedan som iag hörer att dett hålles före att 
Garmond ähr öfwerflödigt hijt in kommett will iag behålla den stijlen för mina
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penningar, allenast dett andre blifwer betalt, ty iag ståår i caution och interesset 
wäxer mehr och mehre.

Consistorium suaradhe: Att hwadh som finnes in actis wara slutett att skola 
betaalas, dett motte wäl betalas, men dett öfrige motte blifwa så länge stående till 
dess någott blifwer i förråd att betalas medh.

Den 14 Julij
höltz Consistorium maj»r pfvesentib. DD Suenone Bröms p.t. Rectore, DD Lau

rentio Stigzelio, DD Joanne Tersero, DD Petro Schomero, M. Erico Odhelio, M. 
Israele Bringio, DD Daniele Sidenio, M. Johanne Frank, M. Olavo Stenio, M. Mar- 
tino Nycopense, M. Laurentio Fornelio, M. Christiano Ravio, Dn. Johanne Buraeo, 
D a  Emundo Figrelio, D a  Jona Sundelio.

I. Proponerade Rector om M. Petri Mogathaei saak, huru som han hafwer inscio 
Decano låtett trycka een intimalion och der uti inviterar hospites och cives acade- 
micos till een ora/ion, hafwer och låtett biuda H. M:tt Konungen, och fleere for- 
nemlige. 2. När han bleef af Decano M. Ravio påmint att detta war contra con
stitutiones giordht och supra magistrorum privilegia begynte han protestera och seya 
sig ante abitum wilja asserere libertatem studiosiorum [sic] et privilegia m agistro 
rum hacten«j oppressa, kallade Dn. Professorem Sundelium sin oppressore?» och 
protesterade på privilegia, sade sig hafwa waritt communicerade honores quare 
postulavit sibi ostendi privilegia. 3. När han af D. Dn. Professorib., D.D. Laurentio 
Stigzelio och M. Laurentio Fornelio, bleef afrådd att låta sin intention fortgåå lydde 
intett. 4. Att han hade förbijgått D. Dn. Professores hwilka böra i sådant fall in
timera. 3. Att han hade giordt een rem mali exempli, hwilken om hoon skulle 
effterlåtas kunde myckett ondt, såsom calumniae et obtrecta/iones efterfölja.

M. Mogathaeftr suarade: När som iag af Decano M. Ravio blef kallader och 
detta förehöltz mig, suarade jag att privilegia magistrorum efterlåta mig dett att 
giöra, och ähr intett owanligitt att een magister iviterar, derförutan hafwer een 
philosophiae magister loof att praesidera in disputa/*onib»r hwilkett intett skee 
kunne om dhe icke opslåås och intimeras. 2. Dett som mig påföres att iag skulle 
asserera privilegia magistrorum odi libertatem studiosorum, ähr dett orätt, odi sådant 
som iag aldrig sagt hafwer, Professorem Sundelium kallade iag intett min oppresso
rem, utan sadhe mig undra, hwilken som skulle wara den såsom will reducera mig 
till den servitutem. Jag troor intett sade iag att Sundeli%r dett haar giordt, wäl 
weet jag att han hafwer tillförende waritt mig emoot, och när iag disputerade sade 
han sig skola opponera till min skam. Dett synes och fögo bättre wara om han 
wille emootståå mig i detta. 3. Att iag intett effterkom gode fautorum inne- 
rådande war orsaken, att mig intett kunde monstreras ex constitutionib»; att iag 
hade der emoot mig förtagett. 4. Wille iag intett i den måttan besuära någon 
Professorem, efter iag wiste alla med sine egne och andre saker wara nogsampt 
belastade. 3. Ähr mig och kunnigt att fleere hafwer intimeratt för mig såsom 
M. Lyserw.

Här till suaradhe Rector nomine Consistorii. 1 hafwa dett ingenstädes uti consti- 
tutionib. att een magister hafwer macht att convocera coetum academicum. Och 
detta ähr een pars administra/ionis academicae, hwilken ingen extra ordinem profes
sorium wijdkommer. Eljest hafwa wij expresse in constitutionib#j att Decani och 
inspectores typographise skole alt öfwersee som tryckes, hwilkett I icke hafwa låtett



1654:1 4  ju ti- 17 juti 219

skee. I hafwa ambitiose giordt der uti att I icke läte någon annan intimera, der i 
lickwäl skulle studere modestiae. Hwad M. Lyseruw wijdkommer waar hans factum 
och sådant som sträfwade emoot constitutiones och hade intett godt med sig, hwar- 
före må 1 intett wänta att detta skall Eder så lätt afgåå.

M. Mogathae#; bekiende omsider sig hafwa erreradt in processu och begiärte att 
Ven:dum Consistorium wille sig dett förlåta, och wara sig ähn wijdare favent, och 
ähn wijdare sig dett efterlåta att han kunde ännu fåå intimera för sin oration, 
hwilkett honom aldeeles nekades. Omsider begiärte han att Professor Schyttian#; 
skulle intimera. Men Consistorium badh honom wara tillfrijdz medh den som Rector 
behagade att han dett giöra skulle, sedan och låta sin oration öfwersees hoos Deca
num. M. Mogathae#; sade i förstonne sig intett wilja declamera, emedan dett utan 
twifwel länder sig till skam, men omsider lofwade han sig wilja skicka orationem 
till Decanum, oansedt han intett ähr reen skrefwen. Begiärte ähn ytterligare att 
Ven:dum Consistorium intett will fatta någott wijdare misshagh till detta, utan 
hafwa sig här effter recommenderatt.

Här effter discurrerades uti Consistorio hwad som här uti kunde wara att giöra, 
och höltz före att han M. Mogathae#; propter procacitatem borde på någott sätt 
straffas, skulle och hans förseende giöras per publicam Rectoris intima/ionem 
kunnig och hans intima/rån revoceras, men omsider slötz: Att emedan M. Moga
thae#; sin errorem och skuld afbeder, skall allenast per intima/ionem hans förra 
programma revoceras, och saken notificeras H. Excellence Rijkz Marskalken Grefwe 
Johan [Oxenstierna] såsom och per occasionem hoos Illustrissimum Regni et Aca
demiae Cancellarium, hwilkett och sedan skedde, hwarest såsom M. Mogathaei op- 
togh bleef acriter reprehenderam

II. Proponerade Rector att Cratzinnan intett ähr tillfrijdz med domen utan will 
giöra intaal der uti. ResoL Termin#; appella/ionis ähr allereeda förleeden.

III. Slötz att Rector in persona propria motte agera sin saak emoot Stiern- 
hielm.

IV. Taltes om sacellani h:r Peders salario för sin tienst, men slötz intern

Die 17 Julij

in Consistorio convenerunt DD Sueno Broms p .t Rector, DD Laurenti#; Stig- 
zeli#;, M. Eric#; Odheli#;, DD. Daniel Sidenius, M  Israel Bringi#;, D a  Henric#; 
Ausi#;, M. Petr#; Liung, D a  Joh. Bureus, D a  Jonas Sundeli#;.

I. Slötz att inspectores och Quaestor skola förreesa till dhe ting som tillstunda.
II. Opbördzman Peder Benchtson skall citeras hijt in att inläggia räkning på restea 

Skall och sub poena carceris förbiuda Mårten Steensons bönder, att dhe intett bewijsa 
honom någon wijdare lydna, eller honom någott lefreera.

III. Slötz att hwar och een skall för sine rectorater giöra een richtig ra/kmem 
mulctarum. D a  Ausi#; lofwade dett mz första.

IV. D.D. Professorum breef skola i een serdeeles book inskrifwas, och emedan 
dhe eljest blifwa förglömde att bortskickas skola Cursores dem optaga.

V. Proponerades att een längd ähr tillbakasänd på någre personer som hwarken 
finnas i Academiens eller stadzens mantalslängdh. Hwarföre slötz om effterföljande 
sålunda:

1. Om biskopzenkiorna kan intett Consistorium annatt see ähn att dhe böra effter
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privilegierna wara frij, dock må dhe sielfwe tilltalas der om, emedan som okunnigt 
ähr till hwadh forum dhe sig hålla wilja eller böra.

2. Emedan h:r Daniel begiär wara under Academien, må honom tillåtas att in- 
sättias i dess mantalslängd.

3. Cursores ähre frij för sine personer, men för hustro och pijga motte dhe ut- 
gifwa.

4. Conrector scholas motte och för sin person sampt hustro och husfolk skrifwas.
3. Collegae i scholen sampt Sueno Blijdh ähre och frij för sine egne personer,

men för hustro och folck motte dhe utgifwa.
6 [ =  VI]. Refererade Rector sig hafwa tilltaalt den förra mölnaren Erick Larson 

om sin skuld, hwilken säger sig intett weeta huru myckett han skyldig ähr, för 
ähn M. Boos räkningar framkomma.

VII. D.D. Tersero; inlade een rela/*bn om tryckerij handlingarna, hwar på Ven:dm 
Consistorium gaaf per annota/iones marginales sitt skrifftelige betänkiande.

VIIL Slötz att Academiae timbermän skole byggia quarndammen.
IX. Rector lofwade sig wilja tala med Schotzfinchel i Stocholm, och om han 

icke will snart komma, will Consistorium föresee sig om någon annan.
X. Dn. Henric#; Ausior lofwade sig wilja blifwa kyrkiowärdh på ett åhr.
XI. Slötz att alla Academiae documenter och breef skola skaffas in aerarium 

eller någott annatt trygt rum i kyrkian, och förwaras i någott skrijn, till hwilkett 
senior facultatis theologicae. Quaestor och Notarior hwar sin nyckel skole hafwa.

XII. Slötz att m. Eskild motte för eldzwåda skull sampt annan skada booföra utu 
Communitetz camrarna. Johan Pauli skall och tillseyas att han inga swijn eller 
annan boskap skall hafwa neder i wåniogen, lyder han intett, skall sådant blifwa 
honom fråtagett.

XIII. Constitutiones skole snart öfwersees och lefreeras tillbaka.
XIV. Wachtmestaren begiärade instruction att anstella sin wacht efter. Rector 

lofwade sig wilja begiära af wachtordningen i Stocholm een copia.
XV. Een studios#;* haar låtett per alium uttaga ett testimonium, och haar be- 

sofwett een pijga här i staden, frågas om han icke må citeras hijt. ResoL Ähr han i 
landett så må dett wäl skee. Och den som uttog testimonium och waar facti 
conscio; böör incarcereras.

XVI. Rector lofwade sig wilja referera Illustrissimo Cancellario huru som med 
Flottsundz hemman tillståår, med begiäran att H. Excellenz wille ratificera con- 
tractett.

XVII. Slötz att tryckett skall opwägas. ProRector och inspectores blifwa der hoos, 
hwilka skola taga obligation af Johanne Pauli att han dett wäl föreståår. Inspectores 
aerarii skole öfwersee tryckerijräkningarna.

Den 3 Augusti

uti kyrkian effter bönestunden.
I. Slötz att alla DDn. Professores motte någott förskicka till stadzcappellanen för 

sin giorde tienst.
II. Orgenisten skall inläggia räkning om han will någott hafwa på resten.

* Enligt marginalanteckning var hans namn Johannes Casper [Caspari].
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III. Stipendiarii som någott fordra för hösttermijn A:o 1652 skola med god skiääl 
eller eedeligen bewijsa sig hafwa för den termijn någott att fodra.

Den 4 Augusti
sammankommo in Consistorio D.D. Laurentizw Stigzelizw, M. Israel B r i n g t  

M. Petrzw Liung.
I. Läte inspectores opläsa Quaestoris breef medh befalning att mölnaren skola mala 

tullen i malt och miööl M. Liung lofwade sig wilja skaffa bod der till på Is- 
landett

II. Slötz att Academiae taak motte nu i höst byggias. Elias Månson tillsades att 
skaffa tegel der till ifrå Alsike.

III. Erick Mårtenson skall låta sieif nedföra tullen.

Den 24 Augusti
höltz ordinarium Consistorium maj zw ptvesentibzw D.D. Suenone Br[öms] pro- 

Rector[e], DD Laurentio Stigzelio, D.D. Joanne Tersero, D.D. Carolo Lithman, M  
Israele Bringio, M. Isaaco Istmenio, Dn. Johanne Bureo, Dn. Emundo Figrelio, 
Dn. Jona Sundelio.

I. Handlades om Petter Schultz saak, vide acta criminalia.
II. Slötz att tryckett skall opwägas om morgon klockan 8 uti pro-Rectoris D.D. 

Schomeri, M  Isaaci Istmenii och Notarii närwaro.
IU. Adjunctis tillståås att bekomma af resten sedan deras räkningar ähre inne- 

lagde och öfwerseedde.
IV. Höltz rådeligett att emedan som lijtett finnes i förrådh att laga Academiae 

taak utaf, motte dett byggias med bräder om så giörligitt ähr.
V. Slötz att ett placaat skall opslåås och förbiudas att dhe studiosi som ähre 

hemma nedre i landen der pestilentien haar grasseradt, skola hålla sig här ifrå 
staden på någon tijdh.

Den 26. Augusti
opwogz dett nya tryckett i domkyrkiones bodh med dess wågh, närwarande D.D. 

Petro Schomero p.t. pro-Rectore, M. Isaco Istmenio et Notario och befans som 
effterföljer.

Garmond Romain 
Garmond Curcijf 
Median Romain 
Median Curcijf 
Median Hogdeusch 
Median gresk 
Augustin gresk

Defecter

% m k.

. 12 3 V 2

. 2 4 i i  V 2

. 8 13

. 13 17  1 / 8

10 x/ s
Augustin Romain 
Text Romain 
Ascendonica Romain

• 4
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Augustin Hogdeusch 
Median Romain 
Median Curcijf 
August. Curcijf 
Text Curcijf

Klein Canon 
Grott Canon 
Canon Hogdeusch 
Brevier linier 
Garmond linier

i

......................................... 4 5V2

......................................... 4 13 V a

......................................... 2 9

Summa 3 Skepp««^ 16 <tö 3 3 /8  mk.

Die 27 Aug.
h. 8 matutina convenerunt in Consistorio D.D. Petr»/ Schomer«/ pro-Rector, D.D. 

Joannes Terser«/, DD Carol»/ Lithman, M. Israel Bringi»/, Dn. Henricus Ausius, 
M. Petrus Liung.

I. Refereradhe pro-Rector huru den som hammaren bygger wijdh Wattholmen 
begiärer någott jern till ringar sampt och sågbräder att fullborda husett medh. Resol. 
M  Petrus Liung p.t. inspector sampt fougden Erick Olson [och] Elias Månson skola 
reesa dijt och besee hwad behöfwas kan. Elias skall och hålla gran räkning der 
utöfwer. Detta lofwade M. Liung wilja sig påtaga.

II. Fougdarna Erick Olson och Elias skole citeras hijt in till nästa Consistorii dag. 
Peder Benchtson skall och alfwarligen befalas inkomma och läggia in sine räkningar 
på restea

Dito.
Effter middagen kommo in Consistorium M. Israel Bringi«/, M  Petr«/ Liung 

och Notari«/ till att öfwersee Adjunctorum inlagde räkningar.
I. Uri M. Marci Simmingz räkning befans att hösttermijnen A:o 1630 waar på 

hans credit opfördh, hwilken honom heele och hållen utslogz, emedan han intett 
bleef till adjuncturam confirmeratt för ähn termijn waar allereeda ute.

II. Uti M. Petri Laurentini räkning föres till hans credit wåhrtermijn pro adjunc
tura 1632 hwilken M. Norae«/ haar uttagett efter han här waar till den termijns 
endhe. Item föres up duplex stipendium för Bibliothecae cura men effter acta finnes 
ey utan simplex. Noch hösttermijn 633 opföres duplex stipendium, men blifwer 
simplex till dess Ventdi Consistorii sluut annorleedes der utinnan faller. När mehre 
sådant rättadt blifwer sec«»d«m acta, och den spannemåhlswärdering achtas som 
in Consistorio satt ähr, befans hans heele credit blifwer 1273 men debet 1232. Rester 
altså att bekomma 43 dr koppitt.

III. Augmentum för förste termijn opföres halfparten men beståås alleenast å dato 
literarum och belöper sig på Michaelis termijn 16 dr 12 */2 öre. Slötz derföre att 
ehwad som fattas på wåhr och hösttermijn 633 dett skall blifwa betalt.

Den 30 Augusti
höltz ordinarium Consistorium majus, nährwarande D.D. Suenone Broms p.t. 

Reet., D.D. Laurentio Stigzelio, D.D. Petro Schomero, D.D. Carolo Lithman, M.
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Erico Odhelio, M  Israele Bringio, M  Isaaco Istmenio, Dn. Henrico Ausio, M. 
Christiano Ravio, Dn. Johanne Scheffero, Dn. Benedicto Hedraeo, M. Petro Liung, 
Dn. Emundo Figrelio, D a  Jona Sundelio.

I. Refererade Rector om Schotzfinkel att Cammaren will intett mista honom, så 
frampt icke Academien will honom försörja med een stadig lägenheet.

II. Om Nicolao Sigfridi [Wast] att han hafwer genom Quaestoris anhållande 
bekommitt confirma/ron af Illustriss. Cancellario att wara Academiae bookhållare. 
Consistorio behagadhe detta intett att Quaestor af egen godh tyckio utan dess inne- 
rådande eller weetskaap haar låtett confirmera honom. Slötz derföre, att han skall 
och praesentera sig Consistorio. Och effter han will sig M. Boos enkias räkningar 
företaga, motte med nästa post skrifwas effter honom att han medh snareste hijt- 
kommer, men intett kallas han i brefwett Acad. bookhållare. När han hijtkommer 
skall han obligera sig Consistorio att intett alleenast tiena Quaestori, utan och see 
medh all trooheet på bonum publicum.

III. Peder Benchtson inkom och inlade rästlängden, men intett stält till sahL 
Quaestoris dödz tijd, utan opfört hwad som till detta datum hoos Academiae 
bönder inneståår. Befaltes derföre att fatta een längd på dett som hoos bönderne 
innestod den tijd sahL Quaestor död bleef, hwilken han lofwade att lefreera fiorton 
dagar till

IV. Erich Olson opbördzman begiärte een instruction af Consistorio att sig motte 
tillåtas utpanta resten hoos dhe bönder som han intett eljest kan förmoda att ut
bekomma utaf. ResoL Han skall den bekomma.

V. Tillstodz Notario och rectori cantor Henrico att bekomma några t:r spanne- 
måhl på resten.

VI. Petror Cursor begiärte att Academien will unna honom een tompt här wijdh 
Academiae gård att byggia på. Denna hans begiäran slötz intett uti, utan befaltes att 
dhe som emillan atrium auditorii Gustaviani och Kongstallett bygt hafwa, skole op- 
ryckia och byggia annorstädes.

VII. Slötz att Eskill och Johanni Pauli skall blifwa tillsagt Strengeligen, att dhe 
intett hafwa någon booskap neder uti auditorii Gustaviani hus, utan hålla altijdh 
reent.

VIII. Effter Academien hafwer bättre praetension på tompten som Jacobi Cursoris 
gård ståår på ähn som staden skall han inga tomptöre gifwa staden.

IX. D.D. Ter serar begiärte een äntlig Consistorii resolution om tryckeries betal
ning. Discurrerades här om ut d. 5 Julij §. 9. Johannes Pauli inkallades och frågades 
af honom hwilken hafwer bestält dett grekiska tryckett här inn. Han suaradhe: Her 
Professor Ausior. D a  Ausior suarade: Intett ähr dett sant att iag bestälte dett här 
inn, utan dett hafwer iagh wäl kunnatt sagt, dett woro gott att wij hadhe mehre 
grekisk tryck. Så myckett iag behöfde, waar här wäl tillförende. Johan Pauli kunde 
intett neeka här till. Frågades ähn wijdare om dett samma. Han suarade Consisto
rium eller Professores. Frågades ähn wijdare. Effter wij nogsampt af actis weeta att 
Consistorium haar dett aldrig bestält, motte I seya hwilka af Professorerne dett 
giordt hafwer. Här till kunde Johannes Pauli intett suara. Utan sade att om Consis
torium dett icke haar weelatt behålla, skulle dett hafwa blifwett sagt när räkningen 
hijtkom. Consistorium suaradhe, att räkningen hafwer aldrig in pleno Consistorio 
blefwett wist ey heller haar Consistorium declareratt sig att behålla dett. Frågades 
huru dett tillkommer att dett så dyrt ähr, emedan her Professor Ravior låter see ett
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grundligitt förslag ifrå Hållandh att grekisk tryck tillbiudes Academien för half* 
parten ringare wärde och äntå någott bättre. Johannes Pauli suaradhe: Dett kan jag 
wäl see att Vallet intett hafwer för stoor prof i j t, emedan han moste gifwa för 
matricer till hwart skålpundh tijo gylden, effter han dem intett äger sielf. Samma- 
leedes ähr och med somlige af dhe andre skriffterne. Consistorium frågadhe, om 
han skall derföre taga dubbelt af Academien mehre ähn hon kan bekomma af 
andre, der att han intett sielf äger matricer, och hwij han så dristigt hafwer handlatt 
med Academiens skadha utan Consistorii ordre. Suarade intett. Frågades ännu hwil- 
ken haar bestält den sidste posten som ähr inkommen. Han suarade: Alt dett som 
ähr infördt hafwer Doctor Terserus bestält, jag skreef effter hans wilja brefwett, 
och han satte sitt nampn der under.

Om tryckerij betalningen resolveradhe sig Consistorii rätten sålunda. Att aldraförst 
motte giöras een richtig och klaar räkning på altsamman, hwilken M. Christ Raviar 
tillijka medh inspectoribus skole denne weckan, eller till dett sidste om måndagh 
förfärdiga.

X. Consistorium bewiljade att ståå all nödig bekostnadt på hammaren wijdh 
Wattuholmen, och M. Petrus Liung skall reesa dijt att öfwersee dett som behöfwes. 
Men sedan han färdig blifwer, motte han arenderas till een god man.

XI. M. Israel Bringi«j refereradhe sig wara ombeden af M. Boos enckia, att han 
wille på hennes wägna af V:do Consistorio begiära, att wälberte Consistorium will i 
den motton wara sig till bijstånd, och låta utfodra af sahl Gestrinii efterlåtne, dett 
som dhe ähre skyldige. Dn. Ausi»r refererade att gården intett ännu ähr alieneratt, 
utan allenast hyrder af Johan Jonson.

XI [bis]. Tuenne Livoni Illustriss. Cancellarii stipendiarii begiära testimonia. Resol. 
De måge dett bekomma.

XII. Slötz att humblegårdzmä staren skall detta åhr beståås siu drängiar.

Den 20 Septembris
höltz ordinarium Consistorium majus närwarandhe D.D. Suenone Broms p.t. 

Rectore, D.D. Laurentio Stigzelio, D.D. Joanne Tersero, D.D. Carolo Lithman, M. 
Erico Odhelio, DD. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M  Laurentio Fornelio, 
M. Olao Unonio, Dn. Henrico Ausio, M. Johanne Laurbergio, M. Christiano Ravio, 
D a  Benedicto Hedraso, D a  Johanne Bureo, M. Petro Liung, Dn. Emundo Figrelio, 
D a  Jona Sundelio, D a  Olao Verelio Quaestore.

Een Academiae rättare boendes uti Erich Olsons befalning i Lille Åby framkom 
för Consistorii rätten och begiärte 1. Att, emedan han hafwer dett hemmanett som 
han åboor nästan af ödhe optagett, och sedan der på myckett kostatt besynnerlig 
med bygnadt, Consistorium wille någon förordna som dett besichtigar. 2. Samma- 
leedes och dett som ähr kostadt och bygt på ett annatt Lunda benemdh, hwilkett 
fougden för fyra åhr sedan satte uti hans hender warandes då ödhe och 3. Förunna 
sig någon refusion för dett som kan skiäligen pröfwas wara öfwerbygt. 4. Att Aca
demiens utskickade besichtigar någott som kan genom syyn winnas till desse byar, 
effter och Greff Ludwijk haar och dett samma skriffteligen af Academien begiärt, 
hwilken will uti bekostnaden på synen och så participera. 5. Att detta Lunda motte 
med åhrlig ränta och knecht blifwa ett.

Resolutio Consistorii. När som der om tijdigt blifwer påmint, skall een eller 
tuenne på Consistorii wägna utskickas att besee lägenheeterna, och hwad som be-
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finnes wara oprättadt öfwer laga bygning skall blifwa bestått. Men om synen 
emillan Lunda och nästa byy, ähr någott betenckeligitt emedan Academien uti den 
byyn hwilken prastension ähr oppå hafwer ett heelt hemman, der Lunda allenast 
halft ähr, hwilkett och skada lijder om någott genom syyn afgåår. Men till att läggia 
tuenne hemman uti ett och altså förringa mantalen, kan ey Consistorium sig under- 
ståå, utan sådant motte sökias i Cammaren.

Begiärade altså denne Academi® åboo och rättare, att emedan han een ofgammal 
man ähr, och hafwer nästan heele sin ålder tient Academien, att han motte, sig till 
hielp, fåå behålla een dräng frij för knechten. Resolutio. Quaestor och fougdarna 
skola på utskrifningar så laga, att dennes drängh icke blifwer satt till knecht

II. Effterleetz Tomas i Hubby i Närtuna sochn tillgifft för halftrettonde tunna 
som han ähr kommen på rest före emedan han ey tillförende haar nutett den frij- 
heet som honom lofwades när han för sex åhr sedan optog hemmanett, och hafwer 
der till wäl och myckett bygt och hemmanett oprättatt, hwar på han skrifftelig 
bewijs hade, och fougden wittnade samma.

III. Anders Anderson i Roosta i Frössunda sochn inkom hafwandes gode skiääl 
och skriftelige bewijs, att hans hemman ähr alt förhögt afradzlagt, ty han moste 
med giääl och afradh giöra halffiortonde tunna, men kan alleenast så åhrligen fyra 
tunnor och ingen lägenheet finnes mehre att optaga. Eng och skoog ähr och intett 
mycken till hemmanett, utan näpplig så myckett som nödigt till hemmanett behöfwas 
kan, begiärte derföre förmedling på be:te hemman.

Resolutio. Effter detta så i sanning befinnes, och eljest wittnas att denne åboo 
hafwer wäl hemmanett bygt och flijtig finnes, dy skall han åhrligen niuta halffierde 
tunnas förmedling, dock med wilkor, att han låter sig finna flijtig, och utgiör rich- 
tigt sine utskylder.

IV. Tillsades fougdarna Erick Olson och Elias [Månsson] att dhe skole med alfwar 
opfodra resten, så framt dhe icke sielfwe der till suara wilja.

V. Rättaren skole allesamman bekomma tillgifft på halfparten af sine skiutzfärdz- 
penningar, effter dhe motte myckitt rijda Academiens ährender.

VI. Fougdarnas begiäran om skiutzfärdzpenningar motte resolveras när Academien 
fåår någon Cancellarium.

VII. Een bonde som haar lijditt skada af eeldzwåda, haar derföre hafft tu åhrs 
frijheet, begiärer ännu ett åhr. ResoL Detta skall först besichtigas och sedan resol
veras om någon frijheet kan wijdare gifwas.

VIII. Academi® bönder skole utgiffwa kröningzhielpen så wäl som annatt frelse.
IX. Proponerades att häradzfougden fodrar cröningzhielpen af Professorum pr®- 

bendehemman. Höltz före att Consistorium kan intett här utinnan giöra. utan om 
fougden den uttager, må landzherren sökias der om, och honom wijsas dhe skiääl 
som kunna i denne saaken framdragas.

X. Refererade Qu®stor att een kiöpman haar sig tillhandlatt Munktorps kyrkio- 
herbre, men fougden haar afstrukett half roge hwarföre kiöpman afförer halfellofte 
tunna. Fougden säger så lijtett inmalt wara, att eljest kunde intett tillräckia. ResoL 
Här om skall ransakas, haar fougden mehre afdragett ähn som borde skee, skall han 
straffas.

XI. Proponerades om Petter Schultz saak, huru han nu ähr åter igen hijtkommen 
och förwäntar utslag i saken. Effter omröstande slötz eenhelleligen per vota att 
Petter Schultz motte gåå lag, och meed 12 manna eedh befrija sig ifrå dråpett om
1 5 -691091  S a lla n d e r
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han dett gitter, hwilkett skall skee fiorton dagar tilL Vide acta criminalia.
XII. M. Ravi«! besuärade sig att tryckierekningarna icke kunna richtigt giöras 

effter antecedentia fehlas.
XIII. Archiepiscop»! låter påminna om constitutionib»! att dhe blifwa utan drögz- 

måål färdige.
XIV. M. Ravi«! protesterade emoot convent»! na/ionales, sade att dhe förorsakade 

myckett ondt, i dett att dhe skole wara uti seniorernes devotion, hwilka ordinera 
dem till sina lectiones privatas, och draga dem ifrå lectionib. publicis, förbiuda att 
höra den Professorn som giör dem någott emoot

Slötz att sådant skall in constitutionib»! förtagas. I meedler tijd skall per intima- 
/iönem förbiudas att studiosi och magistri promiscue hålla privata exercitia.

XV. DD Terser«! sade sig hafwa ett exemplar af constitutionib»!, hwilka Doctor 
Locceni»! har i breddan noteratt på. Dhe nya constitutiones som reenskrefne ähre 
uttog Rector Academiae att öfwersees af faculteterne, skola fiorton dagar till wara 
färdige.

XIV [=X V I]. M. Christian«^ Ravi«! inlade een protest emoot Jacque Valletz räk
ning, hwar på DD Terser«! mündigen suaradhe, men sedan behöltz den samme af 
Profess. M. Ravio dllijka med räkningarna.

XV [ = XVII]. D.D. Terser»! fodrade dhe penningar som han hade gådt i godh 
före, nemliga een post af 250, den andre af 317 rdr. 2. Begiärte att hans Ehrwyrdig- 
hetz collaboranter motte efterlåtas rum inter stipendiarios nu till nästkommande 
höst allenast

Emoot dett förra protesterade M. Ravi«! toti»! facultatis nomine, sade sig wara 
dett pålagt att försuara Academiae commoda här uti. Sadhe att mening haar waritt 
hoos alla att dhe 250 rdr skulle wara inslutne uti dhe 317 rdr, emedan som ingen 
räkning inlades när obliga/ion af Consistorio fodrades. Sade och facultatis meening 
hafwer waritt, att detta skulle lefreeras när een richtigh räkning kunde inläggias 
grundader på Consistorii acter och besluut om alla poster af tryckerij.

Här till suarade D.D. Terser»!. Hwadh Academiens nytta wijdkommer, hafwer 
jag altijd hållett den så wäl i acht som i Dn. collega Ravio, ey heller haar jag i 
denne motton sökt Academiens skada, utan dett alleenast, att ett sådant trycke som 
nödtorfftigt wara kan motte till Academiens tienst inkomma hwar utinnan jag intett 
annorleedes ähn oprichtigt hafwer mig förhållett, och intett weelatt här uti någott 
afhenda Academien som i Dn. M. Ravii giordt hafwa. Dy iag kan och skall dett 
bewijsa att i hafwa för Eder sielf behållett 800 rdr till tryck, hwilkett Drottningen 
deputeradhe till denne Academien.

H:r Professor Ravi«! suarade att dhe 800 rdr woro aldrig af H. M:tt deputerade 
till Academiens tryck, utan woro skiänkte af H. M:tt till sitt egitt arbeete.

XVI [ =  XVIII]. Quaestor refererade att detta åhrs ingield intett kan spijsa till sta
tens afbeetalning. Befaltes derföre att han motte effter KongL resolution först 
Academiens fattade Staat afbetaala etc.

Ähn sade Quaestor att dhe extraordinarie räntorne belöpande sig af Academiens 
godz till 1600 rdr ähre för sitt första quaesturae åhr af M. Boo opborne, hwilke han 
motte af resten igentaga, att betala staten medh. Consistorium hölt före att här 
om motte granneligen tillsees och fougdarna motte giöra härföre richtigt beskeedh, 
ty dett synes ey sanningen lijkt, att alt dett som emillan initium anni 1653 och till 
S. Johannis opburitt waar, skall entligen wara af extraordinarie utlagor, utan eljest
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gammal rest, såsom hoon af fougdarna sine mentione nominis indiscriminatim 
opbäres.

XVII [ =  XIX]. Frågades om Nicolao Sigfridi [Wast], hwarest han hafwer sitt till- 
håldh. Quaestor suarade honom wara i Stocholm, och skola med snareste igenkomma, 
ty (sade Quaestor) jag will att han innan 14 dagar skall hafwa mina räkningar fär
diga att blifwa här praesenterade.

XVIII [ =  XX]. Dhe som hafwa tagett penningar af Academien till läns skola 
blifwa skriffteligen påminte der om och skickas dem tillhanda obligationerne af- 
copierade.

XIX [ = XXI], Slötz att Academien skall giöra intaal på sahl Gestrinii egendoom 
här i staden efter sahL M. Boos effterlefwerskas begiäran, och dett publice på råd- 
smfwan; hwilkett och strax effter per Notarium bleef effterkommett. Sammaledes 
skedde på Ven:di Consistorii wägna intaal på Mårten Steensons fasta egendomb, 
till dess han giör Academien satisfaction för löhnen.

XX [ =  XXII], Een fullmechtig ähr hijt skickatt af een kiöpman, att kräfja een 
post penningar af M. Boos enkia, begiär Consistorii bijstånd. ResoL Academien 
hafwer närmast praetension på alt dett hoon äger, till dess annatt med räkningar 
bewijsas.

XXI [ =  XXIII]. Slötz att den pantkiäden som h:r Professor Ausi«; hafwer af 
M. Boos enkia för Academiens penningar motte lefreeras in locum publicum, hwil
kett och h:r Ausi«; lofwade.

XXII [=XXIV]. Uplästes Dn. Johannis Rudbecchii breef, der medh han af 
H. M:tt Drottningen ähr blefwen förordnatt Professor theologiae ordinari«;, sedan 
Dn. Petri Rudbecchii confirma/ion på professione theologica extraordinaria. Reso
lutio Consistorii. Emedan Johannis Rudbecchii breef ähr grundatt på berättelse af 
godhe bewijste proof, ähre och i Drottningens sidste regementztijd inter summas 
occupa/fones utwärkatt och intett praesenteradt medan H. M:tt wijd regementett 
waar, hwilkett om skeedt wore, hade Consistorium i ödmiukheet kunnatt H. M:tt 
föredraga, dett som här utinnan med rätta intalas borde, och dett effter H. M:tz 
sampt Illustriss. Cancellarii egen påminnelse och befalning att giöra uti sådana saker 
som någott orijmligitt hafwa medh sig, dy will Consistorium detta i underdånigheet 
hafwa refereratt till Hans KongL Maij:tz nådige behaag och resolution.

Sammaleedes resolverade sig och Consistorium på Petri Rudbecchii confirma/mns 
breef till Prof:m theohae extraord:m.

XXIII [=XXV]. Uplästes een begiäran stält på Adjunctorum wägna att Ven:dum 
Consistorium wille och dem den begiäran gynna att dhe motte till S:m R:m M:tem 
een intercession bekomma, att blifwa in honorib«; deelachtige med andre, som intett 
bättre ähn dhe Academien tiena kunna, och att dhe intett motte blifwa sådana 
postponerade. Eljest om dhe sådan intercession intett winna kunna begiära dhe 
Ven:di Consistorii loof att försökia sin lycka hoos Majestatem.

Den 2 6 Sept.

höltz ordinarium Consistorium maj«;, närwarande DD. Suenone Bröms p.t. Rec
tore, D.D. Joanne Tersero, D.D. Petro Schomero, M. Erico Odhelio, D.D. Sidenio, 
M. Israele Bringio, M. Olao Stenio, M  Martino Nycopense, M. Olao Unonio, Dn. 
Henrico Ausio, M. Isaaco Istmenio, M. Christiano Ravio, Dn. Benedicto Hedraeo,
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D a  Johanne Bureo, M. Petro Liung, Dn. Emundo Figrelio, D a  Olao Verelio 
Quaestore.

I. Refererade Rector att dhe som boo circa atrium auditorii Gust:ni och ähre till
sagde att opryckia sine hus besuära sig, att dem ähr detta i otijd tillsagt, begiära 
blifwa till wåhren, wilja gifwa tomptöre. ResoL Dhe må blifwa till näste wåhr.

II. Framwijste Quaestor Mårten Steensons quittenz på 11 dr koppar:tt hwilka han 
hafwer utan Quaestoris tillstånd opfodratt af een Academiae bonde, såsom och trugatt 
sig till skiutzhestar på åtskillige orter. Consistorium hölt billigt wara att emedan 
Mårten hafwer sådana streck altijd brukatt, motte han reddere ra/ionem officii sui, 
och bewijsa med een klaar räkning alt dett han hafwer opboritt. I medier tijd skall 
hans heele ägendom blifwa på rådstufwan arresteratt, hwilkett och per Notarium 
skedde.

III. Handlades ähn om tryckerij. M. Ravi»* protesterade emoot Valletz räkning, 
sade een post fleere gångor opföras. Honom wara alt för dyyr, och att Academien 
ähr een stoor skada skedd ther uti. att Vallet haar alleenast tagett dett gamble 
tryckett i betalning, der Consistorii meening waar att dett skulle omgiutas och altså 
betalas allenast giutarelöhnen. Wijdare sade att wichterne intett komma öfwer eens 
i den proportion som bordhe skee. 5. Att 2 2 1/ 2 p»»d assendonica hwilkett op- 
föres i räkningen, ähr intett hijt kommett. 6. Att Vallett skickar altijdh tryck medh 
defecter, hwilka motte på sådant sätt in infinitum altijdh på nyo förskaffas.

Här till suarade D.D. Ter ser»*. Hwadh Valletz räkning wijdkommer böör iag 
intett henne försuara uti dett som hon kan wara orichtigh, utan Johan Pauli lofwar 
sig wilja ståå för den samma. Johan Pauli inkallades, sade sig wilja suara till dhe 
73 gL som ähre tuå gångor opförda. Hafwer Vallet (sade DD Terser»*) handlatt 
medh oss obilligt och waritt för dyyr så må han sökias der om uti Amsterdam. Men 
antingen som tryckerij skall omgiutas eller på nyo alt betalas kostar dett lijka 
myckett, dy skall han omgiuta så tager han större arbeetzlöhn. Men dett weet jag 
af dem uti Stocholm att ett skålp«»d gammalt tryck gieller intett mehre ähn tree 
styfwert, och tager altijd skrifftgiutaren laccage. Om wichterna motte man taga god 
information huru dhe hwar andra correspondera. Assendonica finnes här och ähr 
ännu obrukader, oansedt hoon intett ähr för sig sielf specificeradt när altsammans 
här opwegz. Wijdare om defecter kan man dett seya, att skrifftgiutaren ähr omöije- 
ligitt att påhitta till att öfwerskicka så många bookstäfwer af hwardeere slagett 
som i sättningen behöfwas kan, derföre motte man altijdh när nytt tryck kiöpes och 
dett blifwer oplagt i kasterne, förnimma att ju någre typi af hwar bookstaaf nöd- 
torfteligen behöfwes.

Johan Pauli tillspordes huru som han kan försäkra Academien att tryckett blifwer 
altijd uti godt lagh och utan Academiens kostnadt förnyatt när dett blifwer förnött. 
Här till suaradhe Johannes Pauli. Jag will intett see Academiens skada, utan iag 
will obligera mig att hålla tryckett wijd macht, sedan der jag underhållett som mig 
lofwatt ähr, bekommer, will iag och ährligen gifwa någott till Academien.

IV. Taltes om Academiae bookförare, och höltz före att Jansoni«* intett med 
Academiens nytta kan brukas, ty han ähr ordinarie uti Stocholm, hwarest han dhe 
bäste böcker försäljer och skickar mästedeelen hijt een hoop med afskraap.

V. Slötz att Johan Pauli motte med snareste gifwa sin obligation om tryckett. 
Till att accordera medh honom deputerades DD Laurenti»* Stigzeli«*, DD Joannes 
Terser«*, inspectores aerarii och typographiae.
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VI. Quaestor wijste förslag på Academiens ingield, hwilken efter jordebooken 
belopp sig 106941/2  dr. När som kyrkioherbergen och dett extraordinarie der till 
kommer blifwer altsammans uti silfwermynt 22094 dr s:tt, hwilkett icke kan räckia 
till att betala staten medh.

Wijste och Quaestor een hoop documenter utskaffade ifrå Cammaren på åtskilligt 
som förledne tijder Academien ähr tillslagett. Besuärade sig och Quaestor att Prof. 
M. Raviar hafwer med hårda ord expostuleratt med sig om sin löhn, der han lick- 
wäl ähr förbuden att lefreera någott öfwer staten.

VII. Bleef effterföljande ährende af Rectore sålunda proponeradt. Emedan af- 
löhningen här wijd Academien skeer effter KongL resolution, hwar uti befales att 
alla ordinarie utgiffter effter staten skole först betalas, och der någott brista skulle 
motte dett skee för extraordinariis, antingen dett då skall blifwa in totum eller ex 
parte, will iag för någras skull weeta, om icke dhe Professores som ähre hijt komne 
sedan numer#; effter staten opfylt waar, icke skole wara på staten, och om icke 
Majestas tillijka förandrar och förhöijer Academiens Staat, när såsom een ordinari#; 
Professor constitueras. Här på oplästes ofwanberte Konglige resolution, sampt dett 
som i sielfwe staten om dess afbetaalning ähr stadgatt. Sedan refererade DD Petr#; 
Schomer#; att Reverendiss. Archiepiscop#; tillijka med sig utwärkade den samma 
resolution åhr 1652 och dett effter V:di Consistorii samptlige begiäran, att emedan 
Academiae Staat blifwer med extraordinariis myckett besuärad, och Academiae intrader 
till afbetalningen ey kunna tillräckia, att dhe som ordinarie effter staten hafwa böre, 
motte icke för deres skuldh som tillkomma någott aff sin löhn mista, när dhe sin skyl
dige plicht och ämbete giöra. På denne mening, sade DD Schomer#;, utwärkades 
denne resolution, hwarutinnan dett ordett staten böör intett annorleedes förståås, ähn 
den samme som wij här hafwe fattader och underskreffwen. W ijd samma meening 
war och fleere in Consistorio, och meente ingen aequivoca/*on böra i dett ordett sökias, 
utan förståås som dett böör, och skiäligitt wara, att den sig icke i någon måtto för- 
brutett hafwer, motte ey blifwa priveratt ifrå sin nödtorfftige underhåld, hwar om 
H. M:tt wår aldranådigste Konung motte i underdånigheet sökias och här om för 
H. M:tt berättelse giöras.

VIII. Dn. Professor Bure#; begiärte att Venrdum Consistorium wille effterlåta 
sig dett som i staten opföres på sahL Gestrinii enckia effter nu ingen dett åtniuter, 
till hwilka han förmodadhe sig närmast wara, effter han hafwer sahL Gestrinii pro
fession hwilken altijd hafwer waritt. 2. Succederade och uti mathematici praedio. 
3. Waar den första som iblandh dem, som öfwer staten kommo, förmådde breeff.

IX. M. Eric#; Odheli#; begiärade att blifwa närmest att niuta dett språåkmestaren 
tillförende haar waritt tillslagett, effter een Professor theologiae hafwer dett till* 
förende åtnutett.

X. M  Ravi#; sade sig wilja referera sin saak till H. Kongl. M :tt
XI. Begiärte Rector att Consistorium wille gifwa sitt betenckiande på någon som 

dhe wilja begiära till Academiae Cancellarium.

Vota.

Dn. Jonas Sundeli#;. Många kunne wäl stellas i wähle, men emedan familia 
Oxenstierniana intett böör förbijgåås, will iagh nempna först Greff Johan odh 
sedan Greff Erick.
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Dn. Emund»x Figreli^x. Jag nämpner dhe samma.
M. Petrar Liung nämde Grefwe Magnum och Grefwe Johan.
D a  Hedraear. Jag nämpner Greff Johan och Grefwe Erick.
M. Ravitfx samma.
D a  Henricftr Ausiwx. Jag nempner Greff Johan och h:r Sewed Bååt.
M. 01a«x Unoni#r. Jag nempner Greff Johan och Greff Erich.
M. Nycopensis samma.
M. Olaus Stenitfx. Om man icke skulle tänkia pä Rijkz Admiralen motte man 

skiuta sig till sahL Cantzlerns söner.
M. Israel Bringi^x. W ij skulle med rätta i sådant ährende wara alla tillsades. 

Greff Erick fåår här effter stora förhinder af cancellariatu, dock kan man intett 
Cancellarii söner förbijgåå.

Doct Sideni/w. SahL Cantzlerns söhner blifwer iag wijdh.
M. Eric#; Odhelijw. Samma.
D.D. Schomer«x. Jag nempner een af sahL Cantzlerens söner och sedan Greff 

Magnum. H:r Sewed Bååt borde ochså nämpnas.
XII. Cursores skole optaga mantalspenningarna som restera. Hoos Academiae 

försuaarsfolk skall wachtmestaren panta.
XIII. Cursores skole ophämpta dett som DD Professores ähre sinnadhe att gifwa 

capellanea
XIV. Spechten och Sattelmeijerskan begiära spannemåhL ResoL Quaestor skall der 

med i besta motton laga, och Consistorio tillskrifwa.
XV. H:r Tynes La[n]gman begiär byta godz med Academien. Skiutz opp till dess 

Academien fåår een Cancellarium.
XVI. H:r Professor Ausi#x och Dn. Burae«x lofwade lefreera ifrå sig räkningarna 

på resten med snareste. Sade sig intett någott för af Quaestore begiära.
XVII. Effterlätz M. Odhelio af Rectore att taga heem Academiae Staat till dagen 

effter, sampt och resolution om afbetaalningea

Den 4 Octob.

höltz ordinarium Consistorium majus närwarande D.D. Suenone Bröms p .t Rec
tore, DD. Petro Schomero, M  Erico Odhelio, D.D. Sidenio, M. Olao Stenio, M. 
Laurentio Fornelio, M. Olao Unonio, Dn. Henrico Ausio, M  Johanne Laurbergio, 
M  Christ. Ravio, Dn. Johanne Bureo, Dn. Emundo Figrelio.

I. Föredrog Rector sahL Mårten Andersons enkias ödmiuka begiäran, att emedan 
hoon hafwer bekommett frijheet så länge hoon änkia och försörgd ähr, och brefwett 
ähr gifwett ett åhr effter som hennes man dödh bleef, att och dett åhrett motte wara 
förståndett och begrijpett uti samma breef.

Effter omröstande föllo alles vom der på, att dett första åhrett hoon enkia waar, 
motte och wara i brefwett förståndett. Dett och Consistorium henne fritt effterlåter 
så wijdt som Consistorium kan här utinnan dispensera.

II. Significerade Rector tijden nu wara förlupen, innan hwilken Petrus Schult 
skulle gå lag. Och effter be:te Petter Schult refererades wara illa slagen och der af 
siuuk liggia, taltes denne gången intett mehre om hans saak.

III. Alexander du Cloux begiärer sin heele löhn u t  ResoL Dett som i staten ähr 
infört bekommer haa



i 6^4: 4 oktober 231

IV. Erasm«! Huss H. KongL M:ttz pagiers praeceptor begiär att åtniuta länger 
sitt stipendio. Resol. Han haar dett tillförende quitteratt, och intett ähr wijd 
Academien, kan derföre intett Consistorium detta efjfterlåta.

V. Bewiljas stipendiaterne att bekomma sitt ut för wåhrtermijn 1653, för ähn 
någott wijdare på hös[t]termijn lefreeras.

VL Professor Dn. Ausi«! och Dn. Johannes Bure»! begiärade att Rector inkallar 
mölnaren, så wilja dhe innan fåå dagar lefreera inn sine räkningar på resten.

VII. Inkallades Mårten Steenson och påmintes honom om räkningarna som han 
haar bordt för hwart åhr för sig inläggia dett han intett giordt hafwer. Mårten sua- 
radhe. Jag hafwer dem mäst allesamman reeda, dett som fehlar skall blifwa färdigt 
innan kort I medier tijd begiärer iag att fåå behålla hemmanett i Forkarby, det 
ähr Academien een ringa skada, jag ähr een siuklig karl och kan ey (till efwentyrs) 
länge lefwa. När iag hafwer lefreeratt mine räkningar will jag gierna afträda dett. 
Consistorium befalte att han entligen räkningarna skulle inlefreera med snareste.

VIII. Uplästes Reverendiss. Archiepiscopi breef till Pro-Rectorew att optaga 
saken emillan Rectorem och M. Olaum Stenium. Rector suarade: I dag suarar iag 
intett uti den saaken, ty iag wiste intett här af för ähn 12 slog. Nu hafwer jag con- 
voceradt Consistorium och träder intett cum honore officii Rectoris af detta rumett, 
med mindre Academiae Cancellari«! eller Procancellari«! här sielf suto.

IX. SahJL Gestrinii arfwingar begiära att Consistorium will med räkning bewijsa 
att dhe ähre Academien skyldige. ResoL Räkningh må dhe giöra sielfwe på dett dhe 
hafwa tagett, lijka som andra hafwa giordt. Penningarna hafwa de tagett af M. Boo 
Consistorio oweetandes, och många kunna wittna att sahL M. Boo haar sig der öfwer 
besuäratt.

M. Ola«! Unoni«! bekiände nu publice sig hafwa hördt sahL Quaestoris besuäär 
att Gestrinii hafwe myckett penningar åhrligen tagett öfwer dett dem borde 
hafwa.

D.D. Schomer«! sade att Quaestor ofta hafwer sagt att Gestrinii folk hafwa tagett 
till läns till 1500 rdr. Detta samma haar DD Terser»! här in Consistorio tillförende 
bekient. D.D. Sideni«! sade att M  Boo haar offta besuäratt sigh.

M. Laurbergi«! sade sig weeta af een summa till 300 rdr.
Dn. Henric»! Ausi»! sade att denne post waar 450 rdr.
M. Bringi«! refererade och sig hafwa hördt offta sahl M  Boos besuäär här om
X. Proponerade Rector sahl M  Boos effterlefwerskas begiäran till Ven:dm Con

sistorium:
1. Att fåå bruka Malma för wahnlige utlagor så länge hoon och hennes barn 

behaga, hwar på hoon och begiärer Consistorii breef. 2. Att kornett som i Hessleby 
ähr af Quaestore arresteratt, motte löst gifwas. 3. Att bekomma penningar på nådh- 
åhrett, och serdeeles dett som ähr på pant af Academien till läns tagett. 4. Att Con
sistorium wille utsee någon god karl som räkningarna förfärdigar.

Här på resolverade sig Consistorii rätten sålunda:
Att Consistorium will intett förmeena dett att hoon dett brukar men intett medh 

någott större privilegio ähn som een annan Academiens åboo, och må dett besittia 
till behagelig tijd, sålunda att Academiens rätt till att här om dispensera blifwer 
altijd behållen. Men att gifwa breef ähr betänkeligitt, ty dett ähr att befruchta att 
hoon dett missbrukar och blifwer wändt till Academiens skada. Om arresten i 
Hessleby kan intett Consistorium dispensera effter Quaestor ähr borto, som böör för
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Academiae godz suara. Nådhåhrett belangande skall hoon dett bekomma så wijdt 
som tillräckia kan, när alt med richtige räkningar bewijsas Academien wara i alt 
rätt giordt. Räkningarna belangande motte hoon intett heele omsorgen kasta på 
Consistorium der om, och sielf släppa handlöst, ty sådant hafwer mehre in recessu, 
utan hoon motte sielf der om sig beflijta, dock will och Consistorium draga här om 
omsorgh.

XI. Consistorium besuärade sig öfwer Academiae försuarsfolkz obilligheet, dock 
skiötz detta ährendett opp in till dess om dem handlatt blifwer.

XII. Wachtmestaren begiär wachtordning, skiötz opp.
XIII. Begiärte Rector att V:dm Consistorium wille sig omtenkia någon successore 

in officio. Consistorium föll der oppå att Rev. M. 01a»j Unoni»j nu motte blifwa 
Rector, hwilken sig ursechtadhe, men lickwäl effter Ven:di Consistorii eenhelliga 
wilja sig dett påtogh. önskades honom altså lycka.

Den 6 Nov.

höltz ordinarium Consistorium majus närwarande D.D. Suenone Broms p.t. Rec
tore, D.D. Laurentio Stigzelio, D.D. Joanne Tersero, DD Petro Schomero, DD Carolo 
Lithman, M. Erico Odhelio, DD Sidenio, M. Israele Bringio, M. Johanne Frank, 
M. Mart. Nycopense, M. Olao Unonio, M. Christ. Ravio, Dn. Johanne Scheffero, Dn. 
Benedicto Hedraeo, Dn. Johanne Bureo.

I. Refererade Rector huru såsom han effter Ven:di Consistorii behaag hafwer bij- 
wijstas H. KongL M:tt bröllopzhögtijdh, hwar såsom Hans Magnificenz ähr wäl 
blefwen undfången. Hafwer och nutett den nåden att hafwa audienz hoos H. KongL 
M:tt, hwilken heiser Academien med sin nådige benägenheet, och lofwar emoot 
henne sin wijdare Kongliga affection, den H. M:tt will och der uti contestera att 
H. M:tt hijt med dett snareste förreeser att recognoscera och ställa alla saker i godt 
positens.

II. Hans Ehrwyrdigheet D.D. Stigzeli«j refereradhe effterföljande: H. KongL 
Maij:tt låter sig finna Academien myckett nådig. Jag kom af een hastig occasion 
att taala med Hans Maij:tt och föredrog Consistorii besuäär, wijste ochså staten 
och Drottningens resolution med dona/ionsbrefwett hwilkett Konungen ey kunde 
för wijdlöftigheeten igenomläsa. Frågade mig hwar utinnan denne bristen sig sticker 
att ey alla kunna betalas hållandes före att staten motte wara giord för trång, om 
dett icke för dem som ordinarie böra wara på staten kan tillräckia. Jag suarade 
någott kunna wara der utaf att spannemåhlen lijtett gieller, sedan och att 3000 dr 
silf:tt ähre Academien afhända, på hwilka Academiens fattade Staat sig och grundar, 
hwilke ähre i Kammaren Academien affördhe. H. M:tt förundrade att Cammaren 
skulle revocera Konglig dona/ion och lofwade sig taala med CammarRådh att dhe 
kunna komma till Academien igen. Sadhe sig wilja reducera staten till den nume
rum som han war i sahL Kongens tijdh. Frågadhe om icke desse som öfwer ähro 
kunna sättias till några goda pastorater, och om någre nu löse ähre. Jag suarade, 
att dett refereras att Luule i Norrbotn och Sahlberge i Wessmanland ähre löse, men 
dhe som öfwer staten ähre intett alla prester, utan somlige philosophi. Frågade ähn 
ytterligare hwilken iag meente skulle sättias till pastorater. Jag suarade, dett ståår i 
Eder KongL M:tz nådige disposition, iag wånde icke dett borde migh. Befalte mig 
att blifwa quaar på 8 dagar men effter iag ursechtade migh att intett wilja H. K.
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M:tt uti så store occupationer att besuära, sade och att examen och exercitia fodra 
min nährwaro i Upsala, dy befalte H. KongL M:tt att iag skulle D.D. Professores 
helsa, och der H. K. M:tt ey så snart kan hijtkomma, wille H. M:tt låta sig behaga 
att wij lijtett här effter tuenne af wårt collegio till Stocholm öfwerskicka. Lofwade 
ytterligare sin Konglige nådh och benägenheet emoot Academien.

Sedan (sadhe H. Ehrwördigheet) waar iag och hoos Greff Johan, hwilken effter 
annatt samtaal, refererade sig haffwa bekommitt kundskaap af een man här uti 
staden, att iag skulle wara kommen att omkullslå alt dett hans sahL herr fadher wijdh 
Academien stichtatt och giordt hafwer. Jag suarade: Att den som dhe tijenderne haar 
öfwerskickatt ähr een argh lögnare, jag protesterar emoot honom och beder att 
han blifwer kunnigh.

IIL Consulterades om hwadh som skulle wara i beredskap till dess KongL Maij:tt 
hijtkommer. Slötz altså:

1. Att staten som den i sahL Konungens tijd war skall utskrifwas.
2. Sammaledes och dem som wijdh denne tijden ähr.
3. Hwilka Professores ähre tillkomne öfwer den nye staten.
4. Skall och Quaestor hafwa sin åhrs räkning klaar och richtig.
3. Skall Mårten Steenson fatta een richtig och reen jordbook på alla Academiae 

räntor, sammaledes och Academiae bookhållare.
6. Skall skrifwas efter Quaestorem att han tillijka med bookhållaren kommer med 

snareste heem.
7. Skall gifwas förslag att extraordinarii blefwe försörgde med dett som i staten 

ähr opfördt och intett åtniutes. Men andre meente annorleedes, nemligen, att audi
toria och publicae aedes motte för dhe penningar förbättras, emedan taaken need- 
falla och fenstren uti auditoriis ähre myckett sönderslagne, så att man för bläst skull 
intett kan med liuus lääsa.

IV. Taltes ähn wijdare om Academiae futuro Cancellario, och föll Consistorium 
eenhelleligen der på att sahL Cancellarii söner och Greff Magn#x skulle af Acade
mien eller Consistorio nämpnas för KongL Maij:tt såsom och h:r Sewedh Bååt och 
h:r Bencht Schytte.

V. Slötz att dhe fenster som nödigest behöfwes uti auditoriis skola byggias.
VI. D.D. Terser#* begiärte att sin saak motte optagas emedan han ähr af M. 

Christiano Ravio citeratt M. Ravi#x sade sig wara publice in Consistorio att [0: af] 
Doct. Tersero beskylt att hafwa afhändt Academien tryck för 800 rdr, hwilkett 
Drottningen till Academiens tienst förährte, begiärer sig DD Terser#* wille sig dett 
bewijsa.

D.D. Terser#*. Först sade i hoos Doctorem Loccenium att H. M:tt hade förähratt 
tryck hijt till Academien för 800 rdr omtalatt uti M. Johannis Laurbergii, M. 
Erici Noraei och Johannis Pauli nährwaro. 2. Bekiende i dett samme här in Con
sistorio. 3. Sammaleedes hoos H. M:tt på slottett, då wij och samptligen H. M:tt 
för den dona/mn betackade, och då stodo i och samtyckte dett

M. Christian#* Ravius. Detta som i nu seya h:r Doctor, har aldrig waritt uti mitt 
sinne, myckett mindre haar iag dett någon tijdh sagt Jag refererar mig på acta 
Consistorii emedan i seya att hoos Doctorem Loccenium waar Notari#* medh, sedan 
hwad in Consistorio taltes bör och wara noteradt Hoos H. Maij:tt sade iag och detta 
aldrig i denne meningen, utan saken ähr så beskaffatt, att iag kom ex vocaxione 
Regia här in i Swerige, och begiärte intett ey heller wille komma hijt till Academien,
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utan dett waar uti mine conditioner att jag skulle blifwa i Stocholm och der vacare 
studio edendorum librorum, till hwilkas utförande iag och begiärte att H. M:tt 
behagade att försee mig om ett tryck. Detta som begiärades lät H. M:tt sig nådigt 
behaga, och skenker mig 8oo rdr att kiöpa ett tryck före. Men sedan H. M:tt 
behagade att sättia mig här wijd Academien tyckte iag att dett tryckett waar mig 
intett nödigt, och derföre opbödh iag dett till Academiae tienst, dock för betal
ning och ey eljest.

Uplästes om desse saker ex actis diei 24 Jan. A. 1631.
D.D. Terserus begiärte att Johan Pauli motte efterlåtas gå eedh och wittna. Men 

M  Ravior excipierade emoot honom såsom den som skulle i saken wara willoger, 
lofwadhe sig wilja wijsa H. M:tz breef på den samme dona/mn på tryckerij, hwilkett 
iag (sade M  Ravior) lät utwärka effter D.D. Johannis Matthias befalningh.

D. D. Tersere. Jag förståår nu af Eder discurs att när i sågo att Academien hade 
effter H. M:tz tillåtelse bekommen; tryckett, gingo i åstad och läte utwärka Eder 
breef der på. Här interpellerade Consistorium denne disputa/mn.

VII. Tillstodz mölnaren wijd Wattholmen att sälja tullrogen för halfsiuende dr 
tunnan, om han intett mehre bekomma kan.

XVI [ = VIII]. Betackade Rector Consistorio för godt bijstånd uti sin rectoratz 
tijdh, och dimitterade Senatum

Finis rectorator Experientiss.
D. Doct. Suenonis Broms.

Anno 1654 den 16 Novembris,
celebrerades på wahnligitt sätt mutatio rectoratus, och bleef renu[n]cierader rector 

Academiae vir Rever. M. Olaus Unonior log. Pr. ord.

Den 22 Novembris
höltz ordinarium Consistorium majus nährwarande: M. Olavo Unonio p.t. Rectore, 

D.D Carolo Lithman, M. Erico Odhelio, M. Israele Bringio, Doct. Suenone Broms, 
M. Olavo Stenio, M. Johanne Laurbergio, M. Petro Liung, Dn. Jonas Sundelior [sic].

I. Uplästes landzhöfdingens öfwer Wessmanland h:r Knut Kurkz breef tili 
Senatum academicum, med begiäran att Consistorium wilja tillhålla Academiens 
bönder i Romfertuna att föra stockar tili een kroog som der skall opbyggias effter 
slutett som på rijkzdagen för någon tijd giordt ähr och infattade i giästgifware 
ordningen. Allmogen hafwer wäl timber der till för någre åhr sedan fördt, men 
dett ähr förrottnatt och odugligett blifwett. ResoL Academiae opbördzman skall om 
detta ährendett wäl ransaaka och gifwa Academien underrättelse, i synnerheet tillsee 
att icke Academiens bönder skeer någott förnähr mehre ähn andre, sedan will Con
sistorium sig wijdare här uti resolvera.

II. Inkom Dn. Ohus Prosperior sampt Petrus Clementis och anklagade desse 
effterföljande Dn. Gustavum Becchiuw, D. Johannem Jonae, Dn. Alexandrum Stracho 
och Dn. Petrum Keyser på effterföljande sätt.

Först, emedan heele saaken hade sitt opphoof af den action som be:te studiosi 
hafwa hafft med D a  Petro Clementis, dy befaltes han att framföra sine besuäär, 
hwilkett skedde sålunda: Jag med några mine landzmän komme ifrå Knuut Hanson
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på Islandett, och skulle gåå heem, när wij komme till Jacob Matzons port, kommo 
desse effter oss, och tå wore mine cammerater någott för mig, och iag gick alleena 
effter. När som desse kommo roopadhe the någott, och kan skee mine stallbröder 
som före gingo ropade emoot. Då kommo desse tillhoopa med mig och Johannes 
slog mig omkull och spiernade migh. Jag badh att jag skulle undslippa dem, hwilkett 
och omsider skedde, och då woro mine stallbröder ingångne i Bencht Matsons gårdh. 
När iag kom lijtett ifrå mig, såg iag att dhe åter igen kommo effter mig, hwarföre 
begynte jag löpa och kom in uti mitt herberge i Prosperiorum gårdh och slog på 
klinkan effter mig, men intett stengde porten mehre. Sprang altså in uti ett för- 
stugu och giömde mig. Dhe kommo effter och roopade, slogo opp porten begynnan- 
des att leeta effter mig, och slogo i wäggiarna med suerdett frågandes, hwar ähr du 
din finnehunder, kallade mig och andre stygge nampn. Sedan Dn. Prosperier kom 
tillhoopa med dem, wille jag hielpa honom, och då slogo dhe mig tu såår i hofwudett 
med een staaka.

Dn. Olaus Prosperier klagade sålunda: Jag hafwer orsaak att besuära mig coram 
V:do Senatu academico för heemgång. I dag otto dagar sedan klockan 9 om afftonen 
komme nährwarande Dn. studiosi in uti min faders gårdh stormadhe opp porten så 
att han flög utaf haken, och begynte tumultuera. Då gick iag ut, och frågade hwem 
dett waar, hwad dhe hade der att beställa, och om dett waar någon wacker lååt som 
dhe höllo. Då frågade dhe mig hwarföre iag kastadhe dem, jag suarade, intett kastade 
jag Eder (ey heller kastade någott dett jag troo kan uti wår gård). Men dhe drefwo 
sitt taal fort fram att jag kastade, jag sade ähn ytterligare ney, och när jag såg mig 
intett kunna uträtta wille iagh gåå in tillbaka igen. Men Johannes Jonae gick in 
på mig och fölgde effter, hwilken D a  Gustav«* och D. Petr«* Keyser wille förhindra 
och taga ifrå migh, men han fölgde effter opp i trapporna, hade suerdett i handen 
dragett och manadhe migh att komma ut med sig för een deya När han waar 
kommen oppföre tree eller fyra steeg på trapporna, mötte mig min broder Gustav«* 
och hade een eeldgaffel effter han hörde att iag bleef öfwerfallen, den samma tog 
jag af honom, och slog till Dn. Johannem så att han motte gifwa sig tillbaka. Swerdett 
tog jag och behölt till ett waar tecken att sålunda ähr tillgångett. Om hwilkett iag 
sedan mehre seya will effter dett ähr een seerskilt saak.

Dn. Gustav«* Becchi«* suarade här till sålunda: Förbemelte affton mir wij skulle 
gåå heem i wåra herbergen gingo några fram för oss och roopadhe. Och emedan 
mine cammerater woro någott druckne, waar een utaf dem som föll, hwilkett dhe 
andre begynte lee åt och roopade ähn wijdare altså kommo wij tillhoopa med Dn. 
Petro och skiöte omkull honom, men intett mehre kommo weed honom. Men näär 
wij kommo någott opföre slengdes några steenar effter oss, och ett wedheträä kom 
drijfwandes och slog mig i hufwudett. Och emedan Dn. Prosperii gård war oss 
närmest kunde wij intett annatt tänkia ähn dett kom utur honom, gingo altså dll 
porten, hwilken Johannes Jonse slog opp, och gick in och råkade Dn. Prosperium, 
frågadhe honom hwij han kastade, han sadhe intett kastade jag, rende altså ond 
ifrå Johanne och skaffade sig een ee[l]dgaffel, hwilken han slog Johannem ett såår 
uti hufwudett mechta illa såsom dett nogsampt sig see låter. Wij wore ute wijd 
porten, men när wij detta fingo höra gingo wij inn, och leedsagade ut Johannem 
hwilken illa slagen och blodeger waar. Wij fingo och några slengior på gården, ty 
många kommo ut med wärjor. När Johannes utkom på gatan wille dhe än dl mehre 
slåå honom, hwilkett iag dem förmeenade. Nar wij gingo didan till Johan Matzons
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gård, kommo tree personer effter oss med stoora och långa störar, och manadhe 
oss tillbaka. Men sedan h:r Professor Forneli«/ utkom och begynte någott taala 
wände the tillbaka.

Johannes Jonas tillspordes, hwarföre han slog oop porten och kastade den af 
haakarne så att han ähr söndergången såsom klagas, sedan om han icke der inne 
sökte efter Petrum Clementis och hwij han med een sådan furie wille öfwerfalla 
Dn. Prosperium. Han suarade porten war intett stengd utan lopp sielf upp och dett 
ähr osant att iag skulle när iag ingick, hafwa kastatt honom af haakarne. Dn. Ohus 
Prosperius suarade. Antingen porten kastades af haakarna när i gingen in i gården 
eller tå i gingo ut, kan iag ey wäl weeta, men dett ähr sant att han bleef tå nid- 
kastatt af Eder och sönderslagen. Portstengeln fans och igen andre dagen uti Johan 
Matsons gårdh.

Wijdare sade Johannes Jonae tillijka med dhe andre, att dhe intett wijste utaf 
att Petrus Clementis lopp der inn, och att dhe intett sökte effter honom, utan wille 
alleenast fråga och see effter hwilken dett waar som kastade weedträä. Johannes 
sade och wijdare sig intett hafwa gådt effter Prosperium inne uti gården, ey heller 
hade i meening att öfwerfalla honom, utan wille alleenast bedia om förlåtelse, ey 
heller hade iag någott suerd och intett maante ut honom.

Petrus Gementis sade sig kunna afleggia eed der på att Johannes waar up till 
trapporna, hade dragett suärd och maante ut Olaum. Sadhe och att när Ola#; föll 
omkull wille han komma honom till hielp, fick sig altså een staaka på gården och 
slog een baak på som låg omkull, och med samma, sade han fick iag tu slaag i 
hufwudett men weet intett hwem dett waar af dem som slog migh, och medan detta 
påstod kom een af mine landzmän utu andre gården, hwilken fas[t]nade een af desse 
i håårett.

Spordes altså hwem dett waar som waar ut om porten efter dhe andra med stö
rana. Dn. Olaus Prosperi»/ suarade sig intett weeta hwad som hende för ähn dhe 
kommo i gården ey heller sedan, ty iag waar intett ute om porten, sade han.

Wederpar terne bekiände och sig intett kunna weeta om Prosperi»/ waar ut 
igenom porten.

Een borgare wijdh nampn Hans Olofson inkom, afladhe sin eed och wittnade 
effterfoljande. När Petr»/ lopp in i gården kommo dhe andre ginast effter honom. 
Intett kan iag annatt troo ähn att dhe sågo honom löpa inn, dhe rende opp porten, 
hwilken föll need och haakan gick ut. Men antingen han niderkastades när dhe 
gingo in eller ut weet iag intett, när dhe bortgingo låg han nedre. Hwad som hende 
medan dhe woro inne i gården weet iag intett utaf, ey heller hwad förhänder hades 
sedan dhe bortgingo ty iag gick in i stufwan.

Här effter klagade Dn. Ola»/ Prosperi»/ effterfoljande: Förleeden söndagzaffton 
kom Johannes Jonse in uti min kammar sampt Dn. Alexander Stracho, Johannes 
Jonae hadhe suerd wijd sijdan, och frågade effter dett förkomne suärdett. Jag sade: 
W ij fåå wäl talas med der om på ett annatt rum; tå lätt Johannes see sitt hufwud 
och badh fanen taga sig om dett skall blifwa olönt. Jag suaradhe: Intett troor jag 
att i wiljen revaneera Eder, lag och rätt ähr oss både godh nogh. Då suarade 
Johannes, rätten kan wara i sitt wärde, men han doger intett alltijdh. Der till jag 
någott suarade, och lefreerade på sidstone Alexa«dro suerdett igen. N u alt sedan 
hafwer iag waritt för honom nästan ofredig, och haar intett wäl fördrijstatt mig
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Johannes Jonae suarade. Dett waar sant att jag gick till D a  Olaum men intett uti 
någon ondh meening, utan alleenast att begiära suerdett igen. Ey heller sade iag 
dett om lag och rätt som mig nu påföres.

Dn. Olaus Prosperier framladhe h:r Erickz Hammari wittneskrift, der han med 
eedz tillbiudelse wittnar så tillgångett och talt wara, såsom af Dn. Prosperio kla
ga tt ähr.

Parterne utwijstes, och i medier tijd delibererade Consistorium om saaken kan 
nu afdömas. Men omsider, emedan een deel af dett som passeratt ähr af parterne 
neekas tili, dy skiötz saaken opp tili een annan tijdh, och tå skole alla wara tillstädes 
som kunna någon kundskaap hafwa om saken, och hafwa waritt med på gården eller 
gatan.

Tillsades altså desse anklagade att dhe re et corpore skole blifwa in arresto till 
dess saken afdömd blifwer. Men effter dhe flijtigt begiärade utslag i saaken, befalte 
Consistorium att dhe sielfwe wilja sanningen bekienna och intett neeka för dett som 
giordt ähr. Omsider bekiende Johannes Jons sig hafwa warett på trapporne, och 
kan skee (sade han) iag hade suerdett i näfwen, men intett maante jag Dn. Olaum, 
ty iag kunde intett giora någott der med emedan dett waar afslagett in emoot 
fästett.

Consistorium befalte att dhe skulle till een annan gång afträda. Och Rector för- 
bödh att Johannes Jons skulle Dn. Prosperio tillskynda någott ondt mediate eller 
immediate.

III. Proponerade Rector Rudbecchiorum ährende, nemliga att Dn. Johannes will 
effter Kongligitt breef beträda locum ordinarium in facultate theologica, och Dn. 
Petr«j extraordinarium. Sade wijdare Rector sig hafwa taalt med Archiepiscopo om 
honom hwilkens meening ähr att han intett motte stijga till ordinarium locum för 
ähn han blifwer introducerader, hwilkett ey heller skee kan för ähn ährendett före- 
drages H. KongL Maijitt. Decan»j facultatis theologics D.D. Laurenti#; Stigzeli#; 
ähr och uti samma meeningh.

Rudbecchii inkallades, Rector ursichtade sig att dhe hafwa most någott länge för- 
töfwatt ute propter ca#jam studiosorum. Dn. Johannes Rudbecchi#; suarade: kan 
skee dett haar waritt bättre om dhe hafwa någott töfwatt.

Sedan refererade Rector huru som deeres begiäran ähr tillförende öfwerlagt utaf 
Consistorio, och för serdeeles orsaker skull ähr godt funnett, att i underdånigheet 
referera deres ährende eller begiäran till H. KongL Maijrtz nådige resolution hwil- 
ken meening Consistorium ännu ähr uti.

Dn. Johannes suarade: Wij see wäl att wij hafwa mootstånd och att Consistorium 
intett achtar Konglighe breef.

Consistorium bad honom intett bruka sådana ordh, sade dett wara longt ifrå sig 
att intett achta Konglige breef, utan att dett hafwer sine orsaker att der med ähr 
opskutett.

Dn. Sundel protesterade seerdeeles emoot detta taalett, och sadhe sådant wara een 
calumnia på Consistorium.

D a  Johannes Rudbecchi#;. Hwad kan man annatt kalla dett när execution intett 
åkommer. Hade iag dett wist (sadhe han) medan sahL Cantzlern leefde, skulle detta 
haar waritt be stält. Men wij förnimme wäl att han ähr dödh blefwea

Consistorium sade att execution ähr för wissa orsaker skull oppskutea
D.D. Sueno Bröms refererade sig uti sin rectoratz tijdh tillijka medh fleera hafwa
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waritt hoos H. ExceUence sahL Cantzleren om detta ährende och besuäratt sig här 
uti, föredragandes huru som Academiae Staat synes blifwa förträng. Hwar på H. Ex- 
cellence suarade dett så wara. Men effter han hafwer KongL breef weet man intett 
hwad man skall här uti seya. Doct Bröms sade wijdare, sig och hafwa af den sahL 
herren hördt dett han hafwer befalt att när någott Kongligitt breef kommer som 
gifwer disordre och graverar staten att dett skulle needläggias in till dess att Majestas 
kunde blifwa bättre informeratt uti saken. Jag hafwer och breef, men på dett iag 
icke skall gravera Academien will iag begifwa mig här ifrå.

Dn. Johannes Rudbecchi»/ sade sig weela exequera brefwett sielf och intaga locum 
ordinarium. Jag hoppas (sade han) att dhe gode herrar hålla rillgoda, att iag dett 
giör effter KongL breef.

D a  Petrus Rudbecchi«/ påminte om sitt breef, men bleef på samma sätt hans 
begiäran resolveradh.

Omsijder begiärte D a  Petrus att bekomma adjunctoruw inlaga. ResoL Der om 
skall slutas in pleno Consistorio.

IV. Slötz att Dn. Johannes Rudbecchi«/ skall in catalogo praelectionum sättias ul
timo loco.

V. Slötz att M. Eric«/ Odheli«/ skall emillan 7 och 8 om morgonen läsa in audi
torio veteri minori.

VI. D.D. Sueno Bröms optäckte Ven:do Consistorio sin intention att förreesa här 
ifrå, betackandes Consistorio för den goda wilja, ähra, respect och wenskap, sig be- 
wijst ähr, önskadhe Academien och alle samptlige ett godt och önskeligitt wäl- 
ståndh.

Sedan omtalte han sin saak med M. Olavo Stenio, och alldenstund tijden intett 
medgifwer henne nu att utföra, wille han allenast här med contestera litern och be- 
giära att sig motte ståå öpett den någott lijtett här effter utföra, hwilkett bejakades. 
Begiärade ochså, att emedan intett ännu ähr någott determineradt eller disputation till 
ende fördt, hwilken af dem skall böra räknas wara på sutten, dett M. Olai Stenii 
salarium motte hållas in arresto.

Af desse postulatis tillät Ven:dum Consistorium dett förre men på dett andra 
resolverade sig Consistorium intett

V II Constituerades M. Olaus Steni«/, D a  Emunder Figreli«/ wara inspectores 
aerarii

VII [ =  VIII]. DD Joannes Terser«/, Doa. Daniel Sideni«/, D a  Johannes Schef- 
fer«/, Dn. Benedict»/ Hedrae»/ förordnades att wara adsessores in Consistorio 
minori.

8 [= 9 ]. Inspectores typographiae blefwo Doct Daniel Sidenius, M. Johannes 
Laurbergi«/.

Die 22 Novembris*
anskreefz juvent»/ academica till praelectiones publicas.

Den 26 Novembris

höltz ordinarium Consistorium majus praesentib. M. Olao Unonio p .t Reaore, 
DD Laur. Stigzelio, D.D. Joanne Tersero, M. Israele Bringio, M. Laurentio Fornelio,

* Sannolikt felaktigt datum.
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M. Mart. Nycop., M. Isaaco Istmenio, M. Johanne Laurbergio, Dn. Johanne Schef- 
fero, D a  Benedicto Hedraeo, D a  Jona Sundelio.

1. Proponeradhe Rector om D a  Johanne och Petro Rudbecchiis huru som dhe 
med sitt ährendhe myckett otijdige ähre, och undseya Consistorio huru dhe skola 
öfwerskrifwa till Stocholm och angifwa huru som deres ährendhe här drifwes. Con
sistorium besuäradhe sig sammaleedes öfwer deres otijdheet, och att dhe icke reve
renter eller modeste hadhe sig åtburitt in Consistorio, vide acta 22 Novemb. $ 3. 
Omsijder refereradhe decanor facultatis theologicae D.D. Laurentiar Stigzelior, huru 
desse ähre invita facultate och heele Consistorio hijtkomne, huru sahL Cantzier ns 
mening haar waritt om Johanne, hwadh och hurudana specimina han hafwer giordt, 
huru som sahl. Cantzlern ähr af facultate kungiordh om hans studiis och progressu 
huru detta hafwer honom icke misshagatt utan skreefwett tillbaka, och sagt literas 
facultatis wara sibi gratissimas, och saken opskutett till sin tillkomst, huru som och 
sedan ähn wijdare ähr H. Excellenz tillskrifwett om samma ährendhe emedan Jo
hannes Rudbecchior instanter urgeradhe introduction, men propter morbum et sub- 
sequentem mortem kunde detta brefwett H. Excellence intett lefreeras. Här effter 
oplästes copien af detta breef. Och ytterst sadhe facultas theologica sig hafwa uti 
detta ährendett alt giordt som officium fodrar och Academiens nytta och wälständ 
kan befremjas igenom, will derföre nu referera saken tili heele Consistorium.

Sedan Veadum  Consistorium hade alla theologorum skiäl öfwer lagh bleef om
sider beslutett att om desse Rudbecchiis skall öfwerskickas ett breef tiU Majestatem 
medh underdånig berättelse om desse Rudbecchiis.

2. Slötz att ett breef motte och till H. Kongl Maij:tt öfwerskrifwas om Cancel
lario Academiae. Och skole effterföljande effter heele Ven:di Consistorii samtyckio 
H. Kongl Maij:tt i underdånigheet föredragas, grefwe Erick Oxenstierna, greff 
Magnar Gabriel Delagardie, greff Johan Oxenstierna, her Sewedh Bååt, h:r Bencht 
Schytte.

3. Slötz att ett breef motte och förfärdigas till greff Erick Oxenstierna med rela
tion huru med desse Rudbecchiis ähr passeradt.

4. Slötz att copier af theologorum breef motte i brefwett till H. Kongl Maij:tt 
inslutas.

5. Uplästes ett project af dhe breef som skall till Kongl Maij:tt öfwergåå, hwilkett 
approberades.

6. Föll Consistorium eenhelleligen oppå att h:r Professor Jonas Sundeliar skulle 
med brefwen öfwerreesa.

7. Dett Petrar Rudbecchior begiär een copia af Adjunctorum inlaga, kan ey be
jakas, effter dett intett honom nominatim attaquerar, utan ähr een soliar Consistorii 
saak.

Die 29 Novembris

höltz Consistorium minar in sedibar Rectoris, praesentibus D.D. Petro Schomero, 
M. Olao Stenio, D a  Johanne Scheffero, M  Petro Liung, D a  Olao Verelio Quaestore.

I. Inkom Dn. Olaus Prosperiar och repeterade sin saak emoot någre studiosos, vide 
acta 22. Nov. §. 2.

Och emedan parterne på ingendere sijdan hafwa kunnatt skaffa sig någre andre 
skiäl af någott wärdhe ähn som tillförendhe framdragne ähre fältes följande Sen
tenz.
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Studiosi böte för heemfredzbrott effter dett 4 cap. Edzöre B. fyratijo mk, af hwilka 
40 mk Johannes Jonse halfparten emoot dhe andre utläggia skall» emedan han haf- 
wer waritt baneman till tumultett Noch skall Johannes Jonae alleena böta för dett 
han Petrum Clementis omkullslog på gatan hwilkett räknas för pust sex mk. Sedan 
effter dett 9 cap. SårB. m.w. för såår gifwett Petro Clementis i hufwudett 12 mk, 
hwilka 12 mk alla lijka skole utläggia.

Effter denne domen war afsagd remitterade D a  Ola«/ Prosperi«/ sin deel uti 
bötett, och bleef med sine wederparter förlijkt.

II. Anklagade wachtmestaren Erich Joenson Nicolaum Rubenium och Nicolaum 
Hultenium för dett dhe hade med dragett suerd grasseradt, och sedan dett bleef dem 
ifråtagett hafwa dhe i wägen stält sig för honom (och som han meente) på dett dhe 
skulle revancera sig, hwilkett dette sidsta han ey heller aldeeles kunde dem öfwer- 
tyga.

Sententia. Nicola«/ Rubeni«/ skall gifwa wachtmestarn 2 dr och bekomma sitt 
swerd igea Sedan skall han tillijka med sin stallbroder proper grassa/ionem straffas 
med prubban tu dyga

III. Tillstodz m. Eskild att bekomma fyra t:r spanall
IV. Bewiljades Quaestori till expenzpenningar emedan han förledne åhr bestehe 

om restens försäljandhe att bekomma 25 dr kopp:tt.
V. Giordes förslag på Acad. spannemåhls föryttrandhe. Dett som i kyrkioherbren 

quaarligger af förledne åhrs spannemåhl försäljes för 6 dr, miölett i quarnarna för 
2 rdr. Wijdh österby skall begiäras 7 dr, wijd Ofwestafors otto dr.

V I Framladhe M. Petrus Liung sin räkning och begiärte att fåå stella henne på 
halfwa termijn. 2. Begiärte att tillträda någott annatt hemman för professione eller 
bekomma ett halft till. Opskiötz till Consistorium majus.

VII. Consistorium majus skall och decidera om arresten som af DD Suenone 
Bröms ähr begiärad på M. Olai Stenii salario.

Den 6 Decembris

praesentib. in aedibus Rectoris D.D. Petro Schomero, M. Israele Bringio, Dn. Jo
hanne Bureo, Dn. Emundo Figrelio, Dn. Olao Verelio woro stipendiarii Regii 
sammankalladhe, och effter föregående ransaakningh, fattades utaf DD. inspectorib«/ 
och Quaestore een wiss räkning på dett som hwar hadhe att fodra.

Den 8 Decembris

convocati adfuerunt in aedib. Rectoris Dn. Johannes Bure«/, M. Petr«/ Liung, Dn. 
Vereli«/ Quaestor och Notari»/.

1. Proponeradhe Quaestor några ährender, hwilka refererades tili Consistorium 
maj us.

2. Besuärade sig tuenne Vesmanni öfwer Ericu?» Isaci CuprimontanuT» dett han 
hoos dem på några wekor hafwer gått tili kost och intett betalt, bleef sub priori 
Rectore härföre arresteratt men reeste lickwäl af staden, begiärade att hans quar- 
ståendhe saker hoos een borgare motte arresteras. Resol. Arresten effterlåtes och 
effter begiäran motte Notari«/ bijwistas när sakerne opslåås och dem consignera. 
Eljest skall Eric«/ blifwa hijt citeradt

3. Wachtmestaren anklagade Lodwijk Brandt Ostro Gothum för ropande, men
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effter dett ey aldeeles kunde honom bewijsas, skiötz saken upp till wijdare skiäl 
och ransakning.

4. Een ryttare benemd Erich Anderson anklag[ad]e Carolum Caroli dett han hade 
illa handteratt hans hest. Resolutio. Carol«/ skall gifwa derföre fyra dr kop:tt hwilkett 
den andre war och tillfridz medh.

5. Een studios«/ wijd nampn Birger«/ Ostrogoth«/ hwilken haar waritt för någott 
oskick anklagatt af een borgare, som nu intett war tillstädes att fullfölja saken, sade 
sig hafwa förlijkt honom, och componeradt saken, begiärte ödmiukelig att Con- 
sistorium ey wijdare wille sig den faute tillräkna. Bleef fördenskuld effter een skarp 
admonition dimitteradt.

6. Een hustro wijd nampn Marje anklagadhe humblegårdzmästarens Peder An
dersons hustro, men omsider förlijktes med henne. Och sattes dem emillan effter 
deres egen samtyckio fyratijo mk wijte af den att utgifwa, som först samma skam
lige träta yrker.

Dito consignerades Erici Isaaci arresterade saker uti böcker och annatt, hwilkett 
förgefwes ähr att införa, emedan fadren hans skuld betalar.

Den 12 Decembris

höltz ordinarium Consistorium majus praesentibus M. Olao Unonio p .t Rectore, 
DD Laur. Stigzelio, D.D. Joanne Tersero, DD Petro Schomero, M. Erico Odhelio, 
M. Israele Bringio, M. Olao Stenio, M. Martino Nycopense, M. Laurentio Fornelio, 
Dn. Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, M. Christiano Ravio, Dn. Benedicto Hedreo, 
D a  Joh. Bureo, M. Petro Liung, D a  Emundo Figrelio, D a  Olao Verelio Quaestore.

1. Framwijste Quaestor ett förslag på Academiens intrader hwilka han sade till- 
räckia till ordinarie statens afbetalning, och så myckett der utöfwer att extraordinarii 
kunne bekomma sitt deputaat på 300 dr kopp:tt nähr, men der emoot wijste 
Quaestor sammaleedes, huru som tillkommande åhr blifwer stoor brist på ordinarie 
staten emedan spannemåhlen i kyrkioherbergen stijger ey myckett högre ähn till een 
tridiedeel emoot detta åhr och kiöpett ähr fögo stegratt.

2. Inkallades Erich Mårtenson mölnare, och sig besuärade att han för förleedne 
eller detta åhr intett kan åstadkomma heele tullen som quarnen ähr förpachtadt före 
emedan på Cronones wägna ähr, medan hafrett här war myckett tullfritt mahlett, på 
hwilken han wijste een lijsta att tullen der af sig belopp fyratijo t:r, begiärade der 
på tillgifft.

Effter noga betenkiande slötz entlig att Erick Mårtenson motte bekomma tillgifft 
på dhe 40 t:r effter dett uti sig sielft ähr skiäligitt. Men tillsades att han motte med 
gott måål dett öfrige utlefreera.

Erick Mårtenson lofwade sig dett gierna wilja giöra, och utlefreera miööl effter 
sådan stoppning som wahnlig ähr, men rog och malt rogatt och effter mätare 
måhl.

3. Framwijste Quaestor Isaac Kokz och Emanuel is de Geer breef angående spanne- 
måhlshandeln och dess wärde, begiärte Consistorii betänkiande här u ti

ResoL Consistorium fan rådeligitt att Quaestor skrifwer till Kocken att gifwa 7 dr 
för spannemåhlen wijd Sahlbergett men i Hedemohra halfottonde. För den gamble 
säden som öfwer sommaren haar leegatt i kyrkioherbren må han bekomma för 
6 dr. Juncher Emanuel må bekomma häär wijd bruken för sex dr tunnan men bön-
16-691091  Sallander
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derne som hwarken tulla eller långt föra motte på hwar tunna, gifwa een half dr. 
Dhe som uti Stocholms lähn föra till Stocholm, motte och gifwa een half dr eller 
någott på hwar tunna.

4. Förfrågade Quaestor om M. Boos enckia skall för 1653 niuta Malma och Ham
marby utan utlagor. Item huru han skall sig åtbära med höö som hoon hafwer låtett 
nästan med wåld taga ifrå Myyrsiö. 3. Om han icke fåår behålla gullen som liggia 
in aerario på dett han haar att fodra af resten. 4. Om sahL Mårten Andersons enkia 
skall niuta sin frijheet.

Resolutio Consistorii. SahL M. Boo hafwer länge nutett frijheet på Malma för dett 
han förbättratt hafwer, men här effter motte både Malma och Hammarby i räk
ningen opföras, och derföre giöras utlagor. Höö som ähr tagett ifrå Myresiöö motte 
opföras på enkian uti räkningarna. 3. Gullen motte först heembiudas. 4. Mårten 
Andersons enkia kan Consistorium ey wijdare beståå någon frijheet utan hoon må 
der om sökia hoos Illustrissimum Cancellarium.

5. Proponerades Notarii begiäran att bekomma papperpenningar. ResoL Quaestor 
skall dem lefreera af expenzpenningarna.

6. Befaltes inspectores aerarii att låta byggia Academiae fenster, item laga så att 
Academiae taak icke förfaller. Hwad som byggias böör motte dhe låta skaffa wärke 
till emedan föörett wahr ar.

Inspectores aerarii novi M  Ola#; Steni»; och Dn. Figreli«; lofwade sig wilja 
bestella om Academiae bygningar och wälståndh, men fenstrens förfärdigande sade 
dhe priorib. inspectorib«; tillkomma, emedan dhe hafwa sig der med inlåtett och 
dett arbeetett bleef befalt i deres inspections tijdh, wille och intz hafwa med deres 
räkningar att giöra. Inspectores priores M. Israel Bringi«; och M  Petr«; Liung 
lofwade sig wilja låta förfärdiga fenstren.

7. Slötz att priores inspectores motte drifwa på att räkningar motte af fougdarna 
och Quaestore giöras.

8. Proponerade Rector M. Olai Stenii begiäran, att Consistorium wille censera 
om den arrest som DD Broms hade begiärt på M. Olavi Stenii salario, om den skall 
kunna wara kraftig eller ey.

Sedan detta betänkiande hade per vota fallett kommo alla der uti öfwer eens, att 
arresten kan intett ställas för ähn D.D. Suen Bröms aldraförst utförer saken emoot 
M  Olaum Stenium så att een entlig doom der i faller, sedan der så rättmätigt finnes 
kan arresten effterlåtas.

9. Effterlätz att Alexander du Cloux motte utbekomma dett honom af extraordi
nario salario resterer för förflutne wåhrtermijn, och dett emedan andre extraordinarie 
utgiffter ähre af Quaestore för den termijn betalte.

10. Proponerade Rector att een Professor Gripsvaldensis ähr begreepen uti ett 
opere chronologico och begiärer catalogum Rectorum ifrå fundatione hujus Aca
demiae. Resol. Han må dett bekomma af Dn:o Professore historiarum Emundo 
Figrelio.

11. M. Christian«; Ravi»; begiär någott sig till hielp af pecunia stipendiariorum 
att betahla någon gield medh emedan han intett sitt ordinarium salarium hafwer 
kunnatt bekomma. Resol. Effter Quaestoris förslaag kunna extraordinarii någorlunda 
för denne termijn blifwa betahlte, hwar af h:r Professor Ravi«; sitt tillhörige parti- 
ciperar.

12. Erick Unger haar blifwitt förbuden att uppslåå sin bod här i staden, begiärer
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af Academien adsistence. Resol. Han haar sig intett hoos Academien angifwitt, må 
derföre försuara sig sielf eller draga sin koos.

13. H:r Professor M. Liung begiärte någon dlldeelning för detr elaka hemmanetc 
han på sin profession hafwer. Slötz intett här uti emedan session waar dissolveradt 
och mästeparten bortgågne.

Den 16 Decembris
höltz ordinarium Consistorium majus praesentib. M. Olao Unonio p.t. Rectore, 

DD Laurentio Stigzelio, DD Joanne Tersero, DD Petro Schomero, M. Erico Odhelio, 
Doct. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, D a  Henrico Ausio, M. Christiano Ravio, 
D a  Benedicto Hedreo, D a  Johanne Bureo, D a  Emundo Figrelio, D a  Olao Verelio 
Quaestore.

I. Engelbrecht [Svensson] fodrar mantalspenningarna. Resol Dhe som intett hafwa 
befahlt motte med snareste opfodras utaf.

II. Muurmästaren Academiens besuärar sig att han blifwer emoot privilegierne 
betungatt af staden. ResoL Emedan han intett låter sig nöija med Academiens tienst 
utan inlåter sig och med staden och dess hantering kan ey Consistorium der i för
suara honom.

IIL Wachtknechten Erick Person hafwer intett att föda eller kläda sig medh, be- 
giäär derföre försköning på sitt resterande böte. ResoL För kommande påsketermijn 
må han bekomma sitt ut sig till uppehälle, men sedan bekomme alleenast een tridie- 
deel af sin löhn, in till dess bötett blifwer genom dett öfrige betalt.

IV. Slötz att af bötespenningarna skall utlefreeras så myckett som Academiae 
wacht kan kiöpa sig bardisaner före.

V. Johan gewagliers enkia begiär nådåhr. ResoL Academien hafwer ey privilegium 
der på.

VI. Jöns Nilson blifwer antagen i Academiens wacht.
VII. Humblegårdzmästaren och byggmestaren motte i man talspenningarnas ut- 

läggiande suara för sine drängiar.
VIII. Proponerade Reaor huru som h:r Professor M. Raviar hafwer hoos sig 

behållett 20 ducater som af H. KongL Maij:tt wår aldrenådigste Konung uti dess 
lyckelige cröningzfest bleef deputeradt till een ähreskiänk till Adjunctos, och 
effter M. Olaus Gestriniar och M. Magnar Helsingar ey hafwa der af participeratt, 
begiära dhe att blifwa dett mechtige utaf M. Christianii [/] Ravii salario. Resolutio. 
Dhe motte aldraförst participera af dhe tijo ducater som Dn. Professor M. Raviar 
hafwer hoos sig inne behåldne, men om dhe öfrige tijo hwilka Notariar haar be- 
kommitt, motte Consistorium framdeeles censera.

IX. Quaestor begiärer att bekomma på resten dhe 800 dr som M. Boos enkia haar 
till läns tagett.

ResoL Panten motte heembiudas, och der hoon icke will betahla motte han distra
heras och derföre penningar skaffas. H :r Professor Dn. Ausiar meente att enkian 
böör dhe samma penningar på sitt nådhåhr hafwa och att Academien, sedan räkning 
giord blifwer, warder henne skyldig. Här emoot meente Consistorium att räkningarna 
motte först giöras, och dher Academien blifwer henne någott skyldig, som näppligen 
trooligett ähr, kan hoon sådan på sitt nådheåhr och annatt praetendera.

X. Syntes Ven:do Consistorio rådeligitt att Quaestor fodrar för den post spanne- 
måhl som till Torgzaker försäljas skall till Isaac Kock halfottonde dr tunnan.
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XI. Slötz ähn wijdare om förzlen på spannemåhlen såsom 12 Dec § 3. och om 
bönderne emillan Upsala och Stocholm dett ey gifwa wilja så före sitt afradh tili 
Sahlbergett utan oppgieldt

XII. Företogz att handla om stipendiariis Regiis» Domini inspectores föreslogp 
Venrdo Consistorio att betenkia 1. Om DD Terseri collaboranter, 2. Om Dn Lau* 
rentio Bureo, 3. Om Henrico cantore, 4  Om Dn. Laurentio Staieno, 5. Om andra 
som niuta duplicib«; stipendiis in tertia classe.

Upplästes Konglige och Illustrissimi Cancellarii gifne breef om desse, hwilke 
Ven:dum Consistorium uti tillbörlig underdånigheet och ödmiukheet ankiände, och 
wille dett öfrige betenkiande hafwa heemstelt H:s KongL Maij:tz och Illustrissimi 
Academiae Cancellarii nådige resolution. Henricum cantorem belangande, motte han 
wara obligerad att frequentera lectiones publicas och exercitia reliqua. Dn. Laurentius 
Stalen»; motte effter KongL breef hafwa ordinarium stipendium till endhe. Theo
logiae studiosi som åtniuta duplici stipendio, motte och till wijdare resolution dett 
hafwa.

Utaf catalogo stipendiariorum utslötes effterföljande Abraham»; Moclini»;, Petr»; 
Jonas Colbecchi»;, Johannes Johannis Salbergi»;, Petr»; Erici Bordingi»;, Christier- 
nus Christophori O-Goth»;, Sueno Langeli»; skall hafwa för denne halfwe termijn, 
sedan utslutes. Petr»; Neveli»; Holmias informa/mni privatae vacat skall mista per 
temp»; absentiae, men effter han haar utbekommitt för denne termijn behåller han 
denne gången sitt rum. Andreas Andreae Rundeli»; utslutes till dess han åter igen 
kommer.

Dhe som hafwa på termijnen någott waritt borto, skole secundum sententiam 
Consistorii A:o 1633 in Decembri latam mulcteras.

Petr«; Nicolai Krook som tillförende hafwer haft stipendium, begiärer ännu der 
af någon hielp. ResoL Dett tillståås ey Consistorio i sådane fall Consistorio att dis
pensera.

Här effter slötz att dhe som på denne tijd ähre ifrå Academien och någott resterar 
på den tijd dhe här hafwa waritt skole sitt deputaat utbekomma, nominatim före
sloges Gabriel P. Alm, och Ola»; Morae»;.

Endig antogos effterföljande in numerum stipendiariorum:

Ex dioecesi Upsaliensi 
Petr«; Petri Scheftunensis, sampt Laurenti»; Laurentii. Exspectantes: Johannes 

Belingensis och Eric»; Samuelis Hammarin»; skole wist tillkommande wåhr 
bekomma. Isaac»; Nicolai och Andreas L. Leufstadi»; skole secundum 

ra/ionem speciminis blifwa i näste betänkiandhe.

Ex dioecesi Lincopensi 
Samuel Nicolai Vereli»;.

Ex dioecesi Scarensi 
Johannes Kempe.

Exspect. Berger«;* N.N. skall bekomma i wåhr.

* Sannolikt felaktigt namn.
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Ex dioecesi Stregoensi 
Henric«! Andreas Sparijn 

Exspect Paul»! Grooman skall bekomma i wåhr.

Ex dioecesi Arosiensi 
Gabriel Erici Holstenius 

Exspectantes: Hermann»! [Petri] och Betuli«! sampt Arosiander skole blifwa i näste
betankiande i wåhr.

Ex dioecesi Vexionensi 
Isaac»! Tinelli»!

Exspectans: Petr«r Danas»! skall bekomma i wåhr.

Om wijdare någre rum öfwerblifwa skall aldraförst een smdios»! medicinas ud 
ett tillställas.

Sedan ex superintendendis effterföljande:
Ex Hernsandensi Israel O. Thela»!

Ex Carolstadiensi skole Petr»! Leenberg, Amann och Sueno Beronis certera.
Ex Gdmarniensi Hemming»! Ernesd»!
Ex Dorpatensi een studios»! Livon»!.

Anno 1655 den 2 Januarij 
ankom H. HögGrefL Excellence Greff Magnus Delagardie Rijkz Skattmestare och 

nu sedermehra af H:s KongL Maij:tt wår allernådigste Konung elfter Senat»! aca- 
demici samptlige underdånige begiäran confirmeratt tili Academiae cancellariatum.

[Den 3 Januarij.]
Dagen näst effter som waar den 3 Januarij klockan 8 om morgonen samman- 

kommo samtlige Rector och DD Professores tili att beneventera H:s HögGrefL Ex
cellence, hwilkett när förrättatt waar med H:s Excellence nogsampt contesterade 
gunst och wälbehagh, fan H:s Excellence rådsampt strax effter middagen att opp- 
stijga in Consistorium och der sielfwe ährenderna angrijpa.

Dito
effter middagen klockan i sammankommo uti Consistorio academico Illustriss im»! 

Regni Thessaurari»! et Academiae hujus Cancellari«!, Reverendissim»! Dn. Archie- 
piscopus atq«0 omnium facultatum Professores.

i. Giorde H:s HögGrefL Excellence ett tillträde tili sielfwe ährenderne med ett 
sådant taal:

Ifrå den förste dagen jag här till denne Academie inympades, hafwer iag billigt 
dr[a]gett een serdeeles affection så wäl till dett gemeene bästa såsom i synnerheet 
till denne Konglige Academie hwilkens wälstånd och oppkomst iag altijdh gierna 
hafwer sökt och önskatt, och nu migh af hiertatt der utaf gläder att jag den samma, 
förmedelst Gudz serdeeles Conservation uti sin gode floor ehrfaar och befinner.
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Och såsom Eder, gode Herrar hafwer för någon lång tijdh sedan behagatt att 
honorera mig med administratione academica, i dett jag för mitt afreesande här ifrå, 
bleef betrodd att wara på een wiss tijdh Rector uti denne societeten, altså befinner 
jag igenom Gudz den högstes försyyn, sampt H:s KongL Maij:tz wår allernådigste 
Konungz nådige behagh skedt wara, dett jag åter igen på nyo ähr tills tält att wara 
een Cancellari«/ häär wijdh Academien, hwilken administra/Zon jag önskar mig 
kunna till Gudz ähra, Hans KongL Maijrtz contentement, fädemesslandett till frucht 
och nytta, sampt denne Academien till yttermehra flor och tillwext, utföra. Jag hug
nar mig högeligen och gratulerar denne Academien utaf H:s KongL Maij:tz synner- 
lige nådige affection och ynnest emoot henne, hwilken H:s KongL Maij:tt gierna 
med sin personlige KongL närwara och omsorg hade contesteratt, der icke höga 
rijkzens ährender så stora hinder hade inkastatt, att H:s KongL Maij:tt nu sin 
åstundan att effterkomma, faller fast besuerligitt, hwarföre hafwer H:s KongL Maij:tt 
nådeligen behagatt dett jagh mig här skulle nu instella, till att infatta een noga 
weetskaap om Academiens tillståndh, styrkia dett som sig wäl hafwer, och så 
myckett möjeligitt wara kan, underhielpa och bättra ehwad som feelas, hwilkett, 
på dett jag dess bättre må kunna förrätta, begiärer jag att H :r Erchiebiskopen och 1 
samptlige godhe Herrar weele mig med Eder berättelse om desse saker, sampt råd 
och goda förslaag meddela.

Jag seer att heele Academiae wälfärdh ähr begrijpen 1. uti godhe ordningar och 
constitutioner af framfaarne Konungar utgifne, 2. uti nödige reditibus och dess 
richtige employement. När wij desse sakers tillståndh grant considerera så tuchere 
wij altsamman.

Sedan H:s Excellence detta framstält hadhe, betackadhe Rector H. HögGrefL 
Excellence för dhen höga gunst och bijstånd hwilkett Academien der utinnan bewij- 
sas, att H. Excellence hafwer behagatt påbörda sig dett besuäär att wara Academiae 
förman och Cancellari«/, lofwade på heele Academiae wägna een plichtigh tacksam- 
heet, wördna och höörsamheet i alla motto.

Här efter frågadhe Ulustriss:«/ Cancellari«/ om någon godhrichtigheet finnes om 
Academiens oppbördh, och om någre räkningar ähre dher på giordhe.

Rector suaradhe att der uti finnes, tywerr, ingen synnerlig richtigheet, emedan 
den förre Quaestor oförmodeligen afföU, och intett lemnadhe effter sig någre för- 
färdigadhe räkningar eller jordheböcker, oansedt han der om offta waar af Con
sistorio tillsagdh, hafwa ochså om denne saak skedt besuäär hoos den förre Hög- 
berömlige Rijkz och Academiae Cantzleer, såsom och haar detta andrages för Drott
ning Cristina uti H:s M:tz regementz tijdh, hwar på ähr fölgt högstb:te H:s KongL 
Maij:ts, Academiae Cancellarii sampt den KongL Cammarens, befalningar till sahL 
M. Boo om räkningarnas förfärdigande, dock hafwer han ey kommett medh dem 
till någon richtigheet. Hwarföre blefwo dhe effter den sahL mannens dödh inslutne 
och förwarade, och nu för een tijdh sedan registreradhe, och hafwer Consistorium 
alt effter M. Boetii dödh beflijtatt sig att dhe motte förfärdigas igenom wisse 
fullmechtige på Academiae sampt enkians wägna hwilkett hafwer alt här till opp- 
drages, emedan Academien haar långe hållett sig till Schotzfinchel, hwilken på 
sidstonne intett kundhe slippa ifrå Cammaren.

Ulustriss:«/ Cancellari«/. Dett ähr olijdeligitt och myckett illa som den förra 
Quaestor hafwer här uti giordt. W ij motte see till huru som detta kan remedieras, 
och aldraförst tillsee huru dett gamble kan ifrå dett nya åtskiljas.
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Rector. Dett ähr allereeda åtskildt, så att denne Quaestor intett hafwer befattatt 
sig utan medh sitt åhrs oppbördh.

Illustrissim#* Cancellari#* frågadhe utaf Quaestore huru medh dett nya tillståår. 
Quaestor besuärade sig dett han icke ännu hafwer kunnatt bekomma een richtig 
jordbook, oansedt der på all flijt ähr ahnwändh, ty uti fougdarnes finnes differencer. 
Wijste och fram  ett förslag på Academiens inkomst af 10682 dr silfrtt uti wist, 
förutan extraordinarie utlagorna, kyrkiotijonden och dhe 3000 dr silf:tt hwilka 
Academien ey åtniuter. Här emoot framwijstes och Academiae Staat, och dhe utgiffter 
som der innphällas. Hwilkett alt när H:s Excellence hade öfwerseedt befaltes Quaes
tori att giöra een specification på personerne som nu på denne tijden ähre wijdh 
Academien.

Här effter frågadhe H:s Excellence huru såsom dhett gambla eller sahl M. Boos 
bestellning sig hafwer, sig förnimma att många hafwa på hans åhr att fodra, hwilka 
motte sine räkningar inläggia, och af dett som falla kan eller tillslagett blifwer 
blifwa betaalte, begiärte någon berättelse huru wijda någon rättelse kan finnas af 
sahL M. Boos räkningar.

Rector. Academiae Notari#* haar waritt der utöfwer, hwilken oss berättar, att 
ingen sluten räkning på någott åhr finnes, utan på någre åhr wijd pass till 1645 
ifrå dhe första M. Boos åhr finnes alleenast proiecter af åhrsböckerne, men på desse 
efftre intett. Een gammal jordbook finnes ibland sakerne, men inge såsom böra wara. 
Dett som utgifwett ähr finnes eendeels i kladdeböcker infört, eendeeles och på någre 
lööse chartecher antecknadt. Een kladdebook hafwer och waritt tillhoopa med saa- 
kerne på någre åhrs utgiffter, hwilken säges wara förkommen. Quittenzer på utlef- 
reringen finnes mechta fåå, emedan sahl. M. Boeti#* sådana icke fodrade.

Illustriss:#* Cancellari#*. Jag hörer att uti alt detta ähr illa bestelt, nödigt ähr 
att accuraat constitutioner giöras huru medh reditib#* skall tillgåå. Men pläga här 
icke wara inspectores serarii hwart åhr för sig, hwilka låta sig af Academien belöna. 
Dhe motte hafwa weetskaap om desse saaker, och suaara derföre. Rector besuärade 
sig att inspectores hafwa intett kunna någott skaffa, och lijtett fått weeta utaf 
sakerne.

Illustriss:#* Cancellari#*. Magistrat#* academic#* hafwer bordt draga omsorg här 
om och gifwett efftertryck här utinnan. Men nu ähr sent der om påminna. Wij 
wiljom alleenast finna någott förslaag att remediera detta. Jag seer att wärkett 
blifwer mödosamt, men hwad emolument der af falla kan gifwer oss utgången. Jag 
will effter Edert innerådande och begiäran senda henne bodh att hon entligh der 
hän ställer sine tankar att wärkett motte fortgåå, och der till skaffar sig een persoon 
som arbeetett sig företager, den andra tillställer Academien på sin sijda, den tridie 
må af Cronan tillsättias och på dess medel oppehållas. Dhe som någott hafwa att 
fodra motte inläggia sina räkningar.

Den 4 Januarij
om morgonen klockan otto sammankommo in Consistorio Illustrissim#* Regni 

Thessaurari#* atque Academiae Cancellari#*, Reverendissim#* Dn. Archiepiscop#* 
Pro Cancellari#* atque omnium facultatum D.D. Professores.

Illustriss:#* Cane. W ij hafwa giordt een begynnelse att komma till någon weet
skaap huru medh Academiae opbörder och utgiffter dllståår, detta motte wij igenom- 
gåå, på dett jag må kunna giöra H. KongL Maijrtt een nöyachtig rapport nähr som
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så af mig fodras. Jag förnimmer att ingen jordebook ähr ännu förfärdigatt såsom 
den böör wara. Een sådan motte nu medh dett aldraförste giöras, hwilken böör 
grunda sig på sine behörlige fundamenter och verificaftoner.

Ett seer jag så wäl till detta wärkett som ehest Academiae wälfärdh wara nödigt. 
Nemligen att visitatio praediorum skeer per deputatos. Ty iag meenar att 1 sielfwe 
intz weeta huru medh Edre bönder ähr beskaffatt, och om fougdarna dem rätt han- 
teera, kan wäl skee att dhe ähre störste orsaaken till denne orichtigheet Här gifwes 
förmedlingar och ingen weet ehuru som tillståår medh hemmanen. Här uti motte i 
bruka een noga discretion och så laga att sådana här effter intett skee utan dett till
gåår lagligen, nemligen att ingen effterlåtes medh mindre i grundeligen weeta dess 
beskaffenheet eller af häradz tingz bewijs den samme förnimma. Denne Visitation 
motte i intett länge oppskiuta eller hålla alt för sällan.

Näst dett att jag infattar informa/ion om intraderne will jag och weeta sielfwe 
personal staten såsom den nu ähr medh hwadh mehra som wara kan och höra till 
utgifftea Detta alt motte nu strax förfärdigas och någre wissa män motte sättias 
här till förutan inspectores aerarii.

Här effter frågadhe Hans Hög-Greffl Excellence om några gravamina ähre hwilka 
kunna afhielpas för ähn constitutiones och privilegia företages.

Reverendiss:«/ Archiepiscop«/. Iblandh gravamina ähr icke dett ringeste att 
Academien haar denne tijden myckett bhfwett besuäratt utaf Professorib«/ extra
ordinariis, hwilka ähre Academien påkomne och giöra medlen besuärlige. Wäl woro 
om dett kunde tillräckia för alla, men om ehest skeer wilja dhe lickwäl wara så nähr 
som andra som hafwa länge tient och hafwa sine rum på staten. Och oansedt ordi
narii ähre igenom KongL resolution eximeradhe ifrå denne fahra, och efwentyyr, 
minera dhe hckwäl emoot och wilja hafwa sitt u t

Illustris s Cancellari«/. Wij hafwa wäl orsaak att gratulera oss öfwer H:s KongL 
Maij:tz Drottning Christinas nådige benägenheet emoot studia och literatos, H. 
Maijitt wille intett låta dem medellöösa, och när ingen annan utwäg waar skickades 
dhe hijt till Academien på förmodandhe att här skulle tillräckia. Men hwilka ähre 
dhe?

D.D. Stigzeli«/ opreknadhe dem seyandes. In facultate theologica kom först M. 
Odheli#/ hwilkett skedde fuller emoot Consistorii och facultatis wilja och weetskaap 
men ähr een wacker man och kan wäl gagna Academien, sedan kom Dn. Johannes 
Rudbecchi»/. In facultatib«/ juridica et medica hafwa och waritt extraordinarii men 
ähre här ifrå återkallade. In facultate philosophica ähr M. Ravi»/ hwilken bleef in- 
kallatt, dock icke att blifwa här wijdh Academien såsom han sielf hafwer sagt och 
ännu seya kan, utan till att oprätta een officinam typographicam i Stocholm och 
låta utgåå in honorem patriae åtskillige böcker på dhe orientaliske tungomåhlea Den 
andre ähr D a  Johannes Bure«/ hwilken bleef här insatt till att förträdha sahL 
Gestrinii rum, emedan på den förre Academiae Staat bestodes tree mathematici, och 
H:s KongL Maij:tt behagadhe att revocera till den förra munerum mathematicorum 
serdeeles emedan ett wist ähr infördt i Academiae Staat och relictae defuncti tillslagett 
dett hoon nu ey niuter.

D a  Johannes Bure«/ framwijste sitt breef och ödmiukeligen begiäradhe H:s Grefl. 
Excellence günstige resolution här utinnaa

Illustrissim«/ Cancellari«/. Emedan här, på dhen förre staten haar waritt trenne 
mathematici och H:s KongL Maij:tt hafwer aldranådigast behagatt att reducera
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detta till förb:te förra Staat, och här öfwer så finnes och ett wist salarium uti staten 
tillslagett, tycker mig wara gott att giöra här utinnan. Jag efftertenker och förnim
mer att mathesis ähr mechta wijdlöfftig och af stoor nytta, och derföre wäl kan så 
många personer behöfwa. Der H:s KongL Maij:tt min aldranådigste Konung will 
dett låta sig behaga, skall wara mitt sentiment att dhe blifwa wijdh dhen förra 
numerum. Men hwadh belöhningen anbelangar woro dett wäl som H:r Erchiebisko- 
pen säger att dett tillräckte för alla, men ehest så håller iag billigt wara att ordinarii 
bekomma sitt ut aldraförst Uti myckenheeten beståår ey Academiens floor och till- 
wäxt, utan uti hwars och eens flijt och trooheet. Staaten motte till personerne sättias 
som den kan wara Academien nyttigh sedan will jag försäkra Eder godhe Herrar 
der om att KongL Maij:tt aldranådigst dem wäl försörjer. Men der emoot requi
rerer H:s M:tt utaf Eder all flijt och trooheet. Framdeeles när constimtiones opp- 
läses gifwes wijdare orsaak att tahla här om.

D.D. Terser»/. Föruthan desse Professores ähre och andre som extraordinarie 
någott hafwa. För 6 åhr sedan bewiljades tree studiosi lingvarum här wijdh Acade
mien. Sedan fick jag befalning att låta förfärdiga ett arbete och der till bestodes mig 
tree collaboranter. Nu hafwer iag begiärt af Venerando Consistorio att niuta dem 
till nästkommandhe höst, innan hwilken tijd jag hoppas dett jag skall kunna extri- 
cera mig ifrå detta arbeetett. Denne min begiäran hafwer iag ey bekommitt utslaag 
på, utan ähr oppskuten till dess E. GrefL Excellence skulle hijtkomma. Härföruthan 
ähre och 2 studiosi theologiae som hafwa duplex stipendium, såsom och een studiosus 
antiquitatum.

Här näst framwijste Dn. Prof. Figreli»/ catalogum stipendiariorum, och refererade 
huru som somliges betenkiande ähr om desse, n[emligen] att D.D. Joannes Terser«/ 
hafwer tillförende in Consistorio uti sahL Rijkz och Academiae Cantzlerns nährwaro 
opsagt dett som han för sitt versione arbeete haar nutett, 2. att 2 studiosi theologiae 
hafwa duplex stipendium hafwer man inge constitutioner om, sammaleedes om 
stipendio studiosi antiquitatum, hwarföre hafwa ey inspectores kunnatt underskrifwa 
catalogum, för ähn the kunna nåå och bekomma H:s Excellence resolution uti 
saakea

Illustriss:«/ Cancellari»/. Hwad D.D. Terseri arbeete och adjutanterne wijdkom- 
mer, så, emedan wärkett ähr påtagett effter KongL Maij:tz ordre och befalning, och 
dhe som med sin tillhielp skola wärkett facilitera ähre och igenom KongL breef 
förordnade, och dem ett wist af Academiae aerario tillslagett, kan man ey annatt ähn 
hålla Konglige breef i sin tillbörlige wyrdnatt, så länge Majestati kan behaga, att 
der med så hållas skalL

Hwad studiosos theologiae wijdkommer som hafwa att åtniuta duplici sdpendio, 
så ähr der utinnan mitt betänkiande sålunda: Jag seer att stipendia gifwas uti in
tention. Först ad sublevationem. 2. Att dhe förmedelst detta understöd motte komma 
till ett märkeligitt framsteeg uti sine studier. När man lägger desse skiälen till
samman, finner man wicht[ig]are wara, och hwar igenom KongL Maij:tz intention 
fullkomnas, att några merkeligen in studiis tilltaga. Jag håller före att i alla facul- 
teeter skulle wara någre som fingo duplex stipendium, och tå motte numer»/ någott 
tillhoopadragas och kunnom wij tå för 50 personer in tertia förordna fyratijo. Jag 
begiär Edert betenkiande här utinnan.

D.D. Stigzeli»/ refereradhe orsakerne som H:s KongL Maij:tt Drottning Christina 
hade till att constituera detta, nemligen att fåå eller understundom inga af studen-
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terne woro som ex professo slogo sig till studia theologica, utan nähr dhe hafwa 
kommitt till gradum in philosophia, hafwa dhe dragett sin koos att opsökia sig 
lägenheeter aldenstundh dhe intett hafwa sielfwe hafft medel att continuera, och 
stipendium haar och tå lupett till enda, eller om the hafwa någott hafft äntå ther 
oppå quart, hafwer thet intz kunnatt spijsa. Hwarföre fan KongL Maij:tt rådsampt 
att sådana stipendiarii motte i åtskillige faculteter blifwa, hwar på wij in facultate 
theologica för wåra studiosis breef bekommo. Refererade och H:s Ehrwyrdigheet 
att paucitas studiosorum theologiae förorsakar sig och der utaf att inga gradus con- 
fereras studiosis illius facultatis.

Illustriss:«! Cancellari«!. Jag bekenner att detta hafwer sig sålunda, wij motte 
see till huru presteståndett kan blifwa ehrhållett så att wij kunne hafwa lärda och 
förnemliga män, till hwilkett behöfwes att dhe wijdh Academien strax uti ungdomen 
studera theologiam och der uti någon tijdh continuera, till hwilkett fodras medeL 
Jag tycker att dett borde wara så stichtatt att några skulle och hafwa duplex stipen
dium uti dhe andre faculteterne.

Facultas philosophica begiärte att några stipendia kundhe sammaledes tillslåås 
dem som wille perfectionera sig uti någott smdio philosophico.

Illustriss:«! Cancellari«!. Jag will så laga att detta skee kan, sammaleedes och 
motte een studios«! juris och een medicinae dett samma åtniuta. Men när dett blif- 
wer stadgatt motte i gode Herrar bruuka stoor discretion i deres wähl så att i intett 
annatt ansee ähn personens, som här till waldh blifwer, bequemligheet, sedigheet 
och flijt, seponerandes all annan respect.

Här effter discurrerades antingen D. Doct Terseri collaboratores skulle räknas till 
facultatem theologicam eller philosophicam.

Resolutio Illustriss:i Cancellarii. Jag befinner skiäligast att den eene stelles till fa
cultatem theologicam och den andre till philosophicam och blifwer denne lingvarum 
orientalium studiosus.

D. Doct:r Terser«! förklaradhe sig om sine collaboratorib«! sålundha att H:s 
Ehrwyrdigheet tenker alleenast them till nästkommandhe höst till sitt arbeete be
hålla, emedan förmodeligitt ähr, att dett som af arbeetett tillbakaståår kan till den 
tijden absolveras.

Sedan, aldenstund någott om desse personers wähl discurrerades, hölt H:s Hög- 
GrefL Excellence skiäligitt wara att dhe motte af maiori Consistorio eligeras, och 
först in facultate giöra sitt proof, såsom och obligera sig att continuera uti ett wist 
studii genere. Lofwade och H:s HögGrefl. Excellence sig wilja framdeeles, nähr 
Rijkzens Staat så tohla kan, i underdånigheet sökia hoos H. KongL Maij:tt att sedan 
desse hafwa studeratt här wijd Academien och giordt een förnemligh progress att 
dhe af rijkzens intrader och Cammaren motte bekomma någott anseenligitt att der 
medh på fremmandhe orter sig wijdare försökia.

Omsijder omtalte H:s Excellence dett stipendium som H:s HöggrefL Excellence 
ex proprio hafwer gifwitt till sex studiosos och wijdare huru H:s Excellence ähr 
intentioneratt att låta reparera dett gamble cappalett att der uthi kunde hållas öfningar 
medh studiosis theologiae concionando, och att någre rit«! solennes, såsom mutalmnes 
rectorat«! och promotions acter in facultatib«! juridica, medica et philosophica 
kunde der hafwas förhändher. För denne wälwillige tanka emoot ecclesiam och lite- 
rarum studia betackade Consistorium H:s Hög-GrefL Excellence ödmiukeligen.
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Den 4 Januarij

sammankommo in Consistorium academicum M. Ola«/ Unoni«/ p.t. Rector, DD 
T ersere  DD Schomer«/, DD Lithman, Doct:r Sideni«/, M. Bringi«/, M. Joh. Frank, 
M. Ohus Steni«/, M. Forneli«/, Dn. Ausi«/, M. Laurbergi«/, Dn. Hedrae«/, Dn. 
Bure«/, Dn. Figreli«/.

1. Framkom Matz Pederson i Ininge i Staby sochn, hwilkett b: te Ininge denne 
hafwer optagett tå dett aldeeles förbränt war och dett flijtigt och wäl bebygt, begiä- 
rade derföre att honom motte derföre effter förra tillseyelser beståås wahnlige frij- 
heetzåhr.

Resolutio. Effter ofwanb:te så godhe och klara witmesbörder hafwer om sin 
stoora flijt tillåtes honom tree åhrs frijheet, nembL för åhr 1652, 1653 och 1634.

2. Frågadhe Qusestor om han må kunna försuara een bonde ifrå nembden hwilkett 
sitter på frijheet effter brand. ResoL Åhrs 1652 herredagzbesluut frijkallar så
dana.

3. Wijste Qusestor fram ett förslaag huru wijdt Academiens intrader kunna till 
statens afbetahlning tillräckia, hwar uti ett ansehnligitt fehlade.

Den 5 Januarij

sammankommo uti Consistorio Illus trissim«/ Regni Thessaurari«/ atq«e Academiae 
Cancellari«/, Reverendiss:«/ Dn. Archiepiscopus Procancellarius, atq«e o«z»ium fa
cultatum DD:ni Professores.

1. Excuserade H:s HögGrefi Excellence sin frånwaro förleden dag effter mid
dagen, då H:s Excellence refe[re]rade sig hafwa waritt occuperatt utaf documenternes 
öfwerseende, som angåå sahL Quaestoris räkningar, hwar utinnan stort defect finnes 
och myckett ähr borto som till der es utförande behöfwes hwilkett alt motte op- 
leetas i Cammaren. Myckett finner jag och (sade H:s Excellence) wara utlänt, och 
een stoor deel der af som iag förnimmer will hoon hålla för sitt proprio, men jag 
håller före att Academien försekrar sig medh obliga/xonernes innehållande och ar
resterande af dett som enkian säger wara sitt in till dess hoon giör Academien sin 
richtigheet, och in till dess kan och med skiäl henne förwägras dett hoon fodrar på 
sin mans löhn och sitt nådheåhr.

Jag will låta Schotzfinchel extrahera i Cammaren dett som till detta werketz ut
förande lender, i medier tijdh motte Academiens och hennes fullmechtige giöra 
hwad dhe kunna. Och emedan jag af Eder g. H:r förnimmer att i hafwa hafft någon 
tancka om Academiae Notario dett han på Academiens wägna skulle sig påtaga detta 
arbeetett, men han excuserer sig der ifrå föredragandes sådana orsaker som man ey 
kan ogilla, motte i wara förtenkte om någon annan.

Effter Eder gode Herrars godtyckio motte M. Stenhår, Gustaf Müller och Acade
miae Notari«/ gåå nid till enkian, och på mine sampt Consistorii wägnar henne 
tillseya. 1. Att hoon endig motte wara förtenkt att giöra räkning. 2. Skaffar sig utan 
drögzmåål een man som dett på hennes sijda förrättar. 3. Befalla henne skaffa ifrå 
sig alla documenter och hålla sig beredd till att giöra eedh dett hoon ey weet någre 
wara af een eller annan undanstukne. 4  Att hoon låter förnimma hwilka obliga- 
/roner hoon förmeener sine wara och angåå sitt eenskilte. Detta bleef strax utrettatt 
och enkian lofwade sig ofwanbrte wilja effterkomma, sadhe sig intz weeta hwar
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den booken ähr som säges wara borto, begiärte att fåå see antekningen på obliga- 
tionerne och der af igenkenna hwilkett sitc proprium waar, effter hoon nu för siuk- 
dom skull intz kan alt så wäl eliest ihogkomma.

Här effter omtaltes wijdare den booken som bortkommen ähr, uti hwilkett H:s 
HögGrefl Excellence fann nödigt att alla dhe som woro tillstädes, nähr sahL ränt- 
mästarens charteker nidlades, tillijka med enkian och borgmestaren motte giöra sin 
eed att dhe den booken icke hafwa eller weeta hwarest hoon ähr. Detta slötz en- 
helleligen.

Wijdare befalte H:s GrefL Excellence att emedan nu detta så wäl talt och slutett 
ähr motte I gode Herrar giöra här utinnan efftertryck och intett låta sådant blifwa 
uti bahra förslaag.

Doct:r Stigzeli«! påminte att ett requisitum fodras till räkningarnas utförande 
hwilkett Consistorium haar tillförende discurreratt om, men haar intz kunna sluta, 
nembL ifrå hwadh tijdh salaria Professorum skole begynna räknas, antingen a die 
praesenta/ionis literarum, die datarum literarum eller die introductionis.

mustriss:«! Cancellari«!. Jag will låta detta instella uti constitutionibus. Min tanka 
ähr att ingen böhr tillträda någon profession emedan annus gratiae räcker pro 
relicta defuncti utan att Professores facultatis i medier tijdh, deela arbeetett sig 
emillan, nähr nu Professor sedan kommer ähr skiäligest att han tager löhn a die 
introductionis, försummar han sig sedan motte han mulaeras effter constitutiones. 
Jag weet att uti andre tienster plägar så tillgåå att den som tillkommer uti nåde- 
åhrett, han motte hålla sig af sitt egett eller dett förra till dess nådheåhrett ähr ute. 
Ett hafwer jag ibland annatt tenkt att tahla med Eder om nembL om adjunctis. Jag 
finner dem wara litett tillslagett, effter som dhe giöra arbeet wijdh Academien motte 
dhe wara försörgde. Jag finner och dett att dhe intett kunna mistas, effter dhe som 
Professores blifwa skole, böhra först wara wahn medh information och genom dett 
arbeetett meriterade, hwilkett lämpeligast kan skee igenom detta, men emedan som 
här om gifwes lägenheet att tahla nähr wij constitutiones igenom gåå will iag detta 
till dess bespara. Och alldenstundh wij om morgpn will Gudh motte oss företaga 
att igenomlööpa constitutionerne, effter dhe tuchera alt dett som till Academien in- 
columiteet länder, dy will jag begiära af Edher H:r Erchiebiskop och Eder gqdhe 
Herrar allesamman dett i wille alla saker hemma öfwersee, och betenkia, men sedan 
commu[ni]cera dett samma som i see wara Academien nyttigt, tillbakastellandes alla 
respeaer som kunna draga eens sinne ifrå cura boni publici hwilkett iag beder att i 
samdrechteligen ansee, och intett låta inrijta några partialiteter eller onyttige affecter. 
Sedan ähr min wilja att dett som här säges och discurreras blifwer intra parietes, 
ty skeer här utinnan annatt, will iag faasa derföre. Tenker oppå i alt detta huru I 
hafwen mångas ögon på Eder, som grant nog observera hwad här i ett och annatt 
tillgiörs. När wij komma till att tahla om Professorum numero beder iag, att i der 
utinnan besynnerligen ähre betenkte till Academiens nytta, och förslåå detta effter 
som i seen torftigt wara, utan anseende till medel antinge dhe pro tempore ähre 
större eller ringere ty jag ähr wiss på dett Hans KongL Maij:tt aldranådigst finnes 
willigh att wäl försörja Academien med dess personer. Jag befinner wäl att på 
förleedne åhr ähre någre hijtskickadhe till Academien hwilka hafwa här arbeetatt, 
och moste derföre någott hafwa som dem tillslagett ähr, dock icke så att dhe som 
länge hafwa tient mista sitt, utan iag befinner att på Academiens intrader intett fehl 
kan wara till att afbetahla staten, när man computerar dhe utlagor, som alla andra
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bönder i heela landett utgifwa, men hoos Academiens åboor hafwer dett här till 
stått inne.

Mårten Steenson inkallades och frågades 1. Hwad han desse åhr uträttatt hafwer.
2. Om han weet af sahL M. Boos kladdebook. 3. Om han haar någott weetskap om 
Academiens debitores. Han suarade. Jag hafwer giordt så myckett som mig haar 
blifwett af sahL M. Boo ombetrodt. 2. Booken weet iag intz af, och will för henne 
giöra eed. 3. Om bortlänte penningar weet iag effterföljande. Frun i Hammarby 
haar bekommitt myckett, Nils Suenson 100 rdr, enkan i Wåreby 600 dr, Trafwarfelt 
[o: Bengt Trafvenfelt] 300 rdr som Quaestor bekiende. Här med endades session.

Den 5 Januar ij
effter middagen sammankommo in Consistorio Illustriss:«; Regni Thessaurari«; 

atque Academiae Cancellarius, Reverendiss:«; Dn:«; Archiepiscop«; Pro Cancella* 
ri«; atque omnium facultatum DD:ni Professores.

Constitutiones Academiae företogz om hwilka H:s Hög*GrefL Excellence frågadhe 
hwilka hafwa öfwersedt dhe gamble och författat dett nya corp«;.

Doct Stigzeli»; suaradhe sahL Rijkz och Academiae Cancellari«; satt här een gång 
öfwer them sielf, sedan befalte H:s Excellence att wij skulle träda tillhoopa och 
giöra ett corp«; der utaf, hwilkett och här skedde. Dett som sålunda här fattatt 
waar bleef med migh, Doctore Loccenio och Dn. Ausio skickatt till Stocholm, 
hwarest såsom effter H:s KongL Maij:tz nådigste befallning Doct:r Johannes 
Matthiae, Doct:r Emporagri»;, secreteraren Gyldenklou, Bemert och Stiernhöök til- 
lijka med oss satte der öfwer, effter hwilken revision detta corp«; fattades som E:s 
Excellence häär seer.

Här effter opplästes dhe gamble constitutiones ifrå begynnelsen till endan, hwilka 
collationerades med dhe som för öfwersedde woro och förbättrade, förändrades och 
nu, och augmenterades uti åtskillige clausuler som H:s HögGrefL Excellence befann 
Academien wara till nytto och heeder, hwilke variationer ähre allesamman införde 
uti dhe nya Academien confirmerade constitutioner.

Om afftonen den 5 Januarij förreeste H:s HögGrefL Excellence ut till Wenngarn 
och der fördrögde öfwer dhe tuenne nästföljande helgedagar på den 6 och den 
7 Januarij.

Den 8 (- i i ) Januarij
klockan 8 om morgonen sammankom uti Consistorio Illustriss:«; D:«; Thessaura* 

ri«; et Academi® Cancellari«;, Reverendissim«; D:»; Archiepiscop»; atq«e omnium 
facultatum DD:nl Professores.

Företoges åter igen constitutiones och arbetades på dem sampt privilegiorum 
öfwerseende alt in till den 11 Januarij indusive bådhe för och effter middag dage- 
ligen.

När dedara/mnis Christin® artic 5 opplästes om professorum vaca/ion ifrå one- 
rib«; publicis för ålder eller suagheet skull, begiärte experientiss:«; Dn. M. Johannes 
[Frankenius] att åtniuta samma privilegio effter han ähr öfwer sine 66 åhr gammal 
och öfwer tretti jo åhr haar waritt Professor.

Illustriss:«; Cancellari«;. Jag finner den begiäran skiäligh och conform med dhe 
gamble constitutionib«;, wäl behöfwer een man som till någon ålder kommen ähr och 
länge haar arbetatt någon laborum requiem. Men när man seer till, huru superiores 
facultates ähre medh fåå personer besuttne, tyckes wäl följa någon ruin om många
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på een tijdh skulle sålunda för ålder skull behöfwa atc blifwa exempteradhe, medh 
mindre att medlen kunde så wara, att någon kundhe för een billigh penning oppe- 
hålla arbetett, men här till will wäl wara een stoor bekostnatt.

Här effter resolverade H:s Excellence följande gravamina.
1. Besuärade sig Quaestor att någott ähr anticiperatt på sahl. M. Boos åhr, hwilken 

motte af resten tillbakaläggias. Illustriss:»/ Cancellari»/: dett ähr skiäligt D :us 
Quaestor motte och i Academiens betientes betahlning den modera/ion hålla att 
alla blifwa effter proportion jämpt betahlte, sålundha att om den eene hafwer 
400 dr, den andre 100 dr att fodra och dhe ähre af lijka salariis, motte den som 
mindre hafwer att kräfja intz bekomma för ähn den andre blifwer lijka betahlt medh 
honom och sedan betahlas lijka till dess begge blifwa afbetahlte. Ingen motte och 
importunera Quaestorem mehre ähn på een termijns avance. Resten belangande om 
hwilken iag och will hafwa förstått dett som iag rätt nu sade om afbetahlningen, 
motte ingen der af någott bekomma som icke hafwer inlagt sin räkning, och den 
som säger sig ingen räkning hafwa, honom håller iag före wara betahlt och tenker 
billigt att sådant skeer ex malitia, ty een stoor incuria motte dett wara att intett 
weeta hwadh han böör hafwa eller hafwer bekommitt.

2. Refereradhe Rev: sim»/ Dn:»/ Archiepiscop»/ att klockaren plägar åhrligen för 
klåckestellningen bekomma 6 rdr.

Ill:m»/ Cancellari«^. Dett haar sin skiäl och motte föras på staten.
3. Archiepiscop»/. Famuli Academiae fingo af saht Cant[z]lern tillseyelse på fyra 

tunnor spannemåhl öfwer sin löhn.
IU:m»/ Cancellari«j. Dett som sahl. Gintzlern hafwer giordt will iag ey giöra till 

intett, utan skall och detta instella på staten.
4. Bewiljade H:s Excellence att gamble booktryckiaren m. Eskild motte bekomma 

åhrligen till underhåld 12 t:r spannemåhl
5. Lofwade och H:s Excellence sig wilja tillsee att pappermakaren må och hafwa 

någon hielp.
6. Frågades utaf H:s HögGrefL Excellence huru såsom skall blifwa med restens 

betahlning om icke dett som hoos bönderne och andra uteståår kan tillräckia, effter 
somblige hafwa af sahl Quaestore sielf, somblige sedan utaf andre bekommitt sitt u t

Illustriss:«/ Cancellari»/. Brijster någott så motte brista så wäl för den eene som 
den andre, och dhe som hafwa bekommitt ut, motte så myckett afslåå af sine salariis 
hoos Quaestorem, men iag will see till att jag kan så bringa hoos öfwerheeten, att 
alt kan blifwa betahlt

7. Reverendiss:»/ Archiepiscop»/ refererade huru som ähr att befahra dett Acade
miens intrader intett räckia till att betahla heele Academiens Staat.

Illustriss:»/ Cancellari»/. Om sådant motte man döma af klara räkningar. Effter 
dett förslaag som mig ähr föredragett blifwer alleenast till korta 1200 dr hwilkett, 
när dett blifwer tillagt, kunna alla Academiens betiente betahlas. Nu detta till att 
opfylla, så ähr af dhe cammarbetiente hwilka iag hafwer med mig, befunnett att 
Academiens bönder ähre här till beskonte med een deel utlagor som alla andra uti 
landett moste utgiöra. När man tager dett i acht och till göma belöper dett sig öfwer 
3000 dr hwilkett Räntemästaren entligen motte uppbära, och tå kan icke alleenast 
staten betahlas utan och blifwer ett tämeligitt öfwerskott. Utaf detta motte Acade
miens tryck betahlas effter dett ähr ett lofligitt wärk och till Academiens heeder.

8. Omtaltes M. Odheli»/ och Dn. Joh. Rudbecchi»/ och om deres aflöhning.
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Illustriss:«; Cancellari«;. M. Odhelium belangande så hafwer han Drotning 
Christinas breef tili professionem ordinariam och dess underhåld tillijka med den sahL 
herrens förre Rijkz och Academiae Cancellarii bij fogade recommendation här ut- 
innan, sedan nu sedermehra min aldranådigste regerande Konungz wijdare approba* 
tion i samma ährende, hwarföre kan jag ey admittera någon distinction här utinnan, 
och han motte hafwa sin löhn så wäl som andra, och troor iag icke att någon giör 
honom någott hinder här uti, ty KongL breef motte man hålla i sin tillböhrlige 
wyrdnatt Dock ähr icke heller rätt, att dhe som längre hafwa waritt i tiensten skola 
någott mista för andre som komma öfwer staten emedan Academien här om ähr 
försäkratt. Detta till att resolvera, understeller iag sielfwe maiestati.

Rudbeckium belangande så hafwer han wäl begiäratt introduction, men iag hafwer 
honom hwarken admitteratt eller refuseratt, jag wille gierna hielpa så wäl honom som 
hans broder Petrum i denne deres begiäran och dett så wäl för Kongl. breef som 
för sahl. Rijkz Cantzlerns skull så frampt dett woro på denne tijden giörligitt. Ty 
iag ähr hijt kommen att sättia sakerne i någon ordning emoot hwilken intention 
detta aldeeles ähr. Olaum Rudbecchium belangande, motte han blifwa ansedd och 
hulpen mz duplici stipendio eller een adiunctura. Jag förmodar dett H:s Kongl 
Maij:tt finner för dhe andre ett nådigt expedient

9. Omtaltes Academiens bygningar sampt bibliothekett, huru som här med illa 
tillståår.

Illustriss:«; Cancellari«;. I motte nu effter medlen byggia, och see till huru som 
i kunna lindrigt bota dett som aldeeles nödigt ähr, dett öfrige kan fullkomligere 
lagas een annan tijdh. Om anatomie husett will iag bestella een annan gångh.

zo. D. D:r Locceni«; påminte om amanuensib«; bibliothecae.
Ill:m«; Cancellari«;. Såsom iag förnimmer af D. Doctoris relafton om arbetett, 

kunde wäl behöfwas att amanuenses bibliothecae blefwo tuenne, men begge kunna 
dhe näppligen opsättias på staten, utan den eene af dem motte wara ex numero 
stipendiariorum och förobligeras att låta bruka sig här till

11. Här effter omtalte H:s Excellence sahl M. Boos räkningar, lofwade wilja låta 
utskrifwa i Cammaren dett som behöfwes och förskicka hijt, befalte att räkningarna 
motte i medier tijd tagas för hender. Item att resten motte oppfodras till deras 
betahlning som hafwa att fodra, såsom och dett som ähre klara obligalioner på, 
hwilka H:s Excellence befahlte att Quaestor skulle låta utskrifwa och senda vidime- 
radhe copier dem tillhanda som dhe angåå sedan och handla med dem på behörligett 
sätt och maneer.

12. Omsider tackadhe H:s Excellence Gud som hafwer gifwett tillfälle och lägen- 
heet att gåå desse saker igenom, önskadhe att alt motte wara giordt Gudi till ähra, 
Kongl Maijrtt till behaag och nöije sampt fäderneslandett till nytta. Förmante Pro
fessores till flijt och eenigheet på dett Kongl Maijttz nådhe och affection emoot 
Academien motte dllwexa. Sidst ursechtade sig H:s Hög-Grefl Excellence att han 
ey länger kunde här dröija, seerdeles effter H:s Kongl Maij:tt sielf haar revoceratt 
H:s Excellence, befalte och att DD:ni Professores wille låta fatta dett som nu giordt 
ähr öfwer constitutiones till ett corp«; och intz af dett som här slutett ähr förbyta, 
utan hwad wijdare betenkiande falla kan motte settias in margine, och öfwerskickas 
till Stockholm uti herredagen.

Rev:m«; Archiepiscop«; betackadhe H:s HögGrefl Excellence på heele Acade
miens wägna ödmiukeligen för den stora möda, besuär och åhoga, som H:s Excel-
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lence så wäl altijd som serdeeles denne gången hafwer låtett påskijna emoot Acade* 
mien och dess wälferd, lofwade der emoot all tillbörlig lydno och tacksamheet

Här effter valedicerade H:s Excellence och afträdde.

Octidui Illustrissimi Academiae Cancellarii 
Finis.

Den 17 Januarij
sammankommo hoos Rectorem DD:r Terser»/, Doct:r Sideni«/, Dn. Johannes 

Bureus, M:r Petr#/ Liung.
1. Omtaltes M. Olai Gestrinii förseende med lägersmåhl men opskiötz detta till 

Consistorium maius.
2. Framkom Eric#/ Lundi#/ och besuärade sig öfwer Arfwidh Hanson borg* 

mestaren i Halmstad dett han intett hafwer fullgiordt sitt contract med betahlningen 
för sine söners information utan resterar ännu der på 55 1/ 2 rdr, item för husleega 
här i staden, begiärte derföre att be:te Arfwid Hansons böcker, sängekläder och 
annatt som här finnes motte arresteratt blifwa. Frågades altså effter contractett och 
räkningen. Hwar till Dn. Lundm suarade: Jag hafwer giordt contract med hans 
sahl hus tro om 40 rdr åhrligen, nu säger borgmestaren sig ey weeta mehre af ähn 
trettijo. Dock stellandes sig till wittne, hwilka om dhe dett betyga kunna att den 
sahl. hustron haar lofwatt mig 40 will han der med wara tillfrijdz. N u framdroog 
denne Lundm  een prestmans skriftelige wittnesbördh här på. Resten på löhnen 
belangande wijste han den samme utaf borgmestarens egen räkning der han alleenast 
för 40 oppförer trettijo rdr om åhrett

Resolutio. Effter nog stoore praesumptioner ähre att gielden skall sådan wara dy 
effter lates arrest på be: te Arfwidh Hansons söners böcker och annan suppellectium 
här i staden, och der betahlningen ey aflagt blifwer, motte så myckett af sakerne ut* 
mätas som skulden ähr.

3. Een borgare i Hernsand anklagade een wijd nampn Johannes Jesperi för åtskil
lig wåld och oförrätt.

Resolutio. Denne haar tagitt testimonium ifrå Academien, hafwer waritt Hinge 
här ifrå in officio, och nu sedan han ähr tillbakakommen intett angifwett sig hoos 
Rectorem, derföre kan han ey antagas för ett membro academico.

4. Inkom Cursor som hade waritt till Matthias W itte och begiäratt dett han will 
komma tillstädes och framföra saken emoot studenten som han hafwer klagatt 
nembL Sebastianum Geijer, men han hafwer suaratt sig intz hafwa tijdh hwarföre 
afträdde Sebastian»/, men besuärade sig dett han heele jultijden alt här till haar 
most wara här in arresto och intett kommer actor att utföra saken.

3. Anklagade wachtmestaren Johannem Stephani, Andream Georgii och Samuelem 
Benedicti dett dhe hafwa een gång eller tuenne roopatt och dragett med sig een 
stoor pååk, skulle och hafwa sedan dhe woro tilltaalte sollatt tillhoopa någre som 
hafwa sökt effter wachten. Effter intz waar bewijsligitt, hwarken om dagen eller 
roopande, dy förmaantes desse hålla sig stilla ifrå sådant som dhe anklagades före. 
Sendes effter påken hwilken wachtmestaren tilldömdes.

6. SahL M. Boos enkia begiär att wachtmestaren motte fåå reesa till Elfkarby att 
igenhempta een drengh.

ResoL Academien hafwer ey macht att skicka sina tienare så wijdt att angrijpa 
någon, söke derföre landzhöfdingen.
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7. Johan Anderson een borgare klagade att Andreas N. Tysbergior hafwer haft 
sin häst längre borto ähn contraheratt waar, sedan och faaritt illa med honom.

Desse förlijktes sålunda att Andreas Tysbergi»r lofwadhe borgaren 5 dr kopp:tt 
för drögzmåhl och skadestånd.

8. Mårten [Eriksson] timberman begiärade een man uti den dödas stelle. ResoL 
Wijse dens persohns passebreef hwilken han will antaga.

Den 20 Januarij
sammankallades DD: ni Professores samptligen i kyrkian, och slötz att spanne* 

måhlen kan och må detta åhrett i Stocholm förseljas för 6 */2 dr kop:tt om den ey 
högre bringas kan. Men Spechten och Sattelmeijerskan motte gifwa caution för 
sigh.

Den 24 Januarij
höltz ordinarium G)nsistorium majus praesentibus M. Olao Unonio p .t Rectore, 

DD Laurentio Stigzelio, Doct. Joanne Tersero, Doct Carolo Lithman, M. Erico 
Odhelio, M  Israele Bringio, M. Olao Stenio, M  Laurentio Fornelio, M  Qiristiano 
Ravio, Dn. Johanne Bureo, D a  Emundo Figrelio.

1. Bewiljades timbermännerne och dhe som dena wijd humblegården att bekomma 
sina städzlebreef för tillkommande utskrijfning skuld.

2. Mårten Erichson inkom, begiärte att een wijd nampn Bencht Hanson motte 
blifwa antagen i den döda drängens stelle, sadhe att han dllförende hadhe tient 
hoos öfwersten Willhelm Philipp [0: Philp] och hafwer sitt goda beskeed der ifrå. 
ResoL Han må wäl blifwa ibland timbermännerne, på efwentyr om han kan för- 
suaras.

Mårten förmaantes att wara billig på sitt arbete. Item dett han måtte låta bruka 
sig hoos Academiens betiente att lagga och banda effter han dett embetett kan. 
Han lofwade detta.

3. Organisten Johan Zellinger inkom, begiärte sin rest af pecunia mulctarum för 
653 och 654, 2. Ett kyrkiones hus att sittia uti effter contractett.

ResoL När Quaestor heemkommer skall så wijdt möijeligitt ähr utsees medel att 
betahla resten. 2. Huset belangande så hafwa kyrkiones föreståndare der med be- 
stella.

4. Uplästes Illustriss:mi Acad. Cancellarii recommendation för Jöns Person att 
blifwa fougde i Erich Olsons bestellning. Denne antogz den 31 Jan. och caution 
innlades hwilken kiendes godh.

5. Mölnardrängen skall slippa fängelsett på mölnarens caution.
6. M. Olaus Gestrini«x omtaaltes. Skiötz upp här medh.
7. Doct:r Stigzeli«r frågade om Consistorium kan döma skiäligt der een Pro

fessor hafwer på sin prestegård på bygden elakt folk; som böhr straffas med fängelse, 
om icke Academiens wachtmestare må giöma sådane i Academiens fängelse. Resolu
tion. Dett synes aldeeles skiäligett

Den 31 Januarij
höltz Consistorium minus in aedibus Rectoris praesentibus Doctore Sidenio, M. 

Nycopensi, Dn. Sundelio.
1. Klagade Jonas Caroli på Johannem Petri pastoris stiufsohn i Wassunda dett 

han hafwer med hugg öfwerfallett sig på kiellaren. Johannes suarade: Saken ähr
17 -  691091 Sallander



258 i6$$: 31 januari

förlijkt, och han klandrar nu henne på nytt Jag waar hemma hoos honom och 
förlijkte saken. Jonas suarade: Jag förlijkte mig med honom på condition, nembL 
så framt att Eders magnificenz skulle wara nögdh der medh. Han sade sig hafwa 
loof att förlijkas.

Consistorium kunde ey ratificera förlijkningen effter saken waar angifwen hoos 
Rectorem tillförende, och Rector haar ey sådan förlijkning tillstådt.

Denne saak bleef nästföljande 3 Aprilis in Consistorio minori praesentib. Doct. 
Sidenio, Dn. Scheffero, M. Liungh sålunda afdömdh.

Johannes Petri skall böta för håårdraag 6 mk, för tuenne pustar 12 mk, för rijf- 
wande i ansichtet 6 mk effter dett 12 cap. Sår. B. m.w. StL.

Jonas Caroli deputerade sin tridiung här af till dhe fattige.
2. Om Samuele Benedicti lägersmåhl skiötz upp till Consistorium majus.
3. Anders Carlson kiellarsuen framkom och sadhe sig hafwa att fodra af sahl 

Petro Hoof 23 dr 5 öre för åtskillige drycker han hemptatt hafwer, begiärte derföre 
arrest på hans quaarstående saker.

Dn. Torbern«! Fegrae»! suarade här till Effter den sahl persohns förwanters be- 
giäran haar iag påtagett mig att skiöta dessa saker, och derföre moste och här till 
denne skuldfodran suara, hwilken att hoon icke synes af desse skiäl 1. Att Anders 
Carlson ingen försäkring på någott sätt wijsa kan hwarken obliga/*on eller pant. 
2. När denn sahl persoon mist för sin dödh lät anteckna sin skuld oppsatte han 
Anders Carlson för 5 dr och seer man ey huru detta skall så stort åtskilja effter 
alt dett andra öfwer eens kommer med creditorernes fodran. 3. Hafwer iag här 
wittne på att han på sitt ytterste bekiende sig wara alleenast 5 dr denne skyldig; 
wittnett inkallades nembl. een studios«! wijd nampn Jacobus och betygade dett.

Här emoot suarade Anders Carlson. 1. Hafwer han länge haft credijt hoos mig 
utan någon pant eller försäkring. 2. Dett kan wara att han hafwer alleenast bekiändt 
5 dr, ty han hade handel med min maatmoder hwilken haar tagitt humbla af 
honom, och till efwentyrs hafwer han afräknatt dett hoon sig skyldig waar, men 
dett iag fodrar haar han tagett af mig och iag moste suara derföre.

Omsider kommo parterne så öfwer eens att Dn. Torbern»! skulle betahla till 
Anders Carlson 11 dr 10 öre och der med all wijdare fodran opkastatt Denne deres 
förlijkning gillade rätten.

Dito
effter middagen sammankommo in Consistorio M. Ola»! Unoni»! p.t. Rector, 

DD Laurenti»/ Stigzeli»!, DD Joannes Terser»!, DD. Petr«! Schomerus, M. Eric»! 
Odheli»!, M. Israel Bringi«!, M. Olaus Stenius, Dn. Johannes Scheffer»!, Dn. Bene
dict«! Hedras«!, M. Petr»! Liung, D a  Emund«! Figreli«!, Dn. Jonas Sundel D a  
Olaus Vereli»! Quasstor.

1. Antogz Jöns Person effter Illustriss:mi Cancellarii recommendation till fougde 
uti sahl. Erich Olsons ställe, och dett utaf D a  Quaestore med Ven:di Consistorii 
samtyckio. H:r Lars [Bylonius] i Åker och H:r Lars i Garn hafwa caveratt för 
honom.

2. Uplästes H:s Excellence sahl Rijkz och Academiae Cantzlerns recommendations 
breef för Suenone Erici till stipendium. Skiötz opp till dess om stipendiariis 
handlas.

3. Samuel Benedicti inkom, bekiände sitt förseende med lägersmåhl sade sig
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önska utgång i saken, hwarföre han och sig sielfmaant haar angifwett, begiärer att 
poena motte lindras med sig, på dett han ey motte aldeeles blifwa ruineradt genom 
ålderns tilltagande och sine studiers mehn.

Frågades effter om han hafwer förlijkt sin faders pijga som han hafwer besofwett. 
Han suarade ja, odi wijste der på gode mäns underskrefne attest.

Sententia. Samuel Benedicti skall böta för lägersmåhl fyratijo mk, och relegeras 
på ett åhr publice.

Här effter lofwades honom, att han tillkommande höst skall bekomma testimo
nium om han reeser till Åboo som han föregifwer och dett i anseende till dett han 
länge här tillföhrende hafwer för detta factum absenteratt sig, och omsider sielf- 
wiljande gifwett sig ahn, låter och see een ingenuum pudorem och tycker illa 
wara.

4. H :r Professor Sundel protesterade emoot att drängen ähr utsläpt som hafwer 
besofwett hans pijga.

Rector suarade: Jag har dett giordt effter Consistorii goda tyckio, serdeeles effter 
iag haar caution.

5. Slötz att klockaren Samuel [Johansson] motte af Dn. Quaestore bekomma för 
klockestellningen 6 rdr.

6. Nobilium praeceptores skole opkallas in Consistorium och förmaanas att dhe 
styra sine discipulos.

7. Oplästes förslagett på Communiteetz spijsningen, hwilken rev:d»r DD Schome- 
tus tillijka med Dn. Hedraeo fattatt hafwa efter Illustrissimi Dn. Cancellarii befall
ning och discurrerades åtskilligt här uti.

Ifrå den 1 Februarij

in till den 6 eiusdem inclusive woro DD:ni Professores mästedeelen både för 
och effter middag tillhoopa, att revidera på nytt constitutiones och hwad som tå 
Consistorium kom öfwer eens uti att skola tillsättias, noterades i brädden på dett 
exemplaar som till Stocholm skickades.

Den 7 Februarij

höltz ordinarium Consistorium maius praesentib. M. Olao Unonio p .t Rectore, DD. 
Laurentio Stigzelio, Doa. Petro Schomero, Doct. Carolo Lithman, M. Erico Odhelio, 
Doa. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Olao Stenio, M. Laurentio Fornelio, 
M. Christiano Ravio, Dn. Johanne Scheffero, Dn. Benedicto Hedraeo, D a  Johanne 
Buraeo, M. Petro Liung, D a  Emundo Figrelio, D a  Jona SundeL

1. Omtalte Rector huru inspeaoren öfwer accijsen hafwer skrifwitt ett otijdigt 
breef och beskyller sig een dhen, hwilken skulle orichtigt handla med baakungz- 
lengden, opreknandes att Eskild Matzon och pappermakaren intz ther insatta. Frå- 
gadhe altså Reaor om dhe skole instellas.

Consistorium hölt billigt att dhe motte wäl oppföras men intett taxeras utan 
skrifwas för utfattige, alldenstund deres lägenheet icke sådan ähr att dhe kunna 
låta baaka utan kiöpa sitt brödh på torgett. 2. Frågade Rector om Jacob glaas- 
mestare och Anders Matzon muurmestere skola anteknass på Academien[s] längdh 
effter dhe understundom pläga låta skrifwa sig i stadsens längdh.

Resolutio. Effter dhe ähre under Academiens jurisdiaion motte dhe och i dess
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längdh införas, Adiuncti skrifwes för 24 öre. Archiepiscop#! och biskopzenkiorna 
ähre exempt

2. Framkom för rätten Erich Hanson borgare och rådmann i Upsala, och an- 
klagadhe förnemligen Jacobum Grubbe sålunda: I gåår höllo någre på att dricka 
uti mons:r Jacobi Grubz stufwa hoos Olof Persons, och omsijder begynte skiuta 
med bössa och skiöto 10 eller 12 hool på min flögh och uti muren. När iag dett 
förnam så gick iag till dem och tenkte i wänligheet att förmaana dem, att dhe 
skulle hålla oppe med sådan skiutning på min gårdh, hwilkett iag och giorde. När 
iag inkom, waar ther fechtmestaren, Petrus Gestrinms, och Snacken. När iag sadhe 
att dhe skiuta inn uti min gårdh, suarade Petr#! Gestrini#!. Wij skiuta intett åt 
Eder utan åt een skinnbracka som sitter på doomkyrkiotornarna. När iag såg att dhe 
intett wille suara beskedeligen, wille iag gåå ut tillbaka, kommer altså Grubben och 
slåår igen dören för mig.

Jacob#.r Grubb suarade här till. I tahle wäl, men liuga altslätt Consistorium: 
mulctabitur trib#! marcis.

Ähn sadhe Jacob#!. Hwad skall iag annatt seya, han slåår opp bahra lögner och 
logh med samma med högt liud.

Han förmaantes ännu, och tillsades dett han skulle böta 3 mkr.
Erich Hanson refereradhe wijdare: När iag stod hårdt oppå och wille gåå ut, 

begynte dhe skyfla och skiuta mig, och denne Gestrini#! waar myckett ifrig, och 
Jacob#! befalte honom slåå mig, och omsider badh hielpa till att häfwa mig ut 
genom fenstrett brukandes myckett begabberij, frågandes om iag war bättre ähn 
Erchiebiskopen. Käre (sade han) wij motte settia honom i ett rödt faat på bor
dett

Jacob#! Grubb suarade ännu, detta ähr lögn. Förmaantes ännu och tillsades att 
han skulle böta. härföre 3 mk.

Erich Hanson sadhe wijdare: Omsider fick iag opp dören och den eene kom och 
förde mig ut, men sedan iag kom need för trapporne slogo dhe effter mig ett 
wattubecken, dock råkadhe mig icke. När iag kom igenom porten begynte the 
roopa: Doctor chalett, brackenschiöld, kom opp wij skole tractera dig wäl. Detta 
alt skedde i gåår förleeden, men i dagh mir iag åter utkom höllo the äntå på drucko, 
och när dhe fingo see mig begynte dhe att roopa som förr Doctor chalett, bracken
schiöld, kom opp wij skole tractera digh. Sålunda hafwa dhe hanteratt mig så att 
iag nödgas mig besuära oansedt iag gierna här med höllo tillbaka, serdeeles på 
denne marknadztij den.

Jacobus Grubb suarade: Wij wore lustige några tillhoopa och skutte någre skott 
med een pistool, då kom denne opp till oss och begynte bruka munn, hwarföre 
bleef han på tillböhrligitt sätt undfången, men intett som han galett refererar.

Petr#! Gestrini#!. Han refererar wäl intett alt rätt, wij skum med pistoler, men 
han giorde sig för dristig, att han gick opp till oss och brukade munn.

Erich Hanson. Jag beropar på deres wittne som hörde på, om iag brukadhe munn. 
Dett i seya, att i intett skiöte med lod, seya i intett rätt, ty iag såg att i hade tuenne 
långbössor.

Jacobus Grubb suarade: Såge i tå lodett? I ähre, och giöre Eder alt för grööt- 
myndig. Consistorium increperade honom.

Erich Hanson: Dett i icke wilja kennas wijd dhe nampn i kalladhe mig, ähr 
underligitt, ty i kallade mig här i förmaaken Doctor med chalettea
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Jacobus Grubb suarade: I skole wara een skielm och gammal skielm till dess i 
bewijsa mig dett. Åhn blef Jacob»/ increperatt.

Erich Hanson. Jacob»/ Cursor skall kunna wittna att dett ähr sant. Jacob«/ 
wittnade att Jacob»/ Grubb sade: Godh dagh monsieur chalett. Ähn taalte Jacob»/ 
Grubb petulanter, hwar utaf han utwijstes och bleef sententieratt att han för denne 
sin petulantia inn för rätten skall incarcereras öfwer ett dygn, och der han någott 
wijdare låter see sin otijdigheet skall poena med honom exaspereras.

1 medier tijdh oppkallades Israel Thela»/ som tillijka med Grubben druckett 
hadhe, och war myckett wäl plägader, kundhe intett giöra någott beskeed om, hwil- 
ken hade roopatt, utan opnämde effterföljande som tillstädes woro, nembl. Martin»/ 
Johannis Borsteni»/ och hans broder, Eiaus Laurentii Heising»/, Christophor«/ 
Christophori, Christiern»/ Bozae»/. Denne arresterades till dess saken blifwer ut- 
fördh.

Erich Hanson och Jacob»/ Grubb inkommo och sententien pronuncierades nembl 
att han för otijdigheet uti rätten skulle incarcereras 1 dygn och wara arresteradt 
re et corpore till dess saken utföres. Petrus Gestrini»/ bleef och sammaleedes ar- 
resteratt. Erich Hanson freedlystes.

Jacobus Grubb excipit. Den som blifwer pålagt någon poena han motte weeta 
hwarföre dett skeer, jag weet mig intz hafwa delinqueratt, utan dett iag kallade 
Erick Hanson gröötmyndig. Skall iag incarcereras för iag kallade honom grööt- 
myndig.

Assessores Consistorii steego alla need af sine säten för denne otijdigheet och 
gingo ut, förmanandes att han strax sine dila/mne motte föras i prubban, hwilkett 
och skedde.

När Consistorium waar effter Rectoris begiäran ähn på nyo satt, kommo någre 
desses compagnoner och roopade, sendes derföre wachtmestaren ut att hempta dem.

Eia»/ Laurentii, Christophor»/ Christophori och Eric»/ Elise inkommo hwaar 
effter annan, hwilka woro myckett druckna, och kunde intett beskeed giöra till dett 
dhe frågades, utan nekade till dett dhe roopatt hade, seyandes att ett partij kom 
effter som roopade. Desse sattes och in arresto.

Den 11 Februarij

sammankommo uti Consistorio M. Olaus Unoni»/ p.t. Rector, D.D. Terser»/, 
M. Eric»/ Odheli»/, DD Sideni»/, M. Forneli«/, Dn. Ausius, Dn. Hedrse»/, Dn. 
Figreli»/.

1. Effter Dn. Qusestor förreeser till Stocholm och H:s HögGrefL Excellence Acad. 
Cancellari»/ här nährwarande befalte dett han motte låta oppfodra thett som obliga
tioner ähre gifne på till Academien, ty slötz, att b:te obligationer motte afcopieras 
hwar till enkian motte skicka nycke[l]n ifrå sig och hafwa sin fullmeditig med 
tillstädes som tager acht på alla saker. Sendes derföre Cursor åstad att fodra nyckeln 
hwilken kom tillbaka och sade detta suaar, nembl att enkian intett gierna den 
effterlåter för ähn hennes privat ähr der ifrå skild, dock om intz annatt hielpa kan, 
will hoon effterkomma, hwilkett och sedan skedde.

2. Mårten Steenson motte effter inspectorens påminnelse sättias på Academiae 
lengd, emedan han sielf begiär att blifwa försuaratt under Academien och hafwer 
dess räkningar under henderne.
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3. Reciterades caput constitutionum de morib. studd:rum med ultimo de eorundem 
privilegiis och insattes i brädden någre betenkiande och additamenta.

4. Slötz att breef motte öfwergåå till lllustriss:m Dn. Cancellarium med begiäran 
dett H:s Excellence will hielpa till att Academiae personer samptligen motte blifwa 
frij för alla ålagor och besuäär, hwilkett breef sendes öfwer.

5. Skall och consigneras een anteckning af Academiens postulatis i synnerheet, 
hwilken skall skickas med Academiens fullmechtige.

6. Een bonde i Onsahla i Rääfstad benemd Per Olofson haar lijditt brand och 
bekommitt af H :r Erick Gyldenstierna tree åhrs frijheet, begiärte nu af Acade- 
mien försköning på kyrkiotijondea ResoL Dett ähr i sig sielft skiäligett

7. Den tyske studios«/ som haar skrefwett verser må bekomma een half rdr af 
hwar Professore.

8. Tillsades organisten 10 dr silf:tt hwilka Quaestor lofwade lefrera honom.
9. Landzhöfdingen haar revoceratt sin befallning till almogen att föra kyrkio- 

tijonden till Sahlbergett. ResoL Motte remonstreras honom skiäl af recesser och 
andre resolutioner.

Den 16 Februarij
in aedibus Rectoris convocati adfuerunt D.D. Joannes Terser»/, DD Petr»/ Scho* 

mer»/, DD Sideni«/, M. Martin»/ Nycopensis, Dn. Joh. Bureus.
1. Framkom Johan tor Möölen och framwijste Gerdh Spechtz räkning angående 

een spannemåhlshandel med Academien, på hwilken han oppförer sig hafwa lefreeratt 
een post öfwer dett han borde, och dett nödgades att utläggia natten näst effter som 
dett brann för honom, på hwilkens wägnar be: te tor Möölen begiärade restitu
tion.

Här emoot framwijste h:r Professor Bure«/ een annan räkning angående samma 
handel effter hwilken Spechten blifwer Academien skyldig 35 dr. Differencen 
befans att sticka der uti, att Spechten ringare opförer spannemåhlen ähn dess prijs 
waritt hafwer. Skiötz till wijdare ransakning.

2. H:r Professor Nycopensis angaaf saaken emoot Johannem Jacobi Lenandrum 
nembL att han hafwer belägratt sahL M. Nils [Mylianders] dotter i Börstel, begiärte 
fördenskuld att han motte tillhållas att tenkia på hennes oprättelse igen.

Johannes Lenander bekende sitt förseende, till hwilkett (sadhe han) hoon waar 
så stoor orsaak som iag, begiärte altså dett han icke motte tuingas till echtenskaap, 
utan will på annatt sätt wäl förlijka henne.

Rector och Consistorium förehölt honom alfwarligen att han motte taga henne 
till echta, brukandes der till åtskillige skiääL Dock afsloog Johannes entligen dett 
medlett, och sade sig intett kunna der till intahlas.

Gafz altså be:te Johanni loof på 8 dagar ännu att gåå till rådz med sine för
äldrar och betenkia sig här uti, förmaantes flijteligen till andre tankar.

3. Framkom Matthias Canutius och anklagade Martinum [o: Matthiam] Berginum 
sålunda: För een tijd sedan länte iag Dn. Bergino 15 dr, utaf dhe 15 dr skickade han 
mig igen åtskillige gångor till tijo dr. Och alldenstund med dhe öfrige fem myckett 
länge drögdes bad jag honom dett han ey länger wille fixera migh, hwilkett om han 
giorde skulle iag wäl weeta hwad iag skulle helsa honom före. Strax skrifwer han 
mig till een zedel och provocerade mig att fechta med sig på nya broon, tå waar 
iag i een deposition i Paulini gårdh. Denne Matthias kom och tijt och fick mig
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provocation zedeln att läsa, jag suarade jag skall stå Eder, strax renner han ut, och tå 
iag kommer effter till porten slog han till mig och skämde mig i ansichtett som här 
synes.

Bårdskierärgesellen inkom och wittnade att Canuti«r hade sex blodesåår, ett opp 
i hufwudett, dhe andre i ansichtett, alla slagne med nyckeL

Matthias Bergin#r suarade sålunda: Af dhe länte 15 dr sende iag honom tijo igen, 
dhe öfrige waar han skyldig min werd åt hwilken iag dem innehölt, hwar utaf han 
skrifwer mig till een elaak sedel. Hwar på iag skreef honom tillbaka att om han 
wiste någott oährligett med mig skulle han bewijsa mig dett klockan 12 på nya 
broon. Denne zedel tog iag opp på deposition i sahlen och fick honom, nähr han 
hade utläst sade han, kom rätt nu. Jag wille förhindra honom, men han maante 
mig. Omsider gick iag först ut och när wij kommo till porten slog iag honom.

Canuti/w sadhe ytterligare denne oreedan wara der af kommen att han böd mig 
att speela på ett paar pistoler, men iag giorde dett intett och ey heller afsloog iag 
dett med orden aldeeles, hwarföre (sade han) wille han behålla desse penningar der- 
fÖre. Dett han förebäär om wärden kan intz wara sant, dy han kienner mig wäl och 
iag hafwer så god credit hoos honom som Bergin&r.

Sententia. Effter be: te Bergim&r ähr tillförende uti många saker anklagat^ och 
hafwer sig och här uti myckett nequiter handteratt 1. medh dubblerij, 2. med 
provoca/ione, 3. med sielfwe slagzmåhlett, dy skall han wara in arresto re et corpore 
till dess Consistorium maius blifwer. Och alldensmnd han på sin egen persoon ey 
kan betroos, motte han incarcereras till dess han steller caution för sigh.

Den 20 Februarij

höltz ordinarium Consistorium majus nährwarande M. Olao Unonio p .t Rectore, 
D.D. Stigzelio, D.D. Tersero, D.D. Carolo Lithman, M. Odhelio, Doct Sidenio, 
M. Bringio, M. Frank, M. Stenio, M. Fornelio, M. Ravio, D a  Scheffero, D a  Hedraeo, 
D a  Bureo, M. Liung, D a  Figrelio, D a  Sundelio, D a  Quaestore.

1. Opplästes förslagett på communiteetz spijsningen och dess bekostnadt, hwilkett 
förslag till een deel förbyttes.

2. Påminte Rector dett Quaestor begiärer vidimerade copier af Academiens dona
tions och bytesbreef sampt förmedlingar och tillgiffter effter bookhållaren behöfwer 
alt detta tili Academiae jordebokz förfärdigande. ResoL Effter bookhållaren ähr 
nährwarande motte han sielf copierne skrifwa, men om förmedlingar och tillgiffter 
motte Notari«; gifwa kundskaap om utaf actis.

3. Utlefrerades tili Quaestorem h:r Gyldenklous dona/fons breef 2 st. sampt dona- 
tioo. på quarnen.

4. Besuärade sig Quaestor att allmogen i Husby Långhundrat, Närtuna och Scheff- 
tuna förwägra sig att föra kyrkiotijonden till Sahlbergett. Och oansedt landzhöfdingen 
hafwer här tillförende dett befahlatt, hafwer han lickwäl dett sedan revoceratt. 
Slötz att man motte här om skrifwa till Cancellarium, hwilkett och skedde.

3. H:s Excellence landzhöfdingen hafwer befahlatt att Academiens bönder motte 
till Cronans behoof giöra någre kiörtzlor till förordnade orter. ResoL Dett motte 
här om skrifwas till Ill:m Academiae Cancellarium och förwäntas H:s HögGrefL 
Excellence mening och behag.

6. Omtaalte Rector Matthiae Bergini saak effter som den ähr handlatt 16 febr.
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ResoL Consistorii. Matthias motte insättias i prubban till dess saken blifwer ut- 
fördh.

Den 21 Februarij
nährwarande Acad. p.t. Rectore, Airarii inspectoribus och Quaestore opptogz 

skrijnett i hwilkett Academiae breef och documenter woro förwaradhe uti, af aerario, 
hwilkett skrijn dagen tillförendhe waar tagett ifrå Reverendissimi Archiepiscopi 
hus, och blefwo denne gången åtskillige breef och documenter med copierne uti 
booken collationerade och vidimeradhe. Inlades och af Dn. Quaestore h:r Gylden- 
klous 2 bytesbreef och donation på quarnen.

Dito.
Effter middagen uttogh Quaestor med Rectoris samtyckio, h:r Lars Kruses, h:r 

Tuhre Bielkes, h:r Gustaff Rosenhaanes, gr. Gabriel Oxenstiernas och h:r Axel Du- 
waltz bytesbreef. Item Gustavi Magni mandaat att dhe godz som ey Academien 
woro inrymbde skulle dher till läggias. Dessa uttogos tili den enda, att dhe skulle 
blifwa afcopierade.

Dito
in praesentia DD:rum Professorum företog Rector att låta på nytt oppläsa con

stitutiones, hwaröfwer åtskilligt betenckiande föll, hwilkett in margine på dhett nya 
conceptett oppsattes. Uti denne session blefwo dhe 8 förre capita igenomgågne.

Den 22 och 23 Febr.
blefwo dhe effterföljande capita constitutionum igenomläsne och Venidi Con

sistorii betänkiandhe ther om, uti bredden annoteratt.
Här effter bleef om quaestione. An constitutiones prout in praesentia Illustriss: i 

[Cancellarii] Academiae sancite sunt, abrogatis veterib«; valebunt? Här om discur- 
rerades åtskilligt, och bleef intett communi consensu slutett.

2. Refererade Rector huru som Matthias Berginor hafwer åter igen exorbiteratt, 
med een hård novitii cujusdam vexatione. Slötz att wachtmestaren skall strax taga 
honom och sättian i fängelsett utan någon skoonsmåhl effter han så insigniter ähr 
petulant, och intett achtar Consistorii straff eller admonitioner.

Dagen näst effter denne, som waar den ofwanskrefne 23 Februarij sedan constitu
tiones woro endade refereradhe Rector huru som Academiae wachtmestare bleef 
åstadskickatt med sine drängier effter Consistorii sluut till att taga fast Matthiam 
Berginum, men han waar tå allereda dragen utaf staden. Hwarföre wardt hans broder 
Eric«j Gunnari opkallatt och tillspordes om Matthias waar bortreest och hwart han 
hafwer tagett wägen.

Ericor suarade han reeste till Stocholm medh een kiöpman till att der bekomma 
några penningar af Bencht Suenson, iag meenar han kommer igen till nästkom- 
mandhe onsdagh. Lofwade sig wilja gåå för honom i caution att han skall komma 
igen, på hwilken lofwen han och giorde Rectoris handstrekning. När han wijdare 
sedan tillfrågades om brodern skulle wist komma igen, swarade han: Intett weet iag 
annatt, om han kommer igen så skeer dett innan fiorton dagar till dett sidsta.

Effter nu denne Ericus i tahlett så vacillant waar, slötz af Consistorio att Rector 
motte åstadskicka wachtmestaren mz een dräng att taga Matthiam tillhaka, och der 
han honom finner i Stocholm, motte han hafwa een förskrifft till slotzfougden att 
han låter honom antasta och lefrera i Academiens utskickades hender.
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Den 24 Februarij
sammankommo in Consistorio M  Olaus Unoni^r p .t Rector, Doct. L  Stigzeli#r, 

Doct. Terser#r, M. Odheli#r, M. Bringi#/, Dn. Scheffer#r, D a  Hedrae#/, M. Liung, 
D a  Figreli«*, Dn. Vereli»r Quasstor.

1. Igenomlästes Academiae privilegia, till hwilka någott i dett öfwerskickade exem
plar i bredden blef annoteradt.

2. Slötz att effterföljande skulle på ett memorial oppsättias att der uti i under- 
dånigheet begiära KongL Maijitz nådigste declara/ion.

Först om Consistorio academico skall committeras inspectio scholarum et gymna
siorum regni? Om gymnasium Holmense skall transfereras till Upsala?

Sedan 1. Hwarest Rector in ordine ecclesiastico skall hafwa sitt rumm in solem- 
nioribftr Regni conventib.

2. Att studiosi nobiles motte befrijas ifrå rijkzdagzbesuäär och förhinder.
3. Att Professores inferiorum facultatum måge på sine praebendehemman 

niuta samma wilkor som presterna på sine prestebord.
4. Att Academien må under sin jurisdiction hafwa sin egen bookförare.
5. Sammaledes och tueenne bookbindare.
6. Att Academiens betientes tienare och husfolk icke motte blifwa adhibe- 

rade att slåå dem som medh gatulöperij straffade blifwa.
7. Att wachtmestaren bekommer een instruction.
8. Att Academiae personer må fritt wara att kiöpa åker wijd staden.
8 [ =  9]. Att Academien må bekomma privilegium på een kiellare, effter 

fremmande drycker här försäljas så myckett corrumperade.
3. Slötz att Matthias Bergin«r skall om morgon peremptorie citeras hijt till den 

7 Martij.

Den 28 Febr.
höltz ordinarium Consistorium majus nährwarande M. Olao Unonio p .t Rectore, 

D:re Laurentio Stigzelio, DD Joanne Tersero, DD Carolo Lithman, M. Erico Odhe- 
lio, DD. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Olao Stenio, M. Laurentio Fornelio, 
Dn. Henrico Ausio, M. Johanne Laurbergio, M. Christiano Ravio, Dn. Johanne 
Scheffero, D a  Johanne Bureo, M. Petro Liung, Dn. Emundo Figrelio, Dn. Jona 
Sundelio, Dn. Olao Verelio Quaestore.

1. Proponerade Rector att M. Petrar Laurentin«/ begiär någott bekomma af sin 
rest ResoL Befinnes han effter räkning rätteligen hafwa någott att fodra så skall 
han bekomma.

2. Glaasmestaren och andre skole och af resten utbekomma nähr dhe hafwa bewijst 
att the hafwa der af att fodra, och motte dhe bekomma effter proportion om icke 
för allom tillrecker.

3. Proponerades om M. Boos räkningar och alldenstund i H:s HögGrefL Excel- 
lence Illustrissimi Acad. Cancellarii nährwaro beslutett bleef att alla dhe som woro 
tillstädes nähr sahl M. Boos räkningar needlaades och der med handteradt hafwa 
motte giöra sin eed att dhe intz weeta utaf den booken som ähr bortkommen. Ibland 
detta påminte sig Venidm Consistorium om personerne som woro tillstädes nähr 
dören sigillerades, documenterne nedlades och åter igen optoges.

Förste gången woro der Doctor Lithman, Doct:r Sidenior, M. Istmeniftf och 
D a  Bureus.
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Andre gången nähr alle saker needlades refererade Dn. Professor Aaslus sig tå 
hafwa sedc och handteratt booken, men intett weec hwart hoon ähr wägen tagen. 
Denne gången woro tillstädes Doct:r Schomer«/, Doctor Sideni«/, M. Steni«/, Dn. 
Ausi«/, M. Istmeni«/, M. Isr. Bringius, Notari«/, borgmestaren Johan Joenson, Peder 
Benchtson fougden, Andreas Bodeli«/, Petr«/ Boetii och den störste dottren.

Doctor Sideni«/ wittnade att Johan Joenson toog denne gången till sig een zedel, 
dett be:te D:r Sideni«/ sade att Doct:r Schomer«/ hafwer honom öfwertygatt.

När räkningarna opptoges refererades att effterföljande woro tillstädes, Dn. 
Hedrams, Dn. Bure«/, Nicola«/ Jonas Salan«/, Schotzfinck, Johan Joenson borgmesta
ren, Mårten Steenson och Andreas Bodeli»/.

4. Conciperades formula iuramenti.
5. Besuärade sig Peder Larson i Räfsätra att han hafwer för sine utlagor giordt 

åtskilligh winter kiörsel till Forsmark, och wijste der på Gerd de Besehe attest, 
hwar uti be:te Beche bekenner sig här på hafwa betahlt till M. Boo 50 dr och till 
Mårten Anderson 290 dr. Och emedan fougden icke will desse zedler för gode kienna 
utan dhe gillas af Consistorio, begiär bonden att dett skee motte.

ResoL Dett kan ey skee för ähn Beche låter wijsa räkningarna angåendes denne 
bonde.

6. Besuärade sig Rector att Erick Hanson och Matthias W itte intett fullfölja sa- 
kerne emoot sine wederparter.

7. Quaestor klagade att Olof Klint haar oppslagett een lada som arresteratt waar. 
ResoL Landzhöfdingen motte sökias här om.

8. Refererade Quaestor att een präst sitter på ett Academiae hemman benemd 
Dankumbla och faar illa med samma hemman förutan dett han oriditigt giör sine 
utlagor. ResoL Quaestor motte bruka dhe medel medh denne som andre Acad. 
åboor.

9. Besuärade sig Quaestor att bönderne hafwa intett effter gifwen befalning och 
sin lofwen fördt så myckett korn till Stocholm som dhe borde, hwarföre Wichman 
besuärar sig att contractett intett ähr fullgiordt.

10. Företogz ännu att betenkia någott öfwer constitutiones. Och först de tem
pore habendorum exercitiorum privatorum om hwilka Decanus nomine facultatis 
philosophicae sadhe wara omöjeligitt att dhe kunna restringeras till horas extraordi
narias alleena, och alldensmnd någre andre woro i annatt betenkiande, bleef omsider 
belefwatt, att professores alleena måge läsa privatim horis ordinariis, dock sålunda
i. att ingen tager någon studiosum till någott collegium som hålles på den tijma, 
som een Professor lääs publice, till hwilkens lexa samma studios«/ haar låtett sig 
anskrifwa. 2. Att intett proponeras privatim hwilkett samma tijma publice lääses.

Till dett andra tahltes om examinib«/ candidatorum och promotionib. Och dis- 
currerades här utinnan myckett om studiosi först skole af theologis examineras för 
ähn dhe undergåå examen philosophicum. Philosophi disputerade här emoot, men 
theologi refererade sig på dett som här utinnan bleef stadgatt utaf Illustrissimo Aca
demiae Cancellario.

M  Forneli«/ sade wara oskiäligt att theologi taga sig före att wilja så disponera in 
tebus facultatis philosophicae, sade dett skee ex ambitione och ad dominatum quae
rendum.

DD:r Stigzeli«/ protesterade här emoot, sade dett wara een orätt beskyllning på 
facultatem theologicam och att ingen dett hafwer begiäratt ey heller wist af dett
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förslagett, för ähn H:s Excellence Cancellari»/ Academiae här in loco kom på den 
tankan, och emedan den samma waar på godh skiäl grundatt och heele fädernes
landett nyttigh, kunde wij in facultate ey annars giöra ähn den samma approbera. 
Sade wijdare intett wara bewijsligitt att någon hafwer detta begiäratt eller här i sökt 
någott dominatum. M. Forneli»/ suarade. I, in facultate theologica begiärte dett här 
in loco. Doctor Stigzeli»/. Dett ähr intett sant att någon begiärte, utan wij approbe- 
rade Illustrissimi Cancellarii dessein hwilken han sielf hade här uti wäl uptenkt.

Dim

effter middagen sammankommo någre af DD:is Professorib«/ och tå förrättades 
effterföljande.

1. Emedan faculteterne om examinib»/ candidatorum intett kunde sig emillan 
förlijkas, refererade Decanus facult:is philosophicae D a  Scheffer»/ wara så öfwer 
talatt in sua facultate att rationes öfwerskrifwes till Illustrissimum Dn:um Cancella
rium.

DD:r Stigzeli»/ sade dett wara wäl betenkt, alleenast sådant kunde skee sine 
praejudicio facultatis theologicae och utan criminationib«/, hwilkett, om dett dteer, 
nödgas facultas theologica försuara sigh.

2. Discurrerades om personerne, som skole reesa till Stocholm, men omsider opp- 
skiötz denne delibera/ion, men med constitutionibus slötz att Notari»/ motte reesa 
öfwer till Illustrissimum Cancellarium strax effter söndagea

Den 7 Martij

höltz ordinarium Consistorium maj»/ praesentibus M. Olao Unonio p.t. Rectore, 
DD:re Laur. Stigzelio, M. Erico Odhelio, M. Israele Bringio, M. Laur. Fornelio, D a  
Henrico Ausio, M. Christiano Ravio, D a  Johanne Scheffero, D a  Benediao Hedraeo, 
D a  Johanne Buraeo, M. Petro Liung, D a  Emundo Figrelio, D a  Jona SundeL

1. Inkallades rättaren ifrå Wessmanland Lars Olson i Åstad och Biörkskog sochn, 
och på sampdige Academiae åboors wägna i Wessmannland besuärade sig öfwer den 
nya förhögningen på utlagorne, hwilken han sade allom wara odrägeligh, och så 
framt icke der på kan bekommas lindringh blifwa alla Academiae godz ödhe effter 
bönderne wilja dem sig afseya. 2. Begiärte han att rättaren motte och bekomma den 
andre rdr frij, som skall utgiöras för giest och skiutzning, emedan dhe motte esom- 
offtast rijda Academiens ährender, och sig der med myckett försuma.

Resolutio, Academien hafwer ey macht ofwanb:te att remittera effter dett sålunda 
af Cronan och Cammaren förordnatt ähr, och alla landbönder dett besuär utståå, 
sammaledes kan icke heller den eene rdr rättaren nu tillgifwas utan moste töfwa 
med denne begiäran till dess Academiae intrader komma i någon bättre richtig- 
heet.

2. Refererade Rector huru som Bergin«/ ähr till nährwarande datum för sin brott 
hijt citeratt, men intz haar compareratt Hans broder Eric»/ inkallades, och frågades 
hwar hans broder ähr och hwij han icke kommer hijt. Han suarade. Jag meenar 
han ähr i Stocholm, och kan icke komma hijt effter han ähr siuuk i footen, eljest 
tycker han dett han ey hafwer så illa giordt, iag meenar wist att han kommer med 
snareste.



2(58 i6ßß: 7 mars

G>nsistorium förundrade sig myckett på dennes Matthias contumacia och entligen 
siötz, att han motte blifwa af Rectore per literas admoneratt att han sig sisterar 
och om han ey lyder, motte wachtmestaren antasta honom.

3. Någre bönder ifrå Alunda inkommo och besuärade sig att dhe intz kunde föra 
sin spannemåhl till Torgzåker, hwart såsom hoon af Consistorio och Räntemästaren 
förordnatt waar, sade sig aldrig hafwa tillförende waritt der och intett weeta 
wägen.

Resolutio. Emedan wägen intz för lång ähr, utan dhe utaf treesko förwägra sigh, 
motte dhe wara förtenkte att suara till dett efftertahl som komma kan om dhe ey 
spannemåhlen uppföhra att contractett med kiöpman blifwer fullgiort. Detta före- 
höltz desse tydelig och uttryckeligen. 2. Besuärade desse sig, att dhe hafwa för hijt 
till slottett tu lass winter kiörtzel, hwar emoot annatt frelse hafwer alleenast kiört 
ett last ResoL Quaestor skall här om ransaka.

4. Waldes personerne som reesa till Stocholm att arbeeta på Academiae saaker, 
effter som Illustriss:«; Academiae Cancellari«; der om påmint hafwer, och siötz att 
DD:r Terser«; och Dn:«; Emund«; Figreli«; skole giöras fullmechtige att bijwijstas 
sakerne och der uti ett godt utslaagh afhempta. Höltz och intett orådeligitt att 
Rector förreeser med, och der fördröjer så länge instrumenterne ähre öfwerlefreerade, 
och wärkett H:s Kongl. Maij:tt och Academiae Cancellario recommenderatt, men 
sedan begifwer sig Rector strax tillbaka, på dett alla onödige expenser motte und- 
flyys.

3. Inkom rådman Erich Hanson och anklagade Jacobum Grubb efwen som finnes in 
actis d. 7 febr. § 2. och der utöfwer sig besuärade att samma affton som saken senast 
handlades här in Consistorio kommo någre för sin port med fyra dragna suerd och 
illa höggo uti honom, sedan der effter ähr een pasquilla kringkommen. Sade sig 
intett kunna läggia sådant Jacobo entligen till, men prsesumptioner kunna finnas 
att Jacob#; Grubb skall hafwa sådant per alios åstadkommett.

Jacob«; Grubb neekade till åtskillige af desse tillmähle och synnerlig till denne 
sidste klagomåhL Och alldenstund Petr«; Gestrini#;, hwilken i denne handeln interes- 
seratt ähr wistas i Jumkijl på sin systers bröllop, och Erich Hanson intett hafwer 
oppfodratt fechtemestaren eller någon annan till wittne, dy oppskiötz saken till een 
annan gångh.

6. Een borgare Jöran benemd anklagade holländaren Nicolaum som wijstas hoos 
h:r Professrm Hedrseum, att han hade låtett förkomma eller borttagett een sadel och 
betzel, som han hade länt honom tillijka med een häst som han legt hafwer.

Nicola«; suarade: När H:s Maij:tt Drottningen förreeste utföre landett fick iag 
bodh effter mig att reesa med, och een dräng kom effter mig, hwilken hade hest med 
all tillbehöör som iag bruka skulle, dett iag och giorde, men sant waar dett, att iag 
utgaaf åt denne borgaren penningarna för hesten som den andra sedan brukade, 
allenast reed iag denne hesten ut om stadea När gossen ombytte hestar, frågade iag 
honom hwij han behölt sadelen? Tå suarade han att sadelen kom sin moderbroder 
till  Frågades altså hwad sadelen kostade? Borgaren opreknade hwart för sig och 
belopp sig på sadel och betzel X2 dr. Consistorium hölt skiäligett att Nicola«; 
betahlar 2 rdr för be:te sadel och betzel, den öfrige skadan måste borgaren sielf 
ståå, emedan han ey nogsampt försichteligen här utinnan handlatt hafwer. Borgaren 
gaaf sig här med wäl tillfrijdz.

7. Een borgare Staffan Anderson wijd nampn inkallades, hwilken nyligen opp-
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kommen waar tili att wittna uti Erich Hansons saak, vide §. 5. Denne aflade sin 
eed och wittnade sålunda.

När iag om dagen gick uti min bodh, och Erich Hanson utkom, roopades igenom 
fenstrett der desse drucko, mons:r Erick Hanson, kommer opp och tager wäre 
tractamenter till godo, åter ropade dhe, mons:r skinnpels, kommer opp. Hwar tili 
Erich Hanson suarade, låter eder intz förijfra. Meera hörde iag intett här om.

Den 22 Martij
bewiljades i kyrkian effter bönen att den restspannemåhl som ligger på Islandett 

uti booden motte utlefreras till rev:dum M. Odhelium 9 t:r och fyra tunnor till 
Samuel klockare för klockstellningen.

Den 24 Martij
in aedib. proRectoris Dn. Henrici Ausii skedde förlijkning emillan Lars Nilson 

mölnare och Mårten Larson sålunda: att Lars Nilson skulle gifwa Mårten otto dr 
kopptfrtt för dett arbeetett som twijstades om, men för skiälzorden som Lars på 
Mårten och hans hustro kastatt hafwer motte han een annan gång suara.

Die 3 Aprilis
vocati convenerunt in xdibus Rectoris DD:r Daniel Sideni#j, Dn:us Johannes 

Scheffer«/, Dn:us Johannes Burse»/.
1. H:r Professor Scheffer«/ uppsteeg och besuärade sig öfwer Johan Wedige så

lunda: Denne Johan Wedige hafwer förleeden höst hyyrt någre hus i sahL Vallii 
byggning. Strax wijd samma tijd kiöpte iag gården af h:r Biörnklou och betahlte 
den samma content, och sålunda hafwa husen mig alt ifrå den tijden tillhört, men 
lickwäl hafwer iag ey weelatt molesteratt Johan Wedige, uthan låtett honom sittia 
i gården öfwer wintern. Wijd påskatijden tillsade iag honom att iag will nederrijfwa 
husen, lickwäl hafwer han intett lagatt sine saker der ifrå, utan der ofwan på, nähr 
iag för någre dagar sedan sende dijt drängen och badh honom booföra sin koos 
eller iag will lickwäl nederrifwa husen, sende han mig een hoop skamlige ord, som 
min dräng sielf berätta kan.

Drängen inkom och refererade sålunda: När iag effter husbondens befalning taalte 
till Johan Wedige suarade han sålunda. Gack heem och sägh din husbonde att iag 
intett haar contraheratt med honom, och intett achtar honom, jag ähr så god som 
han. Han ähr een skiälm och hundzfott Han bad mig offta gåå heem och seya 
samma ordh. Detta hafwer han giordt mig sade h:r Scheffer. Först sottatt och faaritt 
illa med husen och brukatt them till otienlige tarfwer. 2. öfwerlastatt mig med så
dana slemma ord, begiärer fördenskull att han effter laag motte 1. betahla mig hus
hyran för dett halfwa åhrett, 2. plichta för sine skamlige ordh.

Johan Wedige suarade här tilL Jag giorde i höstas contract med h:r Biömklous 
fullmechtig, att iag skulle ett heelt åhr öfwer behålla husen, nu skeer mig här emoot 
öfwerwåld och orätt i dett att husen blifwa nederreefne för ähn iag fäår bortföra 
mine saaker der ifrå. Dett som drängen mig påförer ähr altsamman osant, så wäl 
mig Gud hielpe, iag utförde aldrig sådana ordh, han skall aldrig bewijsa mig dett. 
Jag begiär niuta mitt contract, eller mig motte min leega refuseras.

H:r Scheffer protesterade wijdare emoot Johan Wedige, att han säger sig wara 
den som giör öfwerwåld och orätt, ty dett kommer ingen ährlig man till, hafwer 
han contraheratt så tilltaale den om refusion som contractett giordt hafwer.
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Johan Wedige. Jag kallar oförrätt och orätt i respect till contractett som violeratt 
blifwer.

H:r Scheffer. Jag hafwer intett contraheratt med eder, och derföre giör eder ingen 
orätt i dett samma. I motte för sådana ord plichta.

Johan Wedige bekiende omsider, att han hafwer af missförstånd dhe orden fram
fört, begiärte att dett motte sig ey tillräknas. Hwarf öre förlijktes parterne angående 
injurierne. Men wijdare begiärte h:r Scheffer att dett motte noteras att Johan W e
dige waar plichtig hushyran för dett halfwe åhrett till sig betahla, hwilkett och 
effterletz effter dett 14 cap. Jord.B. St.L.

2. Framkom Matthias Witte och angaaf saaken emoot Petrum Niurenium och 
Sebastianum Jäger. Sade i förstonne att Petr«j Niureniw som bleef skadder ut- 
maante sigh, men sedan återkallade dett samma, och sade sig hålla honom frij, 
emedan han derföre ähr frijkallatt igenom rådstufwedoomen. Men Sebastianum be
langande (sade han wijdare) så håller iag honom för opphoof och baneman till 
heele denne skadan och tumultett Effter denne saak syntes någott högt hafwa att 
innebähra oppskiötz den till majus Consistorium effter fåå nu woro tillstädes.

3. Anklagade Henrich Husman Gabrielem Scheenberg, Germundum Palm, Lau
rentium Laurbergium och Laurentium Vallium, att dhe någott tillförende klockan 
fyra om morgonen hafwa sönderslagett sine fenster, men aldensmnd Peder Anderson 
humblegårdzmestaren med eed betygade, att dhe på den tijden woro hoos sig, och 
intett gingo ther ifrå för ähn klockan war emillan fem och sex och altså tijden inga
lunda öfwer eens kom, blefwo dhe ifrå hans tillmähle befrijadhe.

4. Een bååsman benembd Erich Olson anklagade grefwe Torstensons tienare An
ders att han hade illa slagett sig i hufwudett, hwar af han länge har leegatt siuuk. 
Anders tienaren bewijste att Erich Olson hade der till förmädelst oskick och oquädins 
ord stoor orsaak gifwett Bleef derföre effterlåtett att dhe motte förlijkas, hwilkett 
och skedde på följande rätt:

Att tienaren Anders lofwade sig wilja gifwa be:te båtzman uti förlijkning tuå 
rijkzdrr och der till een underklädning, hwilkett han sade sig wäl wara nögd med, 
odi lofwade att ingen skulle honom Anders någott wijdare här om tilltahla på sine 
wägna, ehwad sig henda kunde. Här på handreecktes parterne.

Den 4 Aprilis
sammankommo ia  aedibus Rectoris DD:r Daniel Sideni«r, Dn. Johannes Bure#j, 

M. Petr»j Liung.
1. Anklagade Johannes Jonae Drysder«r Jonam Jernman för dett han utan gifwen 

orsaak hafwer stött sig i bröstett att han föll omkull, och sedan slagett sig öhrfijlar 
och rijfwett sig illa i håårett.

Sententia. Emedan Jonas Jernman intett kan denne klagomåhl emootseya, eller 
med skiääl afläggia skall han böta för stööten uti bröstett 6 mk, för håårdraag 6 mk 
och för pust 6 mk effter dett 12 cap. Såhr. m.w. S tL  Johannes Jonae Drysderus 
freedlystes.

2. Andreas Betulius fullmechtig af Paulo Rudbecchio fodrade af M. Petro Lauren
tino 60 dr koppar: tt, item 8 månaders interesse på 100 rdr å 10 pro 100 om åhrett. 
Och emedan denne skulden befans klaar wara, men M  Laurentini» besuärade sig om 
medel på nährwarande tijd, begiärte han dilation till nästkommande höst. Men all- 
denstund Dn. Andreas sade sig ey hafwa tillstånd att gifwa så lång termijn, bewil-
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jades M. Laurentino att han sielf motte per literas försökia om han så långt oppskoff 
winna kunde.

3. Inkom een studiosor benemd Petrus Andres, och anklagade Jonam Rubberum 
för dett han hafwer slagett sig; saken hafwer sig sålunda, effter som den af bekien- 
nelse och skiäl befunnen ähr. När desse med någre fleere woro oppsteegne ifrå 
måltijd, lefrerades till Petrum Andres af een poike een aprilsedel med nytt om* 
slag, hwilkes utanskrifft waar dirigeratt till Petrum Andres. Och emedan i pitzeerett 
waar ingrafwett I.LR. hölt denne före att be: te Jonas I. Ruberar skulle hafwa zedeln 
åstadskickatt, alldenstund han och tillförende (som Petmr refererade) altijdh plägade 
vexera sig, frågade derföre honom, om han icke dett skrifwett hafwer. När Jonas 
sade ney för sig, böd Petrus till att öfwertyga honom af bookstäfwerne i pitzerett, 
och emedan denne sade, att det signettett waar icke sitt, men Petrus stod hårdt der 
på, begynte dhe träta, och altså slog Jonas Ruber#r med een kääfling denne een 
kuula i hufwudett. Zedelen belangande, så befans att Johannes Johannis Raske hade 
kommitt öfwer honom, nähr han hade länge omkringgått, och waar nu utsleeten, 
hwilken hafwer giordt der om utslaag och digeratt honom till Petrum Andres; 
sedan han och hade med sitt signete honom sammanhefftatt, detta bekende Johan* 
nes Raske omsider sielf.

Sententia. Jonas Ruberor skall böta för kuulan han sloog Petro Andres räknatt 
för blånadt 12 mk effter dett 9 cap. S.B. m.w. S tL  Johannes Raske skall för vexa
tione med aprillsendande incarcereras på 1 dygn, eller lööse sig ifrå fengelsett med 
een rdr.

Dito
höltz Consistorium majus effter middagen nährwarande M. Olao Unonio p .t 

Rectore, DD:re Laurentio Stigzelio, DD:re Carolo Lithman, M:r Erico Odhelio, 
M. Israele Bringio, M. Laurentio Fornelio, Dn. Henrico Ausio, Dn. Benedicto 
Hedraso, D a  Johanne Bureo.

1. Framkom Micchel Matzon i Stierna i Gamble Upsala sochn, framlade någre 
gode mäns wittnes, att han hade lijdett stoor skada af wådeeld, begiärte derföre 
tillgifft eller frijheet. ResoL Han motte blifwa framdeeles hielpt, nähr han här kan 
wijsa häradz wittnesbörd wijd laga ting meddeelatt. I medier tijd skall han be
komma een zedel till fougden att han icke myckett annstrenger honom.

2. Refererade Rector att M. Olaus Gestrini«x ähr siuuk, och låter ursechta sig.
3. Erich Hanson ähr tillsagd att honom ståår öpett nu sin saak fullfölja, men 

säger sig intett dett wilja, emedan någre af interessenterne ähre bort».
4. Sammaledes refererade och Rector om Matthias W itte att han åtskillige reesor 

haar låtett ursechta sig, och intz weelatt komma tillstädes.
5. Angaaf reverendior M. Laurenti«r Fornelior huru som een dräng på präste- 

bordett i Gamble Upsala hafwer belägratt een pijga der sammastädes, frågade H:s 
Ehrwördigheet om icke den saaken kunde refereras hijt. Och emedan Consistorium 
befann, att be:te saak kunde med godh skiääl här in Consistorio afdömas, dy begiärte 
M:r Forneli«r att parterne motte inkallas och förhööras, hwilkett och skedde. Och 
alldensmnd pijgan intett kunde bewijsa att han skulle hafwa lofwatt sig echten* 
skaap, sade och wijdare sig intz kunna eller wilja thet begiära, dy föll uti saken 
effterföliande doom.

Att drängen Nils skall böta för möökränkningh 40 mk effter dett 4 cap. GifftB.
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och för konan skall han sammaleedes böta effter sedwaana i andra rätter fem dr 
srtt. Sedan skall han incarcereras i otto dagar och gifwa konan förlijkning.

6. Refererade Rector att Jonas Jernman och Jonas Ruberus som ähre fälte till 
penningeboot, begiära att plichta med fängelse. ResoL Effter dhe thet begiära måge 
the för hwart 6 mk böte sittia 2 dygn i prubban, effter nu ingen kiöld ähr. Rector 
motte förtaga dem alt drickerij.

6 [bis]. Inkallades Matthias W itte och Sebastian«/ Jäger. Först frågades af Matthias 
Witte om han will nu drifwa sine förra inlagor, hwilken han hafwer låtett fatta 
emoot denne Sebastianum, Petrum Niure[nius] och Echron[ius] tillijka.

Han suarade, jag will intett besuära dhe andre personerne effter dhe ähre af 
rådstufwo rätten befrijade, och iag inge nya skiääl hafwer, men denne Sebastian«/ 
waar opphofwett till heela oreedan, hwarföre iag nödgas att agera emoot honom, 
och begiära doom. Frågades fördenskuld Matthias ännu om han will ingalunda 
opprijfwa saken emoot dhe andra, suarade ney, iag kan dett intz giöra. Tillsades 
derföre, att han motte revocera sine inlaagor emoot dem alla i gemeen, och dem 
formera emoot Sebastianum alleena, antingen han dett skriffteligen eller nu strax 
munteligen giöra wille.

Matthias suarade: Jag will begiära mine förra inlaagor igen, hwar af iag will 
alleenast dett utdraga som angåår denne Sebastianum alleena, hwilkett iag will 
skriffteligen sedan inläggia. Effterleetz fördenskuld att Matthias motte sine förre 
inlagor igen bekomma, och tillsades, dett han till nästkommande lögerdag motte 
hafwa ferdigt och i medier tijd communicera dett med Sebastiano att han der till 
skriffteligen suara må. Effter som detta skedt ähr, skall saken nästkommande löger
dag afhielpas.

7. Bewiljade Consistorium att Hans [Obenher] pappermakare må bekomma een 
tunna spannemåhl af Dn. Quaestore.

8. Refererade Rector huru som constitutiones och andre instrumenta här ifrå 
Academien, ähre H:s HögGrefl. Excellence öfwerlefrerade, hwilken haar lofwatt 
Academien i dess ährender all promotion och tillhielp, hwilkett H:s Excellence 
strax hafwer see låtett i dett han hafwer för Academiens skull gått opp till H:s 
KongL Maijrtt och der mechta wäl för Academien taalt, då som H:s Kongl Maijrtt 
aldranådigst hafwer lofwatt Academien sin Kongl. ynnest och benägenheet

Wijdare (sadhe Rector) när iag toogh dimission hoos Illus trissrm Cancellarium, 
refererade H:s Excellence, att sig waar förekommett, dett någon oeenighett sig här 
ibland oss ypper, hwilken hans Excellence högeligen abhorrerade, och befalte mig 
att iag skulle till eenigheet förmaana. Wijdare nähr iag tog dimission hoos Ko
nungen, frågade H:s Maijrtt ibland annatt effter dett, om Academien hafwer alla 
sine godz behåldna. Jag suarade att een deel ähre bortbytte. Detta togh H:s Maijrtt 
illa opp och befalte att wij sådant intett motte tillåta.

Den 7 Aprilis
oppträdde Rector in Consistorium, men effter dett, fast fåå kommo tillstädes, 

kunde inga saker företagas, alleenast emoottogos Matthies Wittes och Sebastiani 
inlagor. 2. Slötz att een intima/ion motte anslåås, der med förbiudas ropande, skiu- 
terij, kortspelande och annatt sådant, hwilkett och af Notario bleef effterkommett. 
3. FÖrmaantes wachtmestaren att flijtigt gåå wacht. 4. Oplästes M. Olai Gestrinii 
excusa/mns zedeL
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Den i i  Aprilis
convenerunt in aedibus Rectoris M:r Eric»; Odheli»;, Doct:r Sideni»;, Dn. Johan

nes Bureus.
1. Refererade Rector huru som någre studiosi hafwa waritt wijd Gerdt guldsmedz 

port 0m natten tillförende, och een af dem benemd Johannes Utter hafwer giordt 
någon öfwerwåld, men sedan förlijkt saken, af tuenne som hafwa folgt honom, 
hafwer gewagliern tagett tuenne suerd, som dhe hafwa hafft utdragna, hwilka dhe 
begiära igen. ResoL Dhe ähre förwärkadhe, wilja dhe hafwa dem igen, motte dhe 
med penningar betahla dem. Effter dett och befinnes att Johannes Utter hafwer hafft 
utdragett suerd och dett missbrukatt, dömdes dett och sammaleedes wara förwär- 
katt.

2. Anklagade een studios»; Johannem Utter för dett han hafwer slagett sig på 
sin stufwa, men effter b:te studiosus intett war tillstädes, skiötz saken upp, och 
Johannes Utter tillsades att blifwa in arresto.

3. Beklagade Jonas Törn Gabrielem Scheenberg, Laurentium Laurbergium, Sa- 
muelem Vestium och Germundum Palm, uti een saak, hwilken effter bewijs och 
bekenneise sig lät befinna som effterföljer. Be:te smdiosi hafwa een affton gått om 
Domini Jonas Törns herberge, och med dett samma hafwer een steen kastas in uti 
gården der han giäste, och sönderslagett hans fenster. Dagen effter hafwer han fun
nett Samuelem Vestium wijd posthusett, och frågatt honom hwij han sönderslog sitt 
fenster, då bekiende denne Vesti»; att Germund»; Palm dett sönderslog. Germund»; 
bekiende sig hafwa detta giordt, men sade dett wara skedt af lustigheet och icke 
af ondsko, ty (sade han) wij hafwa waritt bekante. När nu be:te Vesti»; hade af 
Jona Törn sålunda blifwitt nästan twingatt till att bekienna detta på Germundum, 
och tå han gick ther ifrå, hafwer han mött Gabrieli Scheenberg och Laurentio Laur- 
bergio i wägen, gått altså tillijka med dem tillbaka, och när dhe till posthusett åter 
igen kommo, funno dhe der för sig Jonam Törn, tå hafwer Laurbergius frågatt 
hwarföre han öfwerfaller Vestium och med dett samma stött honom i bröstett

Sententia. Germund»; Palm skall för fenstretz sönderslående sittia otto dagar i 
prubban, och incarcereras strax effter beigen. Laurenti»; Laurbergi»; skall nu strax 
insättias och blifwa in carcere till lögerdagzaffton.

Sedan denne sententia pronuncieratt waar och desse tuenne skulle afträda sätter 
den eene hatten på sig in för rätten, och den andre slog igen dören med all macht 
så att hoon skallrade, hwarföre blefwo the åter igen innkallade, och reprehenderades 
för denne sijdwyrdning, och omsider tillsades att deres straff skulle härföre exaspe- 
reres mz een dagz längre fängelse.

4. Een borgare hade anklagatt tuenne studiosos fratres Olaum och Petrum Achre- 
lios, men waar sielf intett tillstädes att fullfölja saken.

3. Inkom Andreas Betuli»; och fodrade af M. Laurentino på Pauli Rudbecchii 
wägnar den skuld som förmäles in actis d. 4. Aprilis, $ 2, sade sig hafwa bekommitt 
breef af sin principaal med förmälan, att han ey länger mz betahlningen kan tohla 
någott oppskoof. M. Laurentin»; begiärte att sig motte gifwas dila/ion till Michaelis, 
sade att Dn:»; Ola»; Rudbecchi»; haar sig påtagett disposition här utinnan. Dn:»; 
Ola»; Rudbecki»; inkallades, hwilken alleenast lofwade sig wilja sin broder här om 
tillskrifwa, och begiära att han will hafwa dila/ion med M. Laurentino.

1 8 -6 9 x 0 9 1  Sattander
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Dito
woro samptlige DD: ni Professores eff ter middagen kalladhe till majus Consisto

rium, i synnerheet till att afdöma emillan Matthies W itte och Sebastianum Jäger, 
men alldenstund ey fleere sammankommo ähn DD:r Laurenti#; Stigzeli#; och Dn:#; 
Johannes Bure#; kundhe den saken ey tagas förhänder.

Den 25 Aprilis
höltz ordinarium Consistorium maius praesentibus M. Olao Unonio p .t Rectore, 

D.D. Laurentio Stigzelio, DD. Carolo Lithman, M. Erico Odhelio, DD. Daniele 
Sidenio, M. Israele Bringio, M. Olao Stenio, M. Martino Nycopense, M. Laurentio 
Fornelio, Dn. Henrico Ausio, Dn. Johanne Scheffero, Dn. Johanne Bureo, M. Petro 
Liung, Dn. Olao Verelio Quaestore.

1. Inkallades Mårten Steenson och frågades om han hafwer giordt sine räkningar 
ferdiga som han lofwatt hafwer. Han suarade sig hafwa dett gierna welatt giordt, 
men hafwer intett der med kunnatt komma till rätta, effter åtskillige längder intett 
ähre innelagda af opbördzmännerna föruthan dett af Elias och Erich Olson som 
döde ähre intett hafwa inlagt sine rekningar på alla åhren.

Consistorium förehölt honom huru han hafwer långe sedan bort fodra sådant 
emedan han nu länge hafwer hafft wärkett under händerne och alz intett åtgiordt 
Sedan synes underligett att han dett nu först fodrar sedan be:te fougdar Erich och 
Elias ähre nyligen blefne döda. Doch tillsades honom, att befalning moste nomine 
Consistorii utgåå till deres enkior sampt till Suen Suenson att dhe inskaffa sådana 
documenter, om dhe ey wist weeta dem tillförende wara lefrerade, hwilkett och se
dan bleef effterkommett.

2. Begiärte Mårten Steenson att han motte få åtniuta Academiens försuaar och 
privilegier så länge arbeetett warar. ResoL Han må dett åtniuta, dock motte han 
skynda sig medh räkningarnas förferdigande.

3. Företogz Johannis Jacobi Börstelensis saak (de qua in actis d. 16 febr.) att af- 
dömas, och alldenstund han ingalunda kunde öfwertaalas till ecktenskaap med den 
persoon som han belägratt hade, fältes effterföljande sententia, nembl: Johannes 
Jacobi skall förlijka sahl. M  Nils dotter som han förnedratt hafwer med trettijo rdr 
och derföruthan böte fyratijo mk:r, incarcereras på otto dagar och relegeras ifrå 
Academien på tu åhr och dett publice. När denne sententia pronuncieradt bleef, 
satte Johannes hatten på sig och steeg till dören, för hwilken sijdwyrdning, honom 
pålades otto dagars fengelse till dett förra straffet

4. Proponerade Rector Germundi Palms begiäran att honom motte blifwa tillstådt 
redimera sig ifrå carcere med penningar. Detta effterlätz intett serdeeles emedan 
hans inspector, h:r Professor Liung hölt före honom wara drägeligare att han blifwer 
incarcereradt

3. Inkallades gamble mölnaren Erick Larson och den nährwarande Erich Mårten
son, och befaltes att giöra räkningar för sine åhr. Erich Larson suarade, Mårten 
Steenson hafwer långe sedan giordt räkningarna ferdige för mine åhr och hafwer 
tagitt af mig quittenzerne. Erich Mårtenson sade att M  Boo hafwer tagett alla 
quittenzerne af sigh och han hafwer alleenast copier af dhe samma, lofwade sig 
wilja giöra derföre räkning.

6. Framkom för Consistorii rätten Matthias W itte skomakare och inwånare i
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Upsala stadh och anklagade een studiosum benemdh Sebastian»/ Jäger, det han 
hafwer samma affton, som dhe tuenne studenterne af be:te Matthes Witte sargade 
blefwo, sig någon oförrätt påfördt, begiärandes på honom een rättmätig doom.

Sakens beskaffenheet, såsom den kan bewijsas, och effter een noga ransaakning ähr 
bekiendh och befunnen, hafwer sig sålunda.

Denne Sebastian»/ Jäger hafwer om een affton, uti wägen till sitt herberge, 
kommett till Matthias Wittes port, der stagett till och slagett med ett lijtett trää på 
fensterluckan och roopatt: Matthias fitta, will tu giöra mig ett paar stöflor till 
morgens, och strax gått sin wägh der ifrå. Uti denne saak föll effterföljande sen- 
tentz:

Att Sebastian»/ Jäger skall effter dett 4 cap. i Edz B. St.L för dett han slog på 
be: te Wittes fensterluka böta 40 mk:r, effter c  4. Edz B. och dett eendeles therföre 
att han hafwer till een stoor oreeda och skadha gifwett tillfälle. Sedan för oquädins 
ord och otijdigt tilltaal 12 mk effter dett 31 cap. Rådst. B. Här förutan bleef och 
Sebastiano pålagt sig befrija att han sedan hwarken sielf hafwer påfört be:te 
Matthias Witte någon wåldsamheet, eller der till oppstussat andre, och dett med sielf 
sin eedh, emedan så store praesumptioner eller lijknelser icke funnes, hwilka honom 
kunde till fleere wäärningzmäns eedh tuinga, hwilkett lijflige eedh han ochså uti 
rätten afladhe, och sig der med ifrå ofwanb:te befrijade. Denne doom bewiljades 
Matthies Witte att bekomma skriffteligen.

Sidst frågades utaf Matthias W itte om han will utföhra saken emoot Petrum 
Niurenium och Abrahamum Echronium. Han swarade sig intz kunna der utinnan 
giöra, effter och Echroni»/ ähr bortreest, utan will betenkia sig till dess han igen
kommer.

Den 2 Maij
höltz ordinarium Consistorium majus praesentib»/ M  Olao Unonio p.t. Rectore, 

DD:re Laurentio Stigzelio, D.D. Carolo Lithman, M. Erico Odhelio, D.D Sidenio, 
M. Israele Bringio, M. Johanne Franch, M. Olao Stenio, Dn. Henrico Ausio, M. Jo
hanne Laurbergio, Dn. Johanne Bureo, M. Petro Liung, Dn. Jona Sundelio.

1. Uplästes dett öfwerskickade caput constitutionum de vigilibus, hwilkett till- 
bakaskickades uti den form som dett confirmeratt ähr.

2. Opplästes ett förslagh om examinib»/ annuis, hwilkett ogillades för åtskiUige 
orsaker skull

3. Bleef een studios»/ benemdh Jonas Törn dömbdh till fängelse på fyra dygn 
och att han skulle mista sitt swerdh för dett han dagen tillförende hafwer medan 
ännu sohlen högt oppe waar, gått med dragett swerdh och giordt oskick på gatan.

Den öfrige tijden af denne Consistorii daag togz till åtskilligt betenckiande om 
constitutionibus, men serdeeles om forma examinis annui.

Die 10 Maij
höltz Consistorium maius prvesentibus M. Olao Unonio p .t Rectore, DD:re Lau

rentio Stigzelio, DD. Carolo Lithman, M. Erico Odhelio, Doct:r[e] Daniel Sidenio, 
M  Isr. Bringio, M. Olao Stenio, Dn. Johanne Scheffero, Dn. Henrico Ausio, Dn. 
Joh. Bureo, Dn. Jona Sundelio, Dn. Olao Verelio Quaestore.

1. Anklagadhe Olof Klinth Petrum Niurenium för dett han hade länt ett suerdh 
af sin swåger Måns Benditson och intett will restituera dett.

Petr»/ suaradhe, jag hafwer wäl länt dett swerdett af honom, och wil restituera
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dett igen om Ven:do Consistorio kan synas så gott wara. Jag hafwer drögt någott 
der med effter han ähr mig eller min fadher någott skyldigh för hushyra.

Olof Klinth swaradhe: Hwadh denne skuld wijdkommer som Dn. Petror prae- 
tenderar på, så kan iag skiäligen bewijsa att Dn. Petr«r ähr skyldigh Måns Bencht- 
son mehre ähn dett han prsetenderar, ty Måns hafwer legt af denne Petro ett kiöök 
tillijka med fleere hus, och dett på heele åhrett, men sedan om wintern togh han 
kiökett igen och kordegde till sahL Rikz Cantzlerns kock, 2. Betingadhe dhe kook- 
ning af Måns Benchtsons hustro, hwilkett contract Petr#x rygde, och i oträngde 
måhle togh sig een annan kokerska. Hwarföre prsetenderar iag både på dhe pen
ningar som Petr»j fick för kiökett^ nähr han andre gången leegde thet. 2. På den 
kookelöhn som Petror tillsadhe Månsas hustro för heele åhrett

Här till swarade Petrar. Kookningen belangandhe så nödgades iag tillijka medh 
mina bröder att sökia een annan, ty hoon kookadhe så illa att wij ey kunde hafwa 
gagn af maten. Belangande att iag utleegde kiökett så skedde dett med Månsas 
samtycke, och han brukade kiökett tillijka medh den andra heele tijden igenom Till 
detta sidste kundhe Olof Klint intett neeka, men att Månsas hustro intett kundhe 
så wäl kooka sadhe han dett hafwa waritt orsaken, att hoon intett hafwer bekom- 
mitt weedh att kooka medh. Här emoot wijste Vetrus een attest af någre som be:te 
hustro hafwer kookatt åt tillförendhe, och lydde att hon intett hafwer der utinnan 
sig wäl åtboritt.

Sententia. Petmr Niureni^r skall gifwa Måns Benchtson tuå rijkzdr emedan han 
ey fick effter contract behålla kiökett eensam, och lefrera Måns sitt swerd igen. Ähr 
dett så att Måns intett will igen taga swerdett, skall dett blifwa werderatt af gode 
män, och med penningar betahlt effter werdett Olof Klinth sade sig wara med 
denne domb tillfredz, sammalunda och Niureni»j.

2. Inkom Andreas Betuli«j och angaaf ännu saaken emoot M  Petrum Laurentinum 
som acta i i  Aprilis $ 5 utwijsa, framteendes ett Pauli Rudbecchii breef, der han 
säger sig intett kunna längre bijdha medh penningarna. Emedan altså Andreas 
intett kunde gifwa någon dilation på betahlningen, inkallades Dn. Oizus Rudbecchbw 
hwilken på sin broders wägnar effterleet M  Laurentino dila/mn till nästkommande 
midsommar, och tå lofwadhe be:te M  Laurentin«j sig skole betahla dhe 63 dr, men 
om interesse slötz att han motte handla medh Paulo sielf i bäste mottan.

3. Omtalte Rector huru han hadhe åtskillige gångor låtett citera M  Gestrinium, 
men han hafwer intett compareratt. Slötz derföre att wachtemestaren skulle oppsökia 
honom och hafwan med sig till Consistorium.

4. Begiärte Quaestor Consistorii resolution antingen M  Boos enckia skall utgiöra 
för Malma eller icke, emedan hoon förwägrar sigh. Resolutio. Hoon moste giöra 
utlagor eller quittera hemmanett.

5. Proponerades huru een studiosar Sueno Fischovi«j ähr dödh blefwen i största 
fattigdomb, och hafwer till sitt oppehälle tagett penningar sampt annan till Eins af 
åtskillige, sedan att och myckett ähr till gieldz effter hans begrafning, hwarföre 
begiäre landzmännerne, att hans nampn motte nu i wåhr oppföras in secundam 
classem, på dett att betahlningen må kunna spijsa. Skiötz upp till dess inspectores 
komma heem.

6. Upplästes Engelbr[e]cht Swensons breef till Consistorium der han påminner 
om quarndammens reparation. ResoL N u skall byggias så wijdt som skee kan, dett 
öfrige i sommar.
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7. Quaestor refereradhe huru som åtskillige begiära att komma i Elias Månsons 
stelle i fogderij, begiärade att Consistorium wille eendere utwälja, sadhe wijdare, 
att Jacob»i Hambrae«! hafwer alleena giort sitt proof, och kan tämeligen wäl rekna 
och skrifwa.

Consistorium swaradhe sig intett wilja inmengia sig med denne disposition, utan 
der Quaestor så begiärer, gifwa rådh här uti. Quaestor begiärte att detta måtte så 
wäl skee med denne som medh Jöns Person, hwilken bleef in Consistorio antagen.

Här till swarades, att dett waar utaf nöden att Consistorium motte sig om honom 
någott resolvera, emedan han hadhe Illustrissimi Academiae Cancellarii recommenda- 
tion till Consistorium.

Ytterligare refererade Quaestor om dennes caution hwilken opplästes och gillades, 
och altså, emedan Consistorium waar medh denne persohn tillfredz, önskadhe Con
sistorium honom lycka.

8. Peder Benchtson fougden sampt mölnaren Erick Mårtenson inkommo, till- 
spordes om quarndammen nu för denne tijd ståår till att byggia. Erich Mårtenson 
swarade: Nu kan intett komma till att byggia effter wattnett så högt ähr. Enge[l]- 
br[e]cht skulle hafwa låtett såga i wåhras, medan watn waar stodh såågquarnen stilla 
fyra weckor eller så wijd pass. Intett kan nu annatt åtgiöras ähn som igenstoppa 
hoolett med halm och moosa, och hwad mehra som behöfwes. Peder Benchtson be- 
faltes derföre att skaffa sådant inn.

9. Frågades Erich Månenson om han hade bekommitt utaf staden betahlning för 
miölett. Han swarade. Ney, jag fåår wäl, och will derföre sielf ståå i löffte.

10. Begynte Rector referera om M  Olavi Gestrinii saak sålundha: Hwadh lägers- 
måhlett belangar, så ähr saaken bekiendh, ty koonan waar tillijka med honom 
hoos migh, hwarest hoon tydde aldeeles på honom att han ey neeka kunde, allenast 
sadhe han att tijden intett kom öfwer eens och meente 2 eller tree månader fattas. 
Men hwad dett tillkommer så weet iag och sågh barnett, hwilkett waar alt för spädt 
och mechta lij tett, att iag aldrig hafwer någon tijdh sedt så ömkeligett barn. Han 
kom och hoos mig öfwereens om förlijkningen med koonans syster, att gifwa 50 dr 
hwilka M. Nycopensis hafwer gått godh före. När barnett bleef dödt, hadhe han 
och bekymber om dess begrafning, och skreef der om mig till efter dett waar i min 
befahlningh.

M. Gestrini»! inkom, och påmintes om denne lägermåhlssaak, tå loogh han op- 
penbahrliga och wijdare sadhe: Jag will seya, jag hadhe ährnatt någott reesa bort i 
dagh, men moste härföre blifwa hemma. Hwad denne notam wijdkommer så waar 
den lettferdige konan orsaaken här tilL Jag kom till att conversera medh henne, 
hoon waar een carogne och hade bestella med många. Intett kommer barnett migh 
till ty dett fattas 3 månader i räkning, men curam hade iag om barnett för taalett 
skulL Jagh begiär een günstig resolution.

När denne M. Gestrini»! hadhe afträdt, refereradhe Rector att nähr han Ges tri
ni«! tillijka med koonan woro hoos sigh, begynte the och att ordkastas om denne 
tijderäkningen, om hwilken hoon så förswarade sigh att M. Gestrini«! motte tijga. 
Ehest och, (sade Rector) nähr som konan lågh på sitt yttersta och skulle anamma 
Herrans nattward tillhöltz hoon och af predikanten flijteligen, att hoon skulle be- 
kenna, om hoon hade medh någon annan ähn Gestrinio att beskaffa. Hwartill hoon 
med eed grufweligen och wijd sin sahligheet neekadhe, på hwilken bekennelse hoon 
och dödde.
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Sententia. M. Olaus Gestrini«! skall tacite relegeras på 2 åhr och priveras sitt 
officio.

Slötz och wijdare att dett skall om denne sententia skrifwas till Illustriss:m Can
cellarium, och tillijka seyas orsaken hwarföre icke poena pecuniaria och carcer bleef 
decerneratt, nembL aldenstund han intett hafwer i förråd, och remotio ab officio 
pålägges, hwilken ehest nogh gravis ähr, och hafwer med sig stoor neesa.

11. Begiärte Rev:d»! M. Odheli»! sampt h:r Professor D a  Johannes Bure»! 
att dhe motte bekomma een afskrifft af Illustrissimi Acad. Cancellarii resolution 
angående deres aflöhningar. ResoL Dhe motte blifwa sin begiäran mechtige.

12. Refereradhe Rector att Erich Hanson hafwer förlijkt sig mz studenterne, och 
intett den saaken mehre persequerer.

13. Refereradhe Rector huru een rustmestare hwilken kallar sig Falkenberg hafwer 
på sin hustros wägna att fodra af M. Benedicto Paulandro 30 dr koppifitt och will 
nu strax hafwa penningarna, emedan han motte reesa ut. Tillförende hafwer denne i 
Rectoris hus transigeratt med Paulandro att bekomma penningarna till pingesdagen 
nästkommande. Sendes altså effter Paulandrum hwilken icke fans hemma. Odi 
alldenstund een sådan transaction waar tillförende af denne giord med M. Pau
landro, kunde Consistorium intett gifwa denne immission att bekomma sine pen
ningar strax.

14. Uplästes een copia af Illustrissimi Academiae Cancellarii breef till borg- 
mestaren i Upsahla angående Anders murmestare, hwilken His Excellence befrijar 
ifrå båtzmansembete.

15. Stipendiarii besuära sig att termijn att bekomma sine penningar ähr dem 
satt alt förlångh. Resol. Dett ähr skedt tili deres nytta.

16. Jacob glaasmestare fodrar betahlning af resten. ResoL Här finnes intett i 
förrådh.

Die 19 Maij
höltz Consistorium maius praesentibus M. Olavo Unonio p.t. Rectore, D.D. Lau

rentio Stigzeho, DD. Carolo Lithman, M. Erico Odheho, DDire Sidenio, M. Israele 
Bringio, M. Johanne Franch, M. Nycopensi, M. Laurentio Fornelio, Dn. Johanne 
Scheffero, D a  B. Hedraeo, D a  Johanne Bureo, M. Petro Liung, D a  Jona Sundel, 
Dn. Olao Verelio Quaestore.

1. Refererade Rector orsaken till Consistorii sammankallelse, nfemligen] att Il
ius triss:«! Cancellari«! Academiae hafwer hijt öfwerskickatt ett breef med Doctore 
Bröms, hwilkett han fodrar att dett motte utan drögzmåhl oppläsas.

2. Emedan Doctor Bröms intett ännu waar tillstädes kommen, opplästes hir 
Jacobz [Balthazari] pastoris i Börstel breef skickatt till Rectorem, hwar utinnan han 
någott syntes beswära sig öfwer Consistorii domb uti sin sohns Johannis saak, såsom 
den skulle wara någott hårdare, och omsider lofwar sig wilja betahla bötett för 
honom. Sedan refererade Rector att Consuit: m«! M. Bringi»! hafwer gått i godh 
för 25 rdr af bötett, och Petr»r Borclingi«! för 5 rdr, hwarmed Venidm Consisto
rium waar tili fredz, och endigen slötz att publica relegatio skulle dagen näst effter 
anslåås på beite Johannem.

3. Besuäradhe sig DDini Professores att een stoor orichtigheet sig yppar med 
klockestellningen, hwilken ey ringa turberar exercitierna. Och slötz entligen att den 
som hafwer lofwatt sig wilia stella slotzklockan, motte bekomma ex fisco tree dr
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kopp:tt på dett han må obligeras till flijtigheet. Ehest meente DD: ni Professores 
att denne motte wijdare blifwa betahlt af dhe penningar som på staten ähre klocka- 
ren deputeradhe, emedan han nu icke på ett åhr hafwer haft med kyrkiones tijm- 
klocka att bestella.

4. Frågade Quaestor huru myckett Doct.r Bröms skall blifwa bistått för den tijd 
han här waar öfwer hösttermijn 1654. Detta effterslogz, och befans, att DD:r Bröms 
oppsadhe denne academiske tiensten 1654 den 22 Novembris, hwarföre slötz att 
han motte för den tijden som hafwer förlupett emillan den 20 Sept. och be: te 
22 Nov. åtniuta een fierdedeel af sitt åhrs salario.

5. Praesenterades DD:ris Bröms breef och bleef oppläsett Och alldenstund h:r 
Professor M. Steni»j haar låtett förnimma hoos Rectorem sigh mehre hafwa emoot 
D:rem Bröms, ähn han emoot sig, och derföre wille taga sig partes actoris, betenkte 
sig Consistorium här om, men omsider hölt skiäligt, att emedan Doct:r Bröms hafwer 
tillförende om hösten begynt saken, motte han och ännu sustinera partes actoris. 
Här effter inkallades parterne. Begynte altså Doctor Bröms att betacka Ven:do 
Consistorio i synnerheet derföre, att saken blifwer utan drögzmåhl opptagen, påminte 
huru den saaken förleeden höst bleef giord anhängigh, begiärandes och att hoon nu 
wijdare kunde skiärskodas och afhielpas. Här effter innlade wälb.te Doct:r Bröms 
saaken emoot M. Stenium skriffteligh, hwarföre begiärte och wälb:te M. Steni#r 
att fåå skriffteligen swara till innlagorne effter dhe högt angrepo honom. Parterne 
utgingo.

Sedan Consistorium hade sig här om betenkt, effterletz wälb:te M. Stenio att 
skriffteligen swara, effter han ey ehest kunde gifwa sig tiU fredz, och på dett saaken 
motte effter H:s HögGrefl. Excellence wilja utan oppskoff föras till endes, befaltes 
af Consistorio att h:r Professor M. Steni«r wille utan drögzmåhl förferdiga swarett, 
och der af till nästkommande måndagzmorgon öfwergifwa D. Doctori Bröms een 
copia.

6. Uplästes Illustriss:mi Acad. Cancellarii breef angående Dn. Petrum Krook Neri- 
ciensem att hans stipendium in tertia classe prolongeras. ResoL Detta skall ödmiuke- 
ligen tagas i acht och wijdare betenkias, nähr som blifwer handlatt om stipendia
riis.

Den 21 Maij
höltz Consistorium maius, praesentibus M. Olao Unonio p.L Rectore, DD. Lau

rentio Stigzelio, D.D. Carolo Lithman, M. Erico Odhelio, DD Sidenio, M. Israele 
Bringio, M. Johanne Frank, M. Martino Nycopensi, Dn. Henrico Ausio, Dn. Bene
dicto Hedraeo, Dn. Johanne Bureo, M. Petro Liung, Dn. Jona Sundel

1. Uplästes acta om M. Stenio, huru som han bleef kallatt odi wald till medicinae 
professionem.

2. Emedan Rev:d#r M. Forneli»/ intett war tillstädes, sendes Cursor efter honom, 
men han ursechtade sig per schedulam. Emedan och Experientiss:«r M. Frank sam
maledes intett waar tillstädes utan lät seya sig ey wäl dett kunna giöra, emedan een 
saak förhandlas skulle, som serdeeles angick facultatem medicam, och M. Stenium 
som sin collega ähr. Hwarföre, aldenstund Consistorium befan att hans informa/ion 
om saken waar af nöden (emedan han aldra bäst kunde weeta, hwad som i faculteten 
handlatt waar) men der emoot kunde see, att han intett wille komma, fördenskuld, 
att Doctor Bröms skulle mehna honom giöra M. Stenio medhåldh, dy frågades Doctrr
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Bröms, om han den tanckan hafwer om honom, eller om han wille jäfwa någon 
annan af Consistorii assessoribus. D.Doctor Bröms swaradhe: Ney. Jag kunde dett 
wäl fleere giöra, men iag seer saken wara så klaar, att ingen kan henne annorleedes 
uttyda, ähn iag i mine inlagor den samme exponerar. Och alldenstund Doctor Bröms 
sig sålunda förklarade, oppkallades M:r Francheniar, hwilken och strax kom in Con
sistorium.

3. Uplästes först DD:ris Bröms innlagor emoot Profess:m M. Stenium, hwar på 
fölgde strax M. Stenii skrifftelige swaar, hwilkett Doct:r Bröms per partes swarade 
till, så att i medier tijdh åtskillige wijdlöfftigheeter inföllo. Och alldenstund i begge 
dhe inlagde scriptis, såsom och den munteliga Conference der utöfwer, månge be
skyllningar och impertinentier som skulle behöfwa een wijdlöftigh process om dhe 
skulle persequeras, föreföllo, ty påmintes parterne af Ven:do Consistorio om detta 
procedere, huru action lärer blifwa swår af desse saker, som extra ipsum negotium 
införes, så att een lång tijdh fodras för ähn detta kunde komma till endha, för
mante derföre parterne att dhe wille sådant opphäfwa, och sielfwe realia sig före
taga.

Här på betänkte sigh parterne och omsider frijwilligen sig resolverade, att wilja 
opphäfwa alle wijdlöfftigheeter, hwilka utom sielfwe principal ährende hade före- 
lupett, och altså saken medh skiääl och ex fundamentis hanteera. Hwarföre blefwo 
dhe skrifftelige innlagor med parternes wilja af dem sielfwe sönderrefne och sedan 
oppbrände.

Den 22 Maij
höltz om be:te Doct:is Bröms saak Consistorium majus, nährwarande M. Olao 

Unonio p.t. Rectore, D.D. Carolo Lithman, M. Erico Odhelio, DD. Daniele Sidenio, 
M. Israele Bringio, M. Johanne Frank, M. Martino Nycopensi, M. Laur. Fornelio, 
Dn. Henrico Ausio, M. Joh. Laurbergio, D a  Johanne Scheffero, D a  Hedraeo, D a  
Johanne Bureo, M. Petro Liung, D a  Jona SundeL

Företogz nu att skiärskoda och afdöma om the penningar, som Experientiss:«r 
Doctor Bröms praetenderade sig effter KongL breef hafwa att fodra på sitt stipen
dio. Sedan saken noga och fullkomligen ransaakatt waar, befans, att den sig hadhe på 
effterföljande sätt.

Doctor Bröms hafwer den 18 Februarij A:o 1646 bekommett KongL Maij:tz 
breef att niuta på tree åhrs tijdh, nembL 1646, 1647 och 1648 ett stipendio af vacan
tis professionis medicae underhåldh här wijd Academien i Upsala, åhrligen tu
hundrade rdr. Sedan åhr 1647 den 27 Nov. förmedelst Kongl. breef å nyo detta 
såwijdt extenderatt, att Doctor Bröms skulle för be:te sidste åhr 1648 och 1649 
hafwa åtniuta åhrligen af samma medel treehundrade rdr medh condition, der be:te 
profession i medier tijdh, och så länge skulle vacerande förblifwa. Men i medier 
tijd hafwer KongL Maijitt nådigst behagatt att igenom KongL breef sub dato 1648 
den 17 Julij, till be:te medicinas professionem confirmera praeclarissrm M. Olaum 
Stenium, och i samma breef förlofwatt honom, att måga på tu åhrs tijdh begifwa 
sig utan landz till wijdare experientz oppå be:te professions underhåld. Hwilken 
reesa han dock icke fortsatte, utan bleef hemma i landett. Och alldenstund han waar 
begrijpen i dett arbetett att demonstrera sampt supputera planetarum motar och att 
proponera eclipsigraphiam, continuerade han uti den labore effter sine auditorum 
anhållan till wåhrtijden 1649, och samma åhr om hösten in astronomicis examine*
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rade. Nu aldenstund offtaberte Doaor Bröms låter förnimma, att på heele stipendii 
summan resterar 500 rdr (hwilkett medh sahL M:r Boos räkningar wijdare skall 
bewijsas) och intett ähr medh skiäl befunnett, att wälbe:te M:r Steni»x hafwer 
någott in medicinae professione publice arbetatt för wåhrtijden 1649, begiärer Doc- 
tor Bröms att tillträdha professionis medicae salarium för 1648 och 1649 och der 
af, så wijdt som tillreckia kan, sin stipendii räst bekomma.

Vota.
Dn. Jonas SundeL Doctor Bröms böhr effter brefwett åtniuta stipendio utaf pro

fessionis medicae salario så länge den professio skulle wara vacant, och alldenstund 
iag håller före att professio waar vacans till dess M. Steni»x begynte publice lääsa 
in medicina tycker mig att Doaor Bröms motte till den tijden hafwa sitt stipen
dium effter brefwett af be: te professionis salario.

Dn. Johannes Bureus dett samma.
Dn. Benedictus Hedrae^x. M. OlaÄX Steni«x bekom KongL breef på professione 

medica om sommaren 1648, och waar ifrå den tijden ex vi literarum medicinas 
Professor. Om han sedan intett läst hafwer böör han effter constitutionum innehåld 
mulaeras och icke mista heele salarium. Men alldenstund dett klaart ähr, att han 
medh stoor nytta, hafwer på een tijdh, sedan brefwett gifwett waar, publice arbeetar 
in exercitiis astronomicis, men på den tijden waar intett salarium på staten tertic 
mathematico bestått, tycker mig skiäligt wara, att han för detta arbeetett belöhnas 
af salario professionis medicae. Effter och Doaor Bröms hafwer KongL breef att 
bekomma sitt stipendium, woro wäl att han och kundhe blifwa hulpen utaf andre 
Cronones medel.

M. Johannes Laurbergi»x. Jagh tycker att Doaor Bröms motte hafwa sitt stipen
dium af professionis medicae salario in till dess M. Steni#x begynte läsa in medicina, 
ty alt der till hafwer Steni«x att åtniuta för sitt arbeete in astronomia af den pro
fessions underhåldh.

Dn. Henric«x Ausi»x dett samma.
M. Martin«! Nycopensis. Oansedt M. Steni»x på een tijdh sedan han hadhe be- 

kommett breef på professione medicinae, intett hafwer der utinnan läsett, böhr han 
lickwäl hafwa löhnen effter han hafwer arbeetatt in astronomia.

Dn. Johannes Scheffer»x. Jagh befinner att Doaor Bröms böhr hafwa effter 
KongL breef sitt stipendium af professionis medicae salario så länge den profession 
skulle förblifwa vacant. Nu kan iag ey wäl see nähr een professio skall böhra kallas 
wara occupata, antingen strax tå een bekommer KongL breef, eller nähr een blifwer 
till professionen introduceratt, eller och nähr han wärkeligen grijper till arbeetett i 
den samma. Effter constitutiones intett determinera detta, tycker mig att dett böör 
af Academiae Cancellario eller H:s KongL Maij:tt determineras. Effter mitt förstånd 
kan iagh ey hålla före een profession wara vacant, nähr någon hafwer der på be- 
kommitt KongL breef. Giöör een sedan intett sitt officium motte han derföre effter 
lagh plichta. Men här utinnan till att dispensera heemsteller iagh superioribus.

M. Petr»x Liungh inkom sedan discursen om sielfwe saken war öfwerstånden hwar- 
före sadhe han hoc loco sitt votum, och hölt skiäligitt, att emedan M  01a#x 
Steni»x hadhe arbeetatt in astronomia motte han derföre hafwa, och dett af profes
sionis mathematicae salario om icke den samma waar tå p.t. occuperatt, men eliest 
af salario professionis medicae.
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M. Laurenti«/ Forneli»/. Jag tycker att Doctor Broms tager sitt stipendium af 
professionis medicae salario, in till dess M. Steni«/, begynte uti den professionen 
arbeeta.

M. Johannes Frank. Effter dett M. Steni»/ publice arbetade uti exercitiis astrono- 
micis motte han derföre hafwa sin löhn.

M. Israel Bringius. Jag håller skiäligt att emedan M. Steni«/ intett hafwer in me
dicina läst moste han och intett hafwa derföre löhn. Men antingen Doctor Bröms 
skall hafwa dett som den profession tillföll på den twijstige tijden eller M. Steni«/ 
för sitt arbeete in astronomia hemstelles Illustriss:o Academiae Cancellario eller H:s 
KongL Maij:tt sielf att determinera. Jag tycker, att alldenstund M. Steni«/ arbeetadhe 
uti dett han intett borde må dett wara honom för intett.

Doctrr Daniel Sideni«/. Sedan M:r Steni«/ begynte arbeeta in medicina tage der
före af illi«/ professionis salario, sammaleedes och för arbeetett in astronomia, om 
alla professiones mathematicae tå occuperade woro, att han sålunda salario mathema
tico intett kunde åtniuta.

M. Eric«/ Odheli«/. Ifrå hwad tijdh een professio skall kallas wara occuperatt 
heemstelles H:s Kongl. Maij:tz eller Illustriss:i Academiae Cancellarii determina- 
tion. Mig tycker skiäligett wara att M. Ola«/ Steni«/ för hösttermijn 1648 tager 
salarium mathematicum aldenstund ett rum inter mathematicos tå waar ledigt, att 
D:r Bröms sålunda kan owägerligen bekomma sitt salarium effter Kongl breef af 
professione medica. Men wåhrtermijn 1649 belangandhe, tycker migh, att M. Steni«/ 
för sitt arbeete in astronomia borde wäl wara medh fullkomligitt salario belönter 
om han alt legitime handlatt hadhe. Men aldenstund han intett hafwer arbeetatt i 
dett han borde, och hwarken hafft Consistorii eller superiorum samtyckio att tå 
proponera mathematica, tycker mig att han hafwer sig här utinnan försedt, och böör 
derföre plichta. Hwarföre håller iag före skiäligt wara att M  Ohus Steni«/ alleenast 
een halfpart af salario professionis medicas för den termijn bekommer, och den andre 
halfpart lemnas Doctori Bröms som tå war effter Kongl ordre stadder på sin reesa 
och i äfwentyyr.

Doctrr Joannes Terser«/ dett samma.
DD:r Laurenti«/ Stigzeli«/ waar intett tillstädes nähr vota föllo, hwarföre inladhe 

H:s Ehrwyrdigheet sin meening här om skriffteligh, hwilken finnes ibland andre 
skriffteligh inlagdhe saker, och waar dess entlige slut, att M. Ohus Steni«/ behåller 
salarium af professione medica oquald så wäl för wåhrtermijn 1649 som den förre 
tijden, alldenstund han derföre in astronomia med frucht arbeetadhe och hadhe 
Kongl. breef på be: te medicinae profession, hwilkes salario han och hadhe åtnutett 
om han intz wijdh Academien hade arbeetatt utan warett utom landz på sin reesa.

D:»/ D:r Carolus Lithman, M. Unoni«/ p.t. Rector hölt med Doct:re Tersero och 
M. Odhelio skiäligt, att wåhrtermijns 1649 salarium medicum motte lijka skiptas 
emillan Doctorem Suenonem Bröms och M. Olaum Stenium. Uti detta betänkiande 
kommo desse nästskrefne öfwer eens sedan vota fallne woro.

Effter detta omröstandhe föll omsider effterföljande domb.
Att Doctor Sueno Bröms motte först bekomma fyllest effter brefwett för 1648, 

nembl 200 rdr alleenast, emedan Consistorium ey kan om dett öfrige som på me
dicae professions underhåldh faller för be: te åhr 1648 någott dispensera. Men för 
wåhrtermijn 1649, emedan mathematicorum numerus waar tå tillhoopadragen, och 
effter staten woro rummen oppfylte, men M:r Steni»/ lickwäl den tijden flijtigt, och
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med stoor frucht publice in astronomicis arbeetadhe, Doctor Broms der emoot waar 
stadder pä fremmandhe orter och i stoor trångmåhl, hwarföre, aldensmnd Consisto* 
rium intett kan determinera ifrå hwadh tijdh professio skall wara occuperadt, men 
lickwäl motte någott entligett slut i saken giöra, dy holt mehrbe:te Consisto
rium skiäligett, att dett salarium som för denne termijnen tillföll professioni 
medicae skulle lijka skiptas emillan Doctorem Suenonem Broms och M. Olaum 
Stenium. På efterföljandhe näste Michaelis termijn och alt der effter behåller 
ML Steni«/ salarium oquald emedan han waar constitueratt Professor medicinae, och 
derföre publice arbetatt hafwer.

Wijdare aldenstund ofwanberte böhr utleggias och betahlas af saht M:r Boos 
oppbörd, och M. Steni«/ neekar sig hafwa bekommitt salarium för den sampt fleere 
termijner, hwilkett lickwäl motte medh räkningar bewijsas, tillståås D.D:ri Suenoni 
Broms att blifwa utaf infodrande rest på be:te oppbördh befahlt, äfwen som een 
annan af DD:is Professorib«/ effter dett slut som der om giordt, och uti wälb:te 
DD:ris Broms rectoratz tijdh samtyckt ähr.

Den 13 Junij
höltz ordinarium Consistorium, och woro tillstädes M  Olaus Unoni«/ p.t. Reaor, 

DD:r Laurenti«/ Stigzelius, M. Martin«/ Nycopensis, Dn. Benedict«/ Hedrae»/, 
M. Petr«/ Liungh.

1. Uplästes Illustrissimi Academiae Cancellarii breef angåendhe h:r Olof [Olaus 
Matthias] i Dannkumbla, hwilken H:s HögGrefL Excellence Consistorio recommen- 
derar att bekomma någon förmedlingh. Skiötz opp till frequenti«/ Consistorium.

2. Uplästes h:r Professoris Figrelii breef förmälandes huru H:s HögGrefL Excel
lence hafwer sig resolveratt uti quaestione utaf hwad tijdh Professorum salaria böre 
bereknas. Sedan att H:s Excellence hafwer gillatt Ven:di Consistorii doom angående 
M. Olaum Gestrinium. N. Detta breef ähr förwaratt ibland Illustrissimi Academiae 
Cancellarii.

3. Proponeradhe Rector om Matthia Ughelio, huru han hafwer besofwett een 
quinnespersohn som ähr amma hoos M. Marcum Simmingh, ähr sedan hijt citeratt, 
men kan för siukdoom skuld intett komma, utan gifwer sig under Ven:di Consis
torii doom, och begiär att hans slächt må här in Consistorio swara hwad som behöf- 
wes och sedan afhempta doom. Nu hafwa dhe warett häär, och utfäst böte med 
underpant och begiära doom.

Sendes fördenskul effter be: te kona, hwilken och kom tillstädes, och sadhe sig 
intett begiära echtenskaap medh Ughelio effter hans wilja intett ähr der till benägen. 
Hölt derföre Consistorium skiäligt, att han Matthias, motte effter sedwana straffas 
och böta bådhe för sig och konan. Dock motte han först lagligen blifwa citeratt, 
och der han icke kommer, motte lickwäl doomen afgåå.

4. Refereradhe H:s Ehrwördigheet Doctor Stigzeli«/ huru han bleef ombeden af 
Doctore Tersero till att i sin frånwaro drifwa Academiens ährender i Stocholm 
hoos H:s KongL Maij:tt och Illustrissimum Academiae Cancellarium huru med den 
nyligen fattade Staat bestelt waar, och att H:s KongL Maij:tt nådigst behagar att 
Academien må blifwa i possession af alla sine intrader, in till dess någre lägen- 
heeter kunna falla för dhe personer som ähre komne öfwer staten. Item, att H:s 
KongL Maij'.tt will och confirmera constitutiones sedan h:r Biörnklou och h:r Bhem 
hafwa fått giöra H:s KongL Maij:tt een rela/fon om dhe saker som nyligen ähre
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tillkomne. Sedan helsade H:s Ehrwördigheet Professores utaf H:s HögGrefL Excel- 
lence Academiae Cancellario hwilken H:s Ehrwördigheet sadhe förundra hwarföre 
med promotion så länge dröj es, 2. befaller att sedan constitutiones blifwa under- 
skrefne, dhe tå blifwa flijtigt practiceradhe, 3. gillar M. Gestrinii doom, och befin
ner att han ey kan blifwa wijd Academien, 4. tycker billigt wara att M:r Steni#j 
motte för wåhrtermijn 1649 behålla professionis medicae underhåld effter han wijd 
Academien flijtigt på den tijden arbetatt hafwer.

5. Uplästes Doctoris Bröms exception emoot den afgångne domen uti hans saak. 
Sedan slötz att ett breef motte med nästa post nomine Consistorii honom tillskickas 
med påminnelse huru högt han hafwer angrijpett Consistorium, och i denne excep
tion haar weelatt giöra H:s HögGrefL Excellence Academiae Cancellario een omildh 
berättelse i saaken. Skall och gifwas honom till kenna, att ett wijdare utslagh kan 
ey så hastigt gifwas som han fodrar, emedan saken fodrar alles betenkiande och 
Consistorium ähr sinnatt att afleggia coram Cancellario vel Rege ipso dhe påfördhe 
beskylningar.

6. Proponerade Rector Petri Cursoris begiäran att få byggia wijd communitetz 
hörnett. ResoL Han må dett giöra på dett betingandhe att han opprydker om så fram- 
deeles fodras.

7. Refereradhe Rector att M. Ohus Gestrini«x hafwer anammatt af borgmestaren 
i Heedemoora een seyare som kostar fyratijo rdr och igenom Johannem Claudi 
hwilken nu nährwarandhe ähr begiär Consistorii assistence att komma till sitt igea 
ResoL Han hafwer fått sitt afskeed ifrå Academien att Consistorium intett hafwer 
någott med honom wijdare bestella.

8. Slötz att mutatio rectorat»; motte angåå nästkommande tijsdag. Hwarföre be- 
tackadhe Rector för gått bijstånd i sin rectoratz tijdh och intercederade för Elia 
Nicolai Helsingo att han motte komma till stipendium nähr derom handlatt 
blifwer.

Den 16 Junij
höltz Consistorium minus in aedib«j Rectoris nährwarandhe DD:re Daniele Si- 

denio, Dn. Johanne Bureo och M. Petro Liung.
1. Anklagade Andreas Odheni«x Zihielmum Achatii att han hafwer med slaag och 

sårandhe sig öfwerfallett.
Sententia. Zihielm#j skall böta för try såhr hwardere 12 mk, giör tillhoopa 9 dr 

s:tt. Item för tu lyten hwardere tree mk, ähr sex mk s:tt Item betahla bardskieraren 
tree rijkzdr.

2. Proponerade Rector om Matthia Ughelio och begiärte att hans saak motte 
komma till endskaap, emedan hon ähr publice förhörd och der slutett att han motte 
effter sedwana straffas. DD:ni assessores meente att han motte först citeras, och 
sedan per relegationem afskiljas Academien föruthan dett han böter för sigh och 
konan sampt henne förlijker.

3. Slötz att Jacob glaasmestare sampt timbermännerne som någott liafwa att fodra 
af resten för sitt arbeete skole bekomma sitt ut af dett som först inkomma kan.

4. Een fattig enkia ifrå S. Ilians sochn klagar sig wara kommen i stoor rest, begiär 
tillgifft. ResoL Fougden skall opphålla medh utfodrande till dess inquisition ähr 
öfwerstånden.

Finis rectorator admodum 
Revidi M. Olavi Unonil
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Acta publica 
Consistorii academici Up- 

saliensis sub rectoratu 
viri admodum reverendi 

Dn. Caroli Lithman, S. S:ae 
Theol Doctoris atque Professoris ordinarii, qui gu
bernationem academicam in templo cathedrali so- 

lenni ritu suscepit d. 19 Junij A:o 1655.

Den 22 Junij
Rector DD. Professores i kyrkian effter predijkan, och kommo

tillstädes DD:r Stigzeli«/, M. Eric#j Odheli#J, Doctor Locceni»r, M. Bringi«r, D a  
Ausior, M. Istmeniwr, D a  Hedrxus, D a  Sundel,

lät altså Rector oppläsa lllustriss:i Academiae Cancellarii breef angående öfwerstens 
h:r Vilhelm Barclaj byte med Academien, hwilkett H:s HögGrefL Excellence Acade- 
mien recommenderar så framt wälb:te öfwersten sådant igen tillbiuder, som icke 
alleenast jempngott, utan och någott bättre wara kan. Consistorium påminte sigh 
huru som H:s KongL Maijrtt hafwer af priori Rectore M. Olao Unonio hårdt effter- 
frågatt, hwarföre Academien hafwer tillförendhe tillstått sådana byten, och hafwer 
låtett see att sådant hafwer intett H:s KongL Maij:tt behagatt, hwarföre fördrijster 
sig Consistorium ey wäl att ingåå någott byte, effter sådana hafwa och mästedeelen 
waritt Academien skadelige. Dock till att bewijsa H:s Excellence recommendations 
breef sin tillböhrlige wyrdnatt, motte några af Consistorio förreesa ut, att besee god- 
zens beskaffenheet, och der om giöra Consistorio een nöjachtig rela/ion, på dett 
Consistorium motte sedan bettre kunna pröfwa, hwadh man kan sig fördrista att 
giöra uti saken.

2. Uplästes Domini Professoris Figrelii breef till Rectorem och Consistorium an- 
gåendhe h:r secretarii Matthias Biörnklous ihogkommelse för sitt beswäär och omaak 
som han hafwer anlagt på Academiens constitutioners och andre sakers förferdi- 
gandhe. Resol. Effter dett som för ähr honom destineratt nembl. 80 rdr synes altför 
ringa, dy må dett förökas så att dett blifwer 100 rdr eller femtijo ducater.

höltz ordinarium Consistorium majus praesentibus DD:re Carolo Lithman p.t. 
Rectore, DD Laurentio Stigzelio, DD Joanne Tersero, DD Daniele Sidenio, M. Is- 
raele Bringio, M. Olao Stenio, M. Martino Nycopensi, M. Laurentio Fornelio, Dn. 
Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, Dn. Johanne Scheffero, Dn. Johanne Bureo, 
M. Petro Liungh.

Rector tackadhe först Gudh som hafwer sin helga församblingh här till nåde- 
ligen beskyddatt, och oss alla der till kallatt och behållett Sedan och uppehållett, 
styrkt och bewaratt dett werdzlige regementet^ och förlänt oss een sådan öfwerheet, 
som högeligen låter sig wårda om Gudz ähra och regementetz wälståndh, yttermehra 
fördes att betenkia huru man böhr i största underdånigheet ehrkienna den höga wård- 
natt som H:s KongL Maij:tt drager om denne Academien, hwilken H:s Maij:tt 
hafwer låtett der utinnan see och röhna att H:s KongL Maij:tt hafwer aldranådigst 
behagatt att confirmera henne sine privilegier och rättigheeter sampt dess constitu- 
tioner att förbättra. Item, dett man hafwer orsaak sig högeligen att gratulera öfwer

Den 27 Junij
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H:s ExceUence IUustrissrmi Academiae Cancellarii höga omsorg och affection emoot 
Academien, i dett H:s ExceUence, ibland så höga occupationer, hafwer lickwäl altijd 
bekymbratt sig om Academiens wälstånd, och dett bådhe medh rådh och bijstånd 
procureratt Hwilken ofwanb:te Gudz nådhe, sampt wår werdzlige öfwerheetz mild- 
heet och benägne omsorg wij wilja önska Enge hoos oss continuera och tilltaga. 
Betackade och proCancellario Academiae sampt dhe Professoribus som hafwa i Stoc- 
holm all mödo hafft ospardh att wärkett till goodh ende motte komma. Sedan på
minte Rector Ven:do Consistorio om sin plicht effterföljande. Såsom alt detta be- 
rördhe fast högt ähr, altså motte wij oss, med tacksamheet, flijt och wåre embetes 
trogne idkande här emoot tillbörligen skicka. Och såsom jag alles Eder gode in- 
clination och wilja här utinnan wäl tillförende weet, will jag alleenast begiära dett 
DD: ni collegae såsom assessores wille och mig uti min administration ett godt och 
trogett bijstånd bewijsa, och tillijka med mig wara omtenkte om Academiens wäl
stånd, honneur och digniteet. Men såsom denne wår omsorgh utan Gudz synnerlige 
bijstånd och direction ähr fåfeng, så wiljom wij och önska och begiära dett Gud 
den aldrahögste nådeiigen wille wåre förehafwandhe fortunera och till ett önskeligitt 
utslagh förhielpa, sampt denne och andre wåra sessionibus wälsigna.

2 [ =  1]. Här effter refereradhe Rector huru som tuenne Illustriss:i Acad:ae Can
cellarii breef ähre ankomne, utaf hwilka dett ene ähr den 22 Junij oppläsett, dett 
andra angick Dn. Petrum Rudbecchium, hwilken H:s ExceUence gifwer sitt sam- 
tyckio att blifwa Professor theol extraordinari«/, dock sålunda, att han tiU löhn be
kommer dett som adjuncturae ähr på staten tillslagett, och dett öfrige bekommer han 
så frampt någott öfwerskott blifwer, nähr ordinarie staten warder betahlt Consisto
rium förklaradhe sigh här utinnan sålunda, att ingen kan leggia sig här emoot, 
emedan han Dn. Rudbecchi«/ hafwer och här på KongL breef, men önskeUgitt hade 
waritt, att han och andra legitime och effter Academiae constitutiones, och privilegia 
hade kommitt här till Men effter Consistorium befruchtar, dett han och andre som 
på samma E tt ähre hijtkomne, oachtandes Academiae olägenheet skaffar sig fram- 
deeles som här tiU skedt ähr breef på större löhn att bekomma såsom een ordinari«/, 
dy bleef slutett, att ofwanb:te Dn. Rudbecchi«/ Consistorio försäkra skall, dett han 
ey utan dess weetskaap och consens någott sådant practicera skalL Och denne sin 
obligation motte han munteligen otto dagar för introduction låta tiU acta föra.

2. Inkommo någre Academiens bönder som woro boendes i Onsala rättarelag, 
och sig beswäradhe öfwer dhe nya pålagor, seyandes sig ingalunda kunna dem ut- 
giöra, utan wilja allesamman oppseya sine hemman.

Consistorium förde desse tiU minnes och att betenkia, huru som alt frelse ähr 
samma beswär underkastatt, moste dhe derföre och dett utstå, wilja dhe oppseya 
sine hemman, motte dett skee på behörligh tijdh, ty Academien kan wäl bekomma 
åboer der på.

3. Matz Bertilson i Haga sochn begiärte bruka Berga som ödhe ähr för halfparten. 
Resol. Quaestor må här om disponera och derföre swara.

4. H. Karin i Kohlhammar och Onsala sochn beswärade sig att hennes frijheetz- 
bref ähr af den framleedne fougden opptagett att hoon nu intett hafwer att för- 
swara sig medh. ResoL Brefwett moste oppsökias af dem som hafwa fougdens räk
ningar, eliest gifwes een attest af actis om hennes frijheet.

5. Twenne bönder, begge wijd nampn Peder Erson boendes i Tarby i Frössunda 
sochn beswärade sig att fougden wiU deres hemman, hwilka tillförende för deres
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ringheet ähre ifrå fyra reducerade till tuenne, läggia till fyra igen, hwilkett hemma
nen ähr odrägeligitt. ResoL Desse motte på häradzting taga bewijs, att hemmanen 
ähre så swaga, att dhe intett kunna för fyra beräknas. Ehest motte Quaestor besich- 
tiga deres lägenheeter.

6. Af detta tillfällett hölt Rector rådeligett och högnödigt wara att een general 
inquisition motte denne sommar anstellas på Academiens godz, sålunda, att DD:ni 
Professores skiffta sig rättarelagen emillan, och tuenne blifwa till hwardeere depu- 
teradhe. Slötz altså och förordnades som följer:

Till

Raasbo DD:r Stigzeli«r, DD:r Terser«r.
Bäling och Börje M:r Istmeni»j, D a  Hedraewr. 
Säfja M. Bringius, Dn. Ausiax
Tihinge Dn. Bure»r och M. Liung.
Skäffmna och Korstad M. Unonuw, Dn. SundeL 
Alundha M. Odheli«r, M. Laurbergi«/.
Teenstadh DD:r Schomerar, M. Nycopensis.
Onsahla Doct. Sideni&r, M. Forneli»r.

Dannemark förordnades inspectores aerarii M. Stenius och Dn. Figreli»J, hwilka 
och pålades att besichtiga aha godz som någott beswäär finnes om, uti ehwad motto 
dett wara kan. Dhe öfrige rättarelagen ähre effterföljande: Romfertuna, Dingtuna, 
Biörskoog, Swijna, hwilka wijd Mårmesso skole besichtigas, eller af Quaestore ran- 
sakas.

7. Företogz Doctoris Bröms saak, och opplästes alla skriffter secundum seriem 
temporis hwilka till den saken lydde. Och omsider slötz, att Consistorium motte till 
hans inlaga swara. Ehest motte och öfwerskrifwas till Doctor Bröms att han in
lägger een räkning på dett han prsetenderar, och den sådan som med eedh behör- 
ligen bekräff[t]as kan. Wijdare, aldenstund Consistorium i sin förre doom, intett 
kan definitive stadga, ifrå hwad tijd een professio skall kunna kallas vacant, dy 
motte skrifwas här om till IUustriss:m Cancellarium, och begiäras determination in 
hoc casu peculiari som hafwer sine wissa omstendigheeter, hwilken resolution nähr 
Consistorium bekommer, skall blifwa wijdare omtenkt, huru Doctor Bröms skall 
effter H:s HögGrefl. Excellence befalning, blifwa hulpen så wijdt som wara kan.

8. Booktryckiaren Johan Pauli tillsades af Rectore, att han utaf alla dhe saker 
som af tryckett utgåå, på hwad språåk, utaf ehwad materia med oratione, prosa 
eher hgata skrefwen, dett wara kan, motte han ett exemplaar afftaga och inlefrera 
till att förwaras in Consistorio eller på dett rum der till kan deputeratt blifwa.

9. Constituerades 1. inspectores stipendiariorum M:r Eric«r Odhelior i Rectoris 
stehe, Doct:r Sideni«r och Dn. Jonas Sundet 2. Decani in facultate theologica 
D:r Terserus, juridica M. Bringiar, medica M:r Steni«r, philosophica Dn. Joh. 
Bure«r. 3. Assessores in minori Consistorio DD:r Schomer#/, M. Bringi«r, M. For- 
neli«r, M. P. Liungh.

10. Bewiljade Consistorium sampthgen att DD:r Terser«r och Dn. Emund»r 
Figreli/cr motte för hwar wecka som dhe hafwa sigh för Academiens ährender skuld 
i Stocholm oppehållett, hafwa utaf aerario fem rdr.

11. Inkallades mölnaren Erich Mårtenson, och frågades, nähr han wille betahla 
penningarna för spannemåhlen som han utlänt hafwer. Han swarade sig dett wilja 
giöra dagen effter till een deel, och dett öfrige för ähn weckan gåår tih enda.
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12. Refererade Rector huru nödigt ähr att quarndammen motte repareras, ty eliest 
kan ingen fåå mahla i winter.

Den 28 Junij
höltz ordinarium Consistorium nährwarandhe DD:re Carolo Lithman p.t. Rec

tore, DD. Laurentio Stigzelio, M. Israele Bringio, M. Olavo Stenio, Dn. Henrico 
Ausio, Dn. Johanne Scheffero, Dn. Benedicto Hedraeo, Dn. Johanne Bureo, Dn. Jona 
SundeL

1. Frågade Rector om scholepersonerne och i synnerheet om Henricar cantor lyda 
under Academiens jurisdiction. Resolutio. Dhe hafwa tillförendhe skrefwes under 
Academien och dett hafwer sin gode skiääl.

2. Frågade Rector huru brefwen som öfwergåå till H:s KongL Maij:tt eller Aca
demiae Cancellarium rätteligen böre underskrifwas. ResoL Skrifwes Rector et Sena
tor, dock motte här i någon variation skee effter som omstendigheeterne wara kunna, 
hwilka understundom fodra att Rector sitt egitt nampn oppsetter på dett witterligitt 
må wara hwilken Rector ähr.

3. Omtahltes huru som in Consistorio borde tillgåå, nähr som någre saker propo- 
neras, och klagades att offta hender, att nähr någott proponeras som synes hafwa 
någon invidiam medh sig då seya många fast intett der till Hölt derföre Consisto
rium skiäligett, att dhe som dett giöra motte computeras ibland dem hwars vota 
ähre öfwerlägne, nam qui tacet, consentire videtur.

4. Proponerades huru borgmestaren tillbiuda sig att betahla den spannemåhl som 
dhe i quarnen hafwa tagett med mantalspenningarnas afreknandhe effter dhe hafwa 
bekommitt inwijsning på be: te medel att giöra sig der af betahlt för skepzutred- 
ningen. Erich Jöranson inkom och wijste inwijsningen, i hwilken allenast specifice
rades dett som af Upsahla stadh utgåå böhr. Hwarföre emedan Academien der uti 
intett waar expresse nembd, dy begiärte Consistorium att dhe låta inwijsningen 
annorledes stella, så frampt dhe wilja hafwa någon praetension på dhe mantalspen- 
ningar som af Academiae medel falla.

5. Mantalslängden skall giöras ferdig till dess påfodras kan, och åldermännerne 
för Academiae timbermän och humblegårdzdrängiar skole swara för sine underhaf- 
wandhe. Finnes och någre studiosi eller magistri giffta wijd Academien, motte deres 
hustror och husfolk skrifwas.

6. Företogz handeln emillan D:r Bröms och M. Stenium och discurrerades om 
hans wähl och vocation utaf sahl. Rijkz och Academiae Cantzlern tå H:s Excellence 
1647 här in Consistorio refererade dett H:s KongL Maij:tt waar behageligitt att 
facultas medica motte entsettias med någon Professore, och der till approberadhe 
M. Stenium sedan session waar endatt, och H:s Excellence kom till dören, hwilkett 
så skedt wara, kunna alla Professores wittna som på den djden woro tillstädes. Här 
effter reciterades vota om M. Stenio, och aldenstund Consultissimi M. Bringii votum 
intz fans in actis, hwilken lickwäl finnes samma gång hafwa waritt med in Con
sistorio, dy frågade Rector hwad hans mehning tå waar om M. Stenio. M. Bringius 
sadhe sig betenckiande hafwa waritt sålunda om M. Stenio, nembl sig intett hafwa 
någott emoot honom, utan kiende honom godh nogh. Effter detta discurrerades om 
denne quaestion, nembl. om medicinae professio skall kunna kallas vacant i synner
heet åhr 1649?
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V ota .

Dn. Jonas Sundel. Emedan M. Stenior intett läste in medicina, så waar professio 
vacans.

Dn. Joh. Bureor. Effter M. Stenior hadhe literas regias, och publice den tijden 
läste, oansedt dett intett waar in medicina, tycker migh dett professio intett kan 
kallas vacant.

Dn. Hedrsor samma.
Dn. Ausior samma.
M. Bringior samma.
DD:r Stigzelior. M. Stenior ähr per Consistorii suffragia och Illustrissimi Can

cellarii approbation kommen till professionen, och der till waar han af Majestate 
per literas confirmerader i samma function, hwarföre seer iag ey huru dhen kan 
kallas vacant.

7. Frågade Rector om icke Consistorium motte swara till Doct:is Bröms inlaagor 
eller exceptioner. Resol. Dett motte entligen skee, ty Consistorium kan ey wijd- 
kennas dhe beskylningar som der uti påföras. Motte och till denne replique utaf 
actis och andre documenter alt utdragas som här till länder.

8. Slötz att ett breef motte öfwergåå till Doctor Bröms, hwar med motte honom 
tillseyas dett han inlägger een richtig räkning och på behörligitt sätt stält på dett 
som han hafwer hafft att fodra af Academien sampt dett han bekommitt hafwer, 
och hwadh som ännu resterar, och lofwes honom dett Consistorium will tillsee 
huru han skall hafwa någott wist att tillgåå och dett med foderligaste sedan som 
Consistorium kan utaf H:s Excellence Academiae Cancellario winna resolution uti 
dett betenkiande som ähr understält H:s Grefl. Excellence determination.

Den 3 Julij
sammankallade Rector DD. Professores i kyrkian, och kommo tillstädes Doa. 

Stigzelior, D:r Sidenior, M. Bringius, Dn. Ausi#/, M. Istmenius, Dn. Schefferor, 
Dn. Hedrsor, Dn. Bureor, M. Liungh.

1. Refererade Rector huru som någre Academiens bönder besuära sig, att dhe 
ähre af Cronones befalningzman tillsagda, att dhe motte arbeeta på Kongzängen, 
hwilka begiära här emoot förswaar af Academien.

Resolutio. Effter detta löper aldeeles emoot Academiens privilegier, dy motte 
bönderne här i förwägra sigh in till dess någon serdeeles Kongl. resolution detta 
angåendes framtees, effter hwilken Academien sig rätta kan. Här förutan hafwer 
och Academien att åtniuta både wissa och extraordinarie utskylder af sine godz, att 
sålunda intett kan bönderne någott för sitt arbeete afreknas på dess utlagor till 
Cronan, hwilkett annatt skatte och frelse skeer.

2. Bewiljades Israeli Thelao, Andres Fant och Gudmundo Georgii att bekomma 
testimonia.

Den 4 Julij
höltz ordinarium Consistorium, prssentib. DD. Carolo Lithman p.t. Rectore, DD 

Laurentio Stigzelio, Doct. Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Joh. Franch, 
M. Olao Stenio, Dn. Benediao Hedraso, Dn. Johanne Bureo, Dn. Emundo Figrelio.

1. Hölt Rector tiänligett wara, att een tackseyelse publice skedde H:s Kongl 
Maij:tt med een oration för constitutionum och privilegiernes confirmation, sam
malunda itt votum pro Regis incolumitate et felici successu in expeditione adversor
19 — 691091 S a lla n d e r
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polonos. Resolutio. Professores eloquentiae böra thetta giöra, och först then som 
ähr Professor regi«;, thernäst Schyttian#j.

2. Opplästes H:s HögGrefL Excellence literse valedictoriae, uti hwilka, emedan 
H:s Excellence contesterer sin höga affection och bekymber om Academiens wäl- 
ferdh, bleef sådant med tillböhrlig gratulation och wördnatt opptagett

3. Giordhe h:r Professor Figreli#/ een relation huru som medh Academiens ähren
der i Stocholm ähr passeratt, huru KongL Maijrtt aldranådigst hafwer behagatt att 
provisionaliter confirmera constitutiones, privilegia och Academiae Staat, med dess 
alle förre donationer och lägenheeter sampt privilegierne wijdare utstrekt, recom- 
menderade och näst H:s HögGrefL Excellence höga wårdnatt och hafde bekymber 
om Academien, h:r secretarii Biörnklous stoora flijt och arbeet om Academiae saker, 
hwilken och derföre fast intett wille emoottaga, oansedt honom ett honorarium med 
flijt tillbödz, utan allenast begiärte dett G>nsistorium wille hafwa sin brodersohn 
Petrum Mylonium i ett gott betenkiande till stipendium, hwilkett och framdeeles 
skee skall Wälb:ne h:r Biörnklou hafwer och wijdare contesteratt sitt godha wäl- 
meenande emoot Academien, och tillbudett den sin tiänst uti ehwadh motto den 
samme här effter kan fodras att blifwa brukatt hoos Konungen eller annorstädes. 
Här utöfwer hafwer och Doctor Johan Matthiae någott till detta wärkett confereratt 
såsom och secreteraren h:r Behmert, hwilka och hafwa i denne måtton giordt sig af 
Academien meriteradhe.

Här effter lefrerade mehrb:te h:r Professor Figreli#x ifrå sig 1. Constimtiones 
novas, 2. KongL Maijitz confirmation på privilegierne och dess förbättring, 3. Drott
ning Christinas privilegia, 4. Drottning Christin« förklaring på privilegierne, 5. Ko
nung Gustafz privilegier, 6. twenne originaler på dhe gamble constitutiones. Omsider 
betackadhe wälb:te h:r Figrelior Consistorio, som den godhe tanckan hafwer hafft 
om sigh, att honom ähr denne commission blefwen ombetrodd, önskadhe att alt 
woro af sig så uträttatt till Academiens nytta och Ven:di Consistorii godhe nöja, 
såsom han sig effter sin förmågo, der om beflijtatt hafwer. Rector tillijka med 
Consistorio betackadhe här emoot mehrbe:te h:r Figrelio för sitt omaak, och lof- 
wade här emoot sin godhe affection, wilja och tienst i alla måtto.

4. Uplästes af novis constitutionibus caput de duplici Consistorio eiusq«e officio, 
sampt någott annatt. Item, een deel af privilegiernes confirmation medh articulo 
om DD. Professorum praebendegodz-frijheet, hwaar af gafz tillfälle att tahla om 
tijonden, och i synnerheet tertialen, hwilken intett böhr wara under be:te frijheet 
begrijpen, utan kongztijonden alleena.

5. Slötz att tuenne Professores motte i morgon uppstijga in Consistorium, att 
giöra concept på dett som skall swaras till Doct:r Bröms exceptioner.

6. Slötz att alle dhe som tillförende pläga stellas på mantalslengden skole och 
denne gången insettias.

7. Giordes om humblegårdzmestarens och hans drängiars aflöhning denne förord
ning. 1. Den som will be: tes tienst och arbeet bruka, må intett gifwa humblegårdz- 
mestaren mehre ähn 16 öre, och hwardeere drängen tijo öre om dagen när dhe be
komma maat och dricka der tilL 2. Bekomma dhe ey maat och dricka, motte ingen 
gifwa hwardere af drängiarna öfwer 24 öre, och mestaren sielf een dr, och skall 
han altijdh, nähr han löhn tager, sielf arbeeta som een annan dagkarL

8. Mårten Erickson Academi« timbermäns föreståndare skall för sin obilligheet 
och obeskedeligheet i höst blifwa casseratt.
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9. M. 01a»j Steni#j och Dn. Hedrae#j som tillförende af Rectore wore utskickadhe 
att besee quarnen refereradhe huru illa både medh husett och dammen tillståår och 
att här på behöfwes repar a/*on utan drögzmåhL Rector begiärte att wälb:te 'Domini 
Professores wille taga mölnaren till sig och giöra förslagh på dett som der till be
höfwes, hwilkett Consistorio wijsas kan.

10. Effter Olaus Rudbecchi»r waar på Staaten infördh, bleef effterfrågatt om han 
hadhe confirma/mns breef på adiuncturam medicinae hwar till Rector swaradhe, 
att Rudbecchiiw tycker nog wara dett han ähr införd på staten, hwilkett och honom 
i Stocholm ähr swaratt tå han begiärte breef; hwarföre woro Domini Professores här 
medh tillfredz.

Den 5 Julij
kommo M. Israel Bringi«j och Dn. Henric»r Ausi&r in Consistorium och der 

öfwersågh D:ris Bröms exception hwilken af ofwanb:te DD: is Professorib«r bleef 
uttagen, till att der öfwer opsättia deres betenkiandhe.

Den 5 Julij
effter middagen sammankommo in aedibus Rectoris M. Israel Bringi«r, M. Petr«r 

Liung och Notari&r.
Här ransakades om den oreeda och slagzmåhl som waar kommett emillan tryck iare- 

gesällen Verner Brien och Johan Pauli hustro med hennes syster, och bleef effter 
ågången ransakning kunnigt, att altsammans waar händt af bråå skildnatt och befans 
att Verner hadhe slagett Johan Pauli hustro een öörfijl och sammaledes hennes syster 
Margeta. Men denne hafwer slagett Verner igen ett slaag öfwer handen med ett 
wedeträä. Hwad Margeta föregaaf att Verner skulle hafwa spiernatt sitt barn befans 
intett i sanningh.

Sententia. Verner motte för dhe tuenne pustar böta effter cap. 12. Sår.B. m.w. StX. 
tolf mk:r s:tt. Sammaledes skall och Margeta böta för slagett på handen för pust 
räknatt 6 mk:r serdeeles effter hoon till denne oreeda hafwer gifwett tillfälle.

Den 6 Julij
kommo effter predikan tillstädes i kyrkian DD:r Lithman p.t. Rector, Doa. Side- 

nius, M  Olaus Stenius, Dn. Ausi»r, M. Istmeni«r, Dn. Hedraeus, M. Liungh.
1. Påminte Rector om quarndammens reparation och bewiljades 1. att Academiae 

bönder motte oppbodas till arbetett, 2. att Lars Jordanson som blifwer byggemestare 
skall om dagen bekomma een half rijkzdr, 3. att jern så myckett som kan nödigt 
wara motte kiöpas till bygningen.

2. Slötz att Rector må wälja tuenne af DD. Professorib#;, hwilka skole gåå till 
reverendiss:m Archiepiscopuw, och betacka H:s Högwördigheet för bijståndett med 
Academiae saker i Stocholm.

3. Frågade Rector om icke dett swenske mandatett om roopandhe och öölsälning 
icke må omtryckas och oppslås. Skiötz opp till höstea

Den 7 Julij
sammankommo i kyrkian effter bönen Reverendiss Dn:#r Archiepiscopus, 

DD:r Stigzeli»J, DD Tersenw, DD:r Sideni«r, M. Bringi#r, M  Steni/tf, M. Nyco- 
pensis, Dn. Ausi«j.

Deaeterades ännu att quarnen motte repareras att undfly der med skada och



292 1655: 7 ju li-18 juli

klagomåhl. Inspectores befaltes inskaffa och hafwa i förrådh materialia och wärk- 
instrument, för ähn almogen till arbeet oppbodas.

Den 10 Julij
uti kyrkian effter bönen nährwarande Rectore och DD: is Professorib.
1. Uplästes commendatitiae Illustrissimi Academiae Cancellarii för een studioso ifrå 

Lijfland, att han motte bekomma stipendium in tertia classe. ResoL Han skall nu 
strax blifwa insatt i den classe som bäst kan finnas rum för honom. Kan han ey 
nu st[r]ax komma in classem tertiam skall han blifwa der instält med dett första.

2. Uplästes conceptett på instructiori, hwilken DD: ni Professores skulle hafwa med 
sig på ransakningarna öfwer Academiae godz, hwilken och gillades.

Den 18 Julij
höltz ordinarium Consistorium majus, praesentib«r DD. Carolo Lithman p.t. Rec

tore, DD Laurentio Stigzelio, DD Petro Schomero, DD Sidenio, M. Martino Nyco- 
pense, M. Johanne Laurbergio, M. Christiano Ravio, Dn. Johanne Scheffero, Dn. 
Olao Verelio Quaestore.

1. Ursechtadhe sig Rector dett Consistorium blifwer emoot constitutiones offtare 
tillhoopakallatt, och nu serdeeles för den orsaak att någott intrång skeer på Aca- 
demiens privilegier.

2. Refereradhe altså Rector, huru som Academiens schattebönder blifwa befalte 
att giöra dagzwerken på Kongzengen, och emedan een bonde i Husby benemd Per 
Matzon hafwer sig dett förwägratt, ähr han blifwen pantatt, och nu begiär bijstånd 
af Academien. ResoL Dett skall skrifwas till H:s Excellence landzhöfdingen här om 
till att förnimma, om någon serdeeles Kongl resolution ähr här uti gifwen. Skall 
och begiäras dett Hans Excellence will mainte[ne]ra Academien wijdh sine privi
legier, hwilke och motte detta belangande utskrifwas. 3. Skall och gifwas relafton, 
huru desse schattebönder ähre effter Kongl. befalning för dess frälse bytte till Aca
demien under samma rättigheet som Academien annatt Kongl frelse possiderer. 
4. Skall förebringas, huru med desse intz kan för dagzwerken uti utlagorne till 
Cronan någott afreknas, såsom annatt schatte skeer, emedan dhe, alle sine utlagor 
giöra till Academien.

3. Påminte Rector om Academiae diplomatib#r och skriffteliga documenter, att dhe 
motte nu medan sommaren ähr, omsees att dhe ey förderfwas. Detta bleef strax här 
effter förrättatt.

4. Slötz att een kakelung skall opprättas här in Consistorio, och Quaestor motte 
der till af Academiens intrader betahlningen utläggia effter detta ähr ett högnödigt 
werk.

5. Påminte Rector Quaestori om räkningen för åhr 1653. Quaestor lofwadhe dhen 
ferdig strax bookhållaren skulle heemkomma, hwilkett och bleef effterkommitt.

6. Refereradhe Rector huru som H:s Magnificenz hafwer effter Illustrissimi Acad. 
Cancellarii wilja hafft bekymber om sahL M:r Boos räkningar, och tahlt med Aca
demiae bookhållare der om hwilken will wärkett sig påtaga, alleenast någre posmlata 
blifwa honom af Ven:do Consistorio oppfylte, dem han haar lofwatt nu förebringa, 
men finnes icke hemma.

Här om discurrerades åtskilligt, och höltz före, att Academiae bookhållare skall 
här af myckett i sine syslor förhindras, wara alt fördyyr, och behöfwa een lång tijdh.
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Hwarföre omtahltes Nils Anderson camreraren, hwilken haar låtett förnimma, att 
han will påtaga sig arbeetett, ähr myckett länge öfwader i sådana saker, weet meste- 
deelen Academiens intrader, hafwer godh tillgång i Cammaren och ähr een oprichtig 
man. Slötz här i omsider, att man motte förwänta den andres heemkomst.

7. Påminte Rector inspectoribwr att dhe tillkommande wecka motte hafwa cata
logum stipendiariorum ferdigh.

8. Påminte Rector huru facultas juridica motte wara omtänkt om någon persohn 
till adiuncturam juris, för ähn någon dhem påtränges.

9. Befalte Rector att inspectores serarii motte skaffa bielkar, bräder, jern och 
spadar till dammens reparation. Fougdarna och wachtmestaren skole achta på 
folckett.

10. Een pijga anklagade wachtmestaren, men effterletz att dhe motte förlijkas, 
hwilkett och skedde.

Den 24 Julij
sammankommo in aedibus Rectoris DD:r Schomer«r, M. Liung, Dn. Figreli»r, 

Dn. Sundel, Dn. Vereli«j Quaestor, der till att förferdiga catalogum stipendiariorum, 
hwilkett och skedde.

Framkom och een bonde ifrå Husby Onsala och begiärte oppskoff med penning- 
lefreringen som dhe hafwa behållett inne hoos sigh. ResoL Dhe hafwa alla med sin 
stora treesko skadatt och importuneratt Academien, motte derföre denne weckan 
utläggia penningar eller blifwa pantadhe.

Den 27 Julij
sammankommo in aedibus Rectoris DD:r Stigzelm, DD:r Schomer»/, M. Bringi«r, 

M:r Liungh.
1. Framkom een koona benemdh Malin, hwilken tillförende in consistorio eccle

siastico hafwer blifwett examineratt, och tå befunnett att hoon hafwer hafft lägers- 
måhl medh een oppwachtare, hwilken ingen annatt weet, ähn han ogifft waar. Der 
effter hafwer hoon födt barn och begiär först werdzligen st[r]affas och sedan komma 
till Gudz försambling igen.

Resolutio. Malin skall effter gemeent bruk i rätterne böta tiugu mark s:tt. Konan 
gick heem att tahla med sin maatmoder adm. rev:di Doctoris Stigzelii hustro om 
caution, hwilken och för henne sponderade som Petr«r Cursor wijste berätta.

2. Inkom Adiunctftf medicinae Dn. Olaus Rudbecchi«r sade sig hafwa antagett 
een trägårdzdräng till hortum medicum, begiärte att han motte få blifwa under 
Academiens jurisdiction.

ResoL Dett kan intett annorledes wara, ähn han motte till hortum hafwa een 
sådan under Academiens förswar, men han motte antagas in Consistorio majorL

3. Frågades Rudbecchior hwad intention han hafwer om den horto. Han swaradhe: 
Hortar motte blifwa Academiens, men nu excolerer iag sahl. Humeri, hwilken ähr 
faal så att Academien kan fåå kiöpa den samme. Jag haar allereda kiöpt semina för 
40 rdr. Om drängen hafwer iag dett förslagett, att iag will till een tijdh kosta på 
honom af mitt egitt, alleenast han hafwer Academiens förswaar.

Rev:d*j D:»r D:r Stigzeli«r refererade om dett som på staten waar horto medico 
tillslagett NembL att Illustrissri Academiae Cancellarii meening waar att dett allee
nast skulle på ett åhr beståås, men sedan skulle hort«r blifwa Academiens egen.
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4. Skall utsees medel och förslag huru tryckiaregesellen Verner [Brien] kan blifwa 
här quaar effter han ähr een godh kopparstickare, skrifftgiutare och pitzermakare.

Den 1 Augusti

höltz ordinarium Consistorium maius, praesentib«r DD:re Carolo Lithman p.t 
Rectore, DD. Laurentio Stigzelio, DD Joanne Tersero, DD Petro Schomero, Doct. 
Daniele Sidenio, M. Israele Bringio, M. Johannes [/] Frank, M. Olao Stenio, M. 
Johanne Laurbergio, M. Christiano Ravio, Dn. Johanne Scheffero, Dn. Benedicto 
Hedraeo, Dn. Johanne Bureo, M. Petro Liung, Dn. Emundo Figrelio, Dn. Olao 
Verelio Quaestore.

1. Proponerade Reaor pastoris [Olai Nicolai Bothniensis] begiäran i Torstuna 
att fåå städzla Myyrsiö åt Olof Larson, hwilken wälb:te pastor berömde för een 
snell och flijtig man lofwade sig wilja cavera för honom. Klagade att elaka bönder 
hafwa dett hemmanett besutett som hafwa giordt pastori stoor ohägn. Emedan 
Quaestor intz waar tillstädes wille ey Consistorium aldeeles här utinnan sluta, men 
war ey heller här emoot Men dagen näst effter städzlade M:r Olof be: te hemman 
hoos Rectorem nährwarande Quaestore medh tiugu lodh sölfwer, oansedt honom 
nogsampt förehöltz att hemmanett skulle medh större utlagor beleggias.

2. Oplästes H:s Excellence landzhöfdingens h:r Gustaf Banehrs breef till Senatum 
academicum, hwar i han 1. lofwar sig wilja maintenera Academien wijd sine privi
legier, 2. befrijer Academiens bönder ifrå engebergningen.

3. Frågade Rector om icke novae constitutiones skole i alle sine clausulis här effter 
practiceras. Resolutio Consistorii. W ij hafwe KongL befalning att practicera dem 
ifrå dato confirmationis.

4. Slötz att Academiae constitutiones motte af hwaar och een af DD: is Professori- 
bus som behaga, eller dem, som dhe å sine wägna der till förordna utskrifwas och 
detta begynnes om morgon klockan ett här in Consistorio.

3. Uplästes lllustriss:mi Academiae Cancellarii breef till Senatum academicum 
gifwett DD:ri Tersero om trycketz afbetahlning med 400 dr s:tt och 317 rijkzdr. 
Consistorium beswärade sig om medlen, hälst effter Quaestor nährwarande refererade, 
att ordinarie staten näppligen kan af intraderne betahlas. Sedan ähr nu quamdam- 
men i wärkett som kostar några tusende dr, Academiae taak ähre förderfwade, och 
husen förfalla. Här öfwer höltz Consistorium före Illustrissimi Cancellarii meening 
hafwa waritt, att detta skulle tagas af Academiae öfwerskotz medel, som H:s Excel
lence sigh i Quaestoris skriffteliga instruction förklaratt hafwer. Efwen detta refe
rerade och Doctor Terser»r, att emedan någre personer som hafwa waritt öfwer 
staten komma här ifrå hafwer H:s HögGrefL Excellence meent, att detta skulle kunna 
betahlas, sedan ordinarie staten ähr afbetahlt.

6. Effter constitutiones förmäla om calculorum usu inferendis suffragiis, frågade 
Reaor om icke sådana motte bestellas.

Resolutio. Dett ähr i åtskillige saker nyttigt och motte skee, hwarföre bleef och 
detta igenom DD:os Professores Schefferum och Figrelium uträttatt.

7. Handlades om futuris stipendiariis som effterföljer.
Dn. Petr«r Kr ook hafwer bekommitt Illustrisstmi Acadiae Cancellarii breef för 

stipendii continuatione in tertia classe, och skall derföre dett bekomma, om han 
finnes effter pålagdt proof sufficent.
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Sammalunda ähr af Casparo Pegau prsesenterade Academiae Cancellarii breef att 
bekomma stipendium, hwilken och nu skall dett åtniuta.

H:r secretarii Biörnklous brodersohn belangande som han Consistorio recommen- 
deratt hafwer, skulle han och nu dett åtniuta om han wore tillstädes, dock skall 
han hafwas i godt minne.

Amanuensis bibliothecae behåller duplex stipendium, så framt in actis finnes så 
slutett wara.

Henric«! cantor skall och för sin tienst skull stipendium behålla.
Af DD:ni D:ris Terseri collaboranter blifwer den eene försorgdh inter studiosos 

theologiae, den andre inter studiosos facultatis philosophicae effter Illustrissimi Can
cellarii förordningh.

Effterföljande utslutes till dess dhe igenkomma: Johannes Hermongerensis, Ha
quin«! Zetlander, Jonas Vichstadi«!. Dock skall granneligen orsaken till deres 
absens efftersees.

Slötz och att dhe som in exercitiis hafwa waritt borto skole mulcteras.
Effterföljande blefwo nu af expectantib«! tillstälte.

Upsaliensi:

Ex dioecesi
Lincopensi:

Stregnensi:
Arosiensi:
Vexionensi:

Johannes Belingi»!, Benedict«! Erici, Ola«! Lau
rentii Suderali«!.
Sebastian«! Mogathse«!, Nicola«! Collini«! odi 
Erland«! Jonae skole bekomma i höst.
Petr»! Krook.
Andreas Chenseni»!.
Haquin«! Bierkman.

Ex superinten
dentia

Hernsandensi: Petr«! Jonae Rothemi«!.
Carolstadiensi: Haquin«! Torstani Rudeni«!. 
Gotheburgensi: Sueno Johann is om rum blifwer.

8. Uplästes Illustrissimi Academiae Cancellarii breef för sahL Quaestoris enkia, att 
hoon motte wara omolesteratt för förflutne tu åhrs utlagor för Malma och Ham
marby, emedan hon hafwer dem af ödhe opptagett och myckett der på kostatt

Slötz att H:s HögGrefL Excellence motte giöras här om een sanferdig berättelse, 
ty för Malma hafwer M. Boo, som Consistorium kan efftertenkia åtnutett wijdh 
pass 8 eller 9 åhrs frijheet, dett andra hafwer han, och sedan enkian brukatt sigh 
till profijt och intz der bygt, så att dett nu intett bättre ähr utan wärre ähn tå hon 
thet wedertog. Quaestor lofwade sig tillijka med Consistorio wilja skrifwa här om.

9. Opplästes Academiae bookhållarens skrifftelige betenkiande om M:r Boos räk
ningars förferdigande. Och alldenstundh denne Nils Wast begiärte för sitt omaak 
400 rdr till dett ringeste, tyckte Consistorium dett wara för myckett, och slötz att 
man motte förnimma [hwad] camrerarens Nils Andersons tanka här om wara kan. 
Detta bleef effterkommett och ofwanbite Nils Anderson fans willig att påtaga sig 
arbeetett.

Discurrerades sedan om medel till att betahla den som räkningarna giöra skall 
och hölt Consistorium före att enkian skulle skiäligen alt betala, emedan sahL 
M:r Boos plicht waar att hafwa dem ferdiga, men aldenstund dett lärer falla henne 
suårt och hoon derföre lärer oppskiuta wärkett meente Consistorium att enkian
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den eene halfparten betahler (hwilkett hoon och lofwadhe sig wilia gierna effter- 
komma) och den andre Academien utaf utlänce penningar, eller och, för ähn wärkett 
scutza skall af hwars och eens, som detta angåår, proprio.

Här effter hadhe fougden Jöns Person någott emoot Olof Klint, men bleef intett 
utslag uti, emedan DD:i assessores hade tå allereda oppstijgett och mesteparten ut
gått.

Den 4 Augusti
sammankommo in serario DD:r Carolus Lithman p .t Rector, M. Olaus Stenius, 

Dn. Emunder Figrelhw, Dn. Olaus Verelius Quaestor och Notarier.
1. Inlades alla dhe documenter som woro komne ifrå Stocholm sampt alla dhe 

andre öfriga breef, men först lades desse ut i soolen att wädras. Sedan blefwo dhe 
registrerade, och funnes som på een serdeles lista inlagdh uti Consistorii archivo ähr 
till seende. Nyckelen till kistan lefrerades Notario.

2. Opplästes kistan som sahL M:r Boos räkningar woro uti, nährwarandhe enkians 
fullmechtige som nyckeln hadhe, och der uttog camreraren Nils Anderson 1637 
åhrs rekning, och een lista på dhe influtne saker lefrerades honom af archivo Con
sistorii, att han der af see motte huru wijda effterrettelse kan wara att giöra rekning- 
arna effter. Kistan igenslötz och sigillerades medh Rectoris och Nils Andersons 
pitzer. Nyckeln tog enkians fullmechtig.

Den 15 Augusti
höltz ordinarium Consistorium in auditorio Gustaviano nährwarande DD:re 

Carolo Lithman p.t. Rectore, DD:re Laurentio Stigzelio, DD:re Petro Schomero, M. 
Israele Bringio, M. Olao Stenio, M. Martino Nycopense, Dn. Henrico Ausio, Dn. 
Benedicto Hedraeo, Dn. Emundo Figrelio, Dn. Jona Sundelio.

1. Begiärte M. Istmeni»x, Dn. Scheffer#x och Dn. Bure#x att Rector och samptlige 
Consistorium wille hafwa sig ursechtade för deres ohelsa skuldh.

2. Uplästes Alexandri du Cloux supplica/ion att bekomma 50 dr på innewarande 
hösttermijn för sin stoora fattigdom skuld. Resol Effter termijn ähr snart gången 
till enda må han bekomma 50 dr af Quaestore.

3. Slötz att wachtens instruction motte förferdigas på swensko hwilkett och af 
Notario skedde.

4. Borgmestaren Johan Joenson skall per Notarium påminnas om wachten, att 
den blifwer effter constitutionum innehåld tillstält. Detta bleef strax effterkommitt, 
och borgmestaren lofwade sig wilja dett drifwa, men begiärte afskrifft af constitu- 
tionib#x detta angående, hwilken han och strax bekom.

5. Påminte Rector om promotione, hwilken böör anstellas in superiorib#x faculta- 
tib#x, begiärte att emedan constitutiones fodra graduerade personer till professionerne 
att dhe som dett tillkommer wille taga dett tijdigt i betenkiandhe.

6. Urgeradhe Rector på visita/ione pharmacopolii, hwilken och anstelt bleef nähr
warande M. Franchenio, M. Stenio, Dn. Emundo Figrelio, M. Fontelio Notario, Dn. 
Olao Rudbecchio.

8 [7 överhoppat]. Förordnades D.D:r Daniel Sideni#x att wara inspector typo- 
graphiae.

9. Een copia af Kongl. resolution angående platzen emillan Kongzstallet och 
atrium novi auditorii skall lefreras borgmestaren.
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10. Dn. Johannes Rudbecchi«! insettes icke på mantalslängden, ey heller hans 
hustro, emedan dhe icke ähre under Academia? jurisdictioa

11. Beswärade sig Rector att myckett dröjes med inq«*sition på Academiae godz, 
begiärte att dett motte ännu skee, eliest sade H:s Magnificenz sig wilja wara ur- 
sechtatt

12. Erich Mårtenson will oppseya quarnen, hwarföre effterleet Consistorium att 
Quaestor motte utleeta sig een dräng som den föreståår emedan Quaestor sielf gaaf 
detta förslagett, förmeenandes att tullen kan högre bringas ähn quarnen ähr an
slagen för.

13. Engelbre[c]ht Suenson begiär att dammen motte giöras ett hwarf högre för 
Cronones såg skull

ResoL Hade han detta gifwett i tijdh tillkenna, hafwer Consistorium weelatt wara 
obesuäratt här tili, men aldenstund arbetett nu ähr till enda fört och kan ey utan 
stoor bekostnatt opprifwas, må han dett sielf låta giöra med Cronones bekostnadt, 
om honom så behagar.

14. Yrkiade Rector oppå, att ingen ra/io mulctarum giordh ähr för rectoram 
praecedente. Skall skickas M. Unonio bodh här om.

15. Effter M. Boos enkia sig beswärar att ransakningen på Malma och Hammarby 
ähr ågången utan någon hennes fullmechtige nährwaro, dy slötz att inquisitio motte 
ännu företagas, och aldenstund M. Istmeni«! och Dn. Hedrae»!, som tillförendhe 
hafwa warett der öfwer, ursechta sigh, slötz att Notari«! motte tala med Nils 
Swenson borgmestaren, att han, som een opartijsk man wille dett omaaket sigh 
påtaga; dett han och sedan effterkom.

16. Bewiljades Dn. Olao Rudbecchio att hafwa een trägårdzdräng till hortum me
dicum under Academiens förswaar, emedan be: te hort«! skall höra Academien till 
och derföre effter KongL Maij:tz intention motte hafwa een som den arbeetar, 
och der denne icke eliest kan blifwa bestådd, må han räknas i stellett för een 
snickare som Academien haar privilegier på.

D:«! D:r Stigzeli«!, M. Steni«! och D a  Hedra?«! lofwade sig wilja besee hor
tum.

17. Uplästes mantalslängden, och slötz att Qua?stor motte utläggia mantalspen- 
ningar för alla dem som hafwa sin löhn på staten.

18. Slötz att aerarii inspectores motte så bestella att Academia? taak blifwa repa
rerade denne höst så wijdt skee kan.

19. Organisten fodrar på sin löhn ex fisco 20 dr s:tt. Resol. Han motte räkna på 
sin löhn dett som han af DD: is Professorib«! bekom åhr 1633, dett öfrige skall 
honom betalas af mulcta prioris och hujus rectorat«!.

20. Refererade Rector att een KongL resolution gifwen A:o 1652 den 23 Dec. 
finnes intett in aerario. Denne efftersöktes och igenfans in archivo Consistorii.

21. Andreas O. O-Bothniensis begiär per supplica/jonem stipendium. Skiötz opp 
till dess om stipendiariis handlatt blifwer.

22. Begiärte Rector att facultates wilja wara omtenkte dhe personer, som skola 
åtniuta duplici stipendio. Nämpdes altså Samuel Steen in juridica och Andreas 
Nicolai Norcopensis in philosophica till studium antiquitatis externae.

23. Begiärte Rector att DD:ni Professores i denne wecka wilia anslåå för lectio- 
nib«! publicis, hwilkett och bleef efterkommitt.

24. Urgerade Rector att ett cortegarde för Academiae personer motte opbyggas på
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nya torgett effter constitutionum innehåld. ResoL Detta bespares till een annan tijd, 
effter nu inga medel finnas.

Den 18 Augusti
sammankallades DD: ni Professores uti kyrkian effter bönestunden.
1. Uplästes H:s Kongl Maij:tz wår aldranådigste Konungz breef gifwett licentiato 

juris D a  Petro E lis till professionem juris extraordinariam. Oppskiötz deliberation 
här utinnan till dess Consistorium majus blifwer.

2. Påminte ännu Rector om ransakningen, och begiärte att dhe som ey hafwa 
den förrättatt, wille dett giöra med snareste.

3. Ursechtade sig M. Istmeni«j ifrå den nye ransakningen på Malma, hwarföre 
slötz som förmäles in actis 15 Aug. § 14 [ —13].

Den 20 Augusti
sammankommo i kyrkian effter bönen Acad. p x  Rector, DD:r Stigzelitfj, M. Odhe- 

lius, D:r Locceni«j, M. Bringi»/, M. Nicopensis, Dn. Scheffemr.
1. Proponerade Rector att een Professor ähr ankommen ifrå Åbo och begiär een 

copia af dhe nya constitutionibor och privilegiis. Resolutio. Emedan Consistorio 
ähr okunnigt om H:s Kongl Maij:tz eller Academiae Cancellarii wilja här uti an
tingen constitutiones, (hwilka alleenast provisionaliter gifne ähre) böre communi- 
ceras eller intett, måtte Aboenses, antingen sielfwe eller per suum Cancellarium 
förmå loof eller tillstånd der till, antingen af Konungen sielf, eller hujus Academiae 
Cancellario.

2. Refererade Rector borgmestarens swaar angåendhe wachten som dett förmäles 
in actis 14 Aug. § .5 [= 1 5  Aug. § 4].

Den 22 Augusti
höltz ordinarium Consistorium majus praesentibftr DD. Carolo Lithman p x  Rec

tore, DD:re Laurentio Stigzelio, DD. Joanne Tersero, M. Erico Odhelio, DD. Side- 
nio, M. Israele Bringio, M. Olao Stenio, Dn. Henrico Ausio, M. Isaco Istmenio, 
Dn. Johanne Scheffero, Dn. Joh. Bureo, Dn. Jona Sundei, Dn. Olao Verelio 
Quaestore.

1. Proponerades ähn yttermehra af Rectore om studiosis som skole in singulis 
facultatib#/ åtniuta duplici stipendio, och begiärte att faculteterne wille wara der 
om betenkte. Här på refereradhe M. B r in g t  att facultas juridica hafwer slutett 
att Samuel Steen kommer der tilL

2. Beswärade sig Rector att constitutiones intett blifwa håldne som förmäla de 
Consistoriis habendis, ty somblige komma myckett seent.

Här emoot ursechtade sig DD: ni assessores Consistorii, att dhe intett kunna hitta 
på den rätta tijden att komma tillstädes effter kyrkioklockan ähr borto, och ingen 
af dhe andre höres kring om heele staden, förutan dett att dhe gåå myckett gaalett 
och åtskilligt. Swarade Rector sig wilja bestella Samuel klockares broder, som för 
betahlning af DD:ri Professoribffr skall slotzklockan stella. Detta gillade alla Pro
fessores, och lofwade sig wilja betala honom.

3. Frågade Rector hwadh resolution skulle gifwas Petro Eliae. Resolutio. Hans 
breef motte in publico Consistorio oppläsas, och sedan gifwes honom swaar effter 
Constitutionum och privilegiernes innehåld.

4. Slötz att mölnaren Erich Mårtenson, som hafwer Rectore och Quaestore owee
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tände bortsålt Academiae tullmiööl, 2. länge oppehållett Räntemästaren till Aca
demiae skada medh betahlningen, 3. waritt petulans emoot Räntemästaren, 4. hafwer 
ingen räkning giordt, och will nu gifwa sig ifrå Academiae jurisdiction, motte 
blifwa incarcereratt till dess han resten betahlar, eller till dett ringaste bekommer 
för sig een nöijachtig caution, att han till een wiss dagh betahlar.

5. Föredroog Rector borgm estarens uti Sigtuna beswäär öfwer een student som i 
be: te stadh hafwer giordt öfwerwåld. Resolutio. Saken lender intett till Consistorium 
majus, ehest förnimmes att denne skall wara Gabriel Scheenberg, hwilken nu för 
een tijdh sedan haar gifwett sig imder dragonerne.

6. Proponerade Rector ähn yttermehra om visitatione pharmacopolii, och slötz 
att medici M. Istmenii!, Dn. Figreliü, Adjunctus medicinae, och illii! facultatis 
studiosi motte dett om måndag förrätta.

7. Hölt Consistorium skiäligitt att löhnen emillan wachtdrängiarna som effter con
stitutiones motte wara sex personer, motte så deelas att hwardeere bekommer 20 dr 
s:tt. Rector lofwade sig wilja privatim här om bestella. Men om dhe ey wilja wara 
medh den löhn tillfredz, effterleet Consistorium att dhe måtte som tillförende 
blifwa fyra, och behålla sin löhn effter staten.

8. Aldenstundh på den öfwerståndne ransakningen på Malma och Hammarby 
husen intett hafwa blifwett werderade, dy slötz att M:r Istmenii!, Dn. Hedraei!, 
Quaestor och Nils Swenson motte ännu tilhjka medh någre förståndige bönder af 
tolfften dijt förreesa och giöra werderingh.

9. Påminte Rector att Decanor facultatis philosophicae motte af advenientibü 
scholaribü, effter constitutionum innehåld infodra till fiscum studiosorum effter 
som der om stadgatt ähr.

10. Slötz att caput constitutionum de vita et m oribii studiosorum sampt privilegia 
och annatt som studiosos angåår motte på een tafla pubhce oppslås; hwilkett och 
strax här effter skedde.

11. Begiärte Rector ähn yttermehra af M. Olao Unonio att han effter constitu
tionum innehåld wille giöra räkenskap för mulcta under sin rectoraat, hwilkett han 
lofwade att effterkomma.

12. Proponerades organistens Johan Zellingers begiäran att han effter ingått con- 
tract motte utom sin ordinarie löhn niuta fritt logemente, eller och att Consisto
rium wille pro quota någott penningar låta meddeela till hushyra. Contractett opp- 
lästes, hwar uti befans, att honom ähr tillsagt förutan sin löhn att niuta een stufwa 
och kammar frij i domkyrkiones hus. Och emedan detta så stadgatt waar, kundhe 
Consistorium intett förståå till någon husleegning, utan den motte effter contractett 
fodras af kyrkia. Dock om contractetz rätta meening skall reverendissimi! archie- 
piscopü frågas, hwilken der öfwer warett hafwer. Detta lofwade sig pastor Doct:r 
Stigzeliii wilja beställa.

13. Slötz att een fattig studiosi! benemdh Johannes Pictorii! måtte af mulcta 
hoos rev:dm Dn. Unonium bekomma tijo dr kopp<w:tt, aldenstundh han och på een 
tijdh hafwer musiken här i kyrkian bijwistatt och beprydt.

14. Proponerade Rector effter Quaestoris begiäran om förleedne åhrs restespanne- 
måhl, huru dhen förseljas skall, emedan han nu i höst strax motte oppfodras. Resol. 
Quaestor söke sig wisse kiöpmen i Stocholm och contrahera med dem att dhe gifwa 
så myckett som andre gifwa post-taals nästkommande Tomasmesso.

15. Rector refererade att Quaestor begiär een ny wärdering på Academiae hus,
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emedan dhe tillförende så högt ähre satte att ingen will hyra dem. Hwarföre sattes 
följandhe taxa.

I S. Barbros hus store stufwan för fem rdr, 
tuenne kamrar å 3 rdr st.
1 kammar som röker å 2 rdr
1 kiöök å 3 rdr
1 kiellare å 2 rdr
1 windh öfwer husett å 2 rdr

Under gamble Academien
1 stoor bood å 2 */2 rdr

dhe öfrige små å 2 rdr

Under bibliothekett
2 kellare å 2 rijkzdr st.
1 elaak å 1 rijkzdr

Desse utleyes så framt Academien framdeeles icke behöfwer dem.

Under communitetett
1 stufwa 
1 kiöök 
1 stoor kiellare 
1 ther näst 
1 brädekellare 
1 bood den störste

dhe öfrige bodar

å 4 rdr 
å 3 rdr 
å 3 rdr 
å 2 V 2 rdr 
å 1 rdr
å 2 1/ 2 rdr till dess dören medh 
låsett bättre förferdigas 

å 1 rdr.

16. Discurrerades om den steen som ligger oppe wijdh kongstallett, och emedan 
som bewijsligitt fans att den ähr tillskaffatt för Academiens medel, begiärtes af 
Quaestore, att han wille den för betahlning föryttra och hålla räkning der öfwer, 
hwilkett och Dn. Quaestor bewiljade sig skoola giöra.

17. Uplästes lagförarens Olof Olsons [Enaeus] breef till Rectorem, hwar med 
han aldeeles skiuter ifrå sig curam om sin sohns Israelis pamtsatte och förståndne 
böcker hoos tryckiare gesellen Erasmus. Hwarföre alldenstund be:te Israel hafwer 
på tree åhrs tijdh oppehållett Erasmus medh dhe 17 dr betahlning och gifwett starka 
obligationer att betahla honom den eene tijden effter den andre, tillståås honom 
att försälja böckerne, hwilka oppbores, och befunnes intett högre kunna wärderas 
ähn skulden ähr.

18. Urgerade Rector att wachten motte bekomma gewähr och bardisaaner. ResoL 
Quaestor motte förskaffa sex stycken.

19. Slötz att Johan Pauli skall tillseyas dett han moste utflyttia af Academiae 
hus.

Den 31 Augusti

sedan H:s Högwördigheet Archiepiscop«r medh samptlige DD:is Professoribor 
hadhe beneventeratt H:s KongL Maij:tt Drottningen oppsteego dhe in Consistorium,
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och tå. beslötz att promotio magistrorum skulle angåå wijdh S. Matthiae tijdh. Om 
numero hölt reverendissimae ArchiepiscopÄX bäst wara att dhe intett blifwa fleere 
ähn tiugu, och der möj eligett wara kan, intett så många. Hölt och Consistorium 
rådeligett och nödigt att uti heele detta ährendett motte constitutiones presse följas, 
undantagande dett, som förmäler om numero, hwilken Illustriss:#x Academiae Can- 
cellari#x hafwer disponeratt om för ähn confirmatio skedde på constitutionerne.

2. Befaltes Notari«x att dagen effter förhöra hoos h:r Gustaf Banehr huru länge 
H:s Maij:tt skulle här förblifwa, och nähr Professores kunna wijdare visitera H:s 
KongL Maij:tt.

Den 5 Septembris
höltz ordinarium Consistorium maj«x nährwarande DD Carolo Lithman p.t. Rec

tore, DD Joanne Tersero, DD Sidenio, M. Israele Bringio, M. Olao Stenio, M. Laur. 
Fornelio, M. Olao Unonio, Dn. Joh. Scheffero, Dn. Hedraeo, Dn. Joh. Bureo, Dn. 
Jona Sundel.

DD:r Stigzelinx låter per schedulam ursechta sig för opassligheet skuld.
1. Ursechtade sig Rector att Consistoria nu oftare hållas ähn constitutiones biuda, 

effter nu myckett motte stellas till praxin.
2. Inkallades een bonde benembd Matz Erson och frågades om han wille opptaga 

ett Academiae hemman i Wåhrfrukyrkio sochn belägett Hwar till han swarade, sig 
wara der medh tillfredz, alleenast han kunde bekomma een skiälig frijheet. Och 
aldenstund Consistorio nogsampt waar witterligitt utaf nyligen öfwerståndne ran- 
saakning att hemmanett intett på många åhr hafwer hafft någre stadige åboor utan 
sådana, som hafwa der ifrå, den eene effter den andra bortrymbt, och ingen richtig- 
heet med utlagorna bewijst. Husen belangande, befunnes dhe aldeeles wara för
lorade, och åkern sammaledes illa häfdatt sampt gierdzgårdarna förderfwade och der 
ofwan på fast ingen skog ähr der till belägen, dy efterletz att be:te Mats Erichson 
må bekomma tree åhrs frijheet på samma hemman, hwar emoot han motte wara för- 
plichtatt med högsta flijt hemmanetz oppkomst med bygning och häfdande sökia så 
framt han ofwanb:te frijheet åtniuta skall.

3. Uplästes dett förswenskadhe caput constitutionum om wachten och confererades 
med latinen. Och sedan alt noga öfwersedt waar slötz att dett skulle sub sigillo 
academico öfwerlefreras wachten, och sammaledes dett samma på latijn borg- 
mestaren.

4. Slötz ännu att caput de moribax studiosorum sampt deras privilegia och mehra 
som dem angåår skulle på een tafla uti Academien anslåås.

5. Slötz att dhe som intett hafwa excoleratt sine stycken på Pijlhagen motte denne 
höst entligen een tridiedeel opptaga. Och att dhe som een lijten deel hafwa låtett 
tillförende opparbeta, motte denne höst så myckett upptaga låta att dett emoot dett 
öfrige kan bereknas för een halfpart. Men så framt någon ey kunde behaga någon 
cultur der å leggia som förb:te ähr, skall den effter Kongl. declara/jon sitt stycke 
aldeeles mista. Denne resolution utskrefz och sendes omkring per Cursorem.

6. Skiötz saaken om h:r Professoris Schefferi amma till borgmestaren att cog- 
noscera och döma, eller till häradzting, emedan hoon ähr af een organist som på 
bygden sitt tillhåld hafwer der sammastädes belägratt.

7. Slötz att mölnaren Erich Mårtenson, hwilken af Dn. pro-Rectore i Rectoris 
fråwaro bleef utslept af carcere, motte åter igen insettias till dess han steller för sig 
een nöjachtig caution eller betahler sin rest.
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8. Proponeradhe Rector om disputationib#j anniversariis med påminneke att 
DD: ni Professores wille sig der på betenkia.

9. Mag. Eric»j Odheli#J begiärte per schedulam att Consistorium wille giöra 
någott slut om tijden på hwilken exercitia pro stipendiariis hållas skole. Blef derföre 
slutett:

Att alla tree stipendiariorum inspectores motte hafwa lijka rättigheet tili tijderne, 
och disputera hwar sin wecka den eene effter den andre, men blifwer disputatio af 
någon annan publica eller solenni förhindratt, så motte han oppehålla till nästkom
mande wecka. 2. Om correctione ora/#onum förordnades sålunda att professor fa
cultatis philosophicae motte dett förretta, så framt oratio ähr af någon materia phi
losophica, ähr den theologica, motte theologus den öfwersee.

10. Urgerade Rector att M. Unoni#j motte reesa på ransakningen, hwilken der ifrå 
ursechtade sig för andre ährender sampt oheka skuld.

Den 12 Septembris

sammankommo in aedibor Rectoris DD:r Schomerar, M. Israel Bringi^j, M. Laur. 
Forneli«/, M. P. Liung och i detta Consistorio minori förrättades effterföljandhe.

1. Besuärade sig humblegårdzmästaren dett han ey kan förrätta arbeetett i humble- 
gården som sig böhr, med mindre han kan bekomma een dräng tilL

ResoL Detta kan effterlåtas utaf privilegiernes krafft serdeles effter han den så 
högt behöfwer medan arbeetett multipliceras, men han motte nampngifwa denne 
sampt dhe andre in Consistorio publico.

2. Proponerade Rector böndernes uti örby begiäran att dem motte effterlåtas att 
utgifwa förleedne åhrs rest uti spannemåhl och icke i penningar som Quaestor låter 
fodra af dem, nembl. halfottonde dr för tunnan.

Resolutio. Dhe motte nu med aldraförste säden uttröska och tå strax seya fougden 
till, hwilken skall sedan hålla dem i förwaar, och tå skole desse bönder få endigh 
beskeedh, sedan man fåår tahla med Räntemästaren.

3. Wachtemästaren Erich Joenson beswärade sig öfwer Erich Person att han ofta 
försumar wachten med drickerij, såsom och öfwer Johan Matzon att han ähr 
ohörsam och försumelig att komma tillstädes nähr Academiens ährender förrättas 
skole. Desse blefwo Strengeligen admonerade med undseyande att blifwa satte ifrå 
tiensten om dhe sig ey bettra.

4. Tilkade Rector wachteknechterne att deres löhn motte deelas emillan sex att 
alla fåå lijka myckett nembl. 20 dr s:tt Dhe beswärade sig detta wara förlijtett, 
hwarföre befalte Rector att dhe till dagen effter skulle betenkia sigh, och der dhe 
detta ey wilja låta sig behaga tilkades dhe att nya drängier motte i deres stelle för
skaffas.

5. Een dräng benemd Simon Person tillböd sig att komma under wachten, will 
tiena för 20 dr s:tt. Denne antogz till majoris Consktorii ratification.

6. Klagade ofwanb:te bönder ifrå örby att dem hafwer af Cronones fougde blifwett 
befalt att föra någon kiörtzel hijt på slottett på hwilken dhe hafwa bekommett 
merken, men nu förmeenas dem betahlning emoot förra tilkeyeke.

Rector lofwade sig wilja tahla med landzhöfdingen här om, så framt Cronones 
fougde förwägrar detta nähr han af Academiae opbördzman blifwer der om på
m int
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7. M. Petr#; Liung ursechtade sig att han för siukdoom skuld intett hafwer kunnatt 
waritt tillstädes in Consistorio någre gångor.

8. Begiärte DD:r Ter ser#; per schedulam att wara excuseratt ifrå lectionib. publi
cis på dhe första dagar i nästa wecka sampt ifrå Consistorio om någott blifwer, 
emedan H:s Wyrdigheet motte marknaden i Westeråås bijwijstas.

9. Een bonde i Ahrby i Husby Siutolft sochn besuärade sig öfwer ett hestekiöp 
som hans styfsohn hadhe giordt medh een studioso ifrå Wermelandh. N[emligen] 
att hesten ähr be: te hans styfsohn öfwerlefreratt för 14 rdr der han lickwäl ähr een 
lijten häst; någott gammal och oferdig i den eene footen, begiärte derföre att be:te 
studioso motte blifwa pålagt hästen igentaga, eller och, att han motte blifwa skiäligen 
wärderatt. Hwarföre emedan denne hans sidste begiäran befans billigh dy bleef häs
ten af DD:is Consistorii assessorib#; synt, och skattader intett mehra wärdh ähn nijo 
eller till dett högsta tijo rdr. Dock Stände ägaren fritt hästen igentaga om honom så 
behagar.

Den 13 Septembris
sammankallades DD:ni Professores uti kyrkian effter bönen och tå slötz, nähr- 

warandhe reverendissimo Domino Archiepiscopo att philosophiae candidati som 
skole denne gången framkomma i promotion måtte effterlåtas alle horae ordinariae 
och extraordinariae till att fortsettia sine lectiones effter constitutionum innehåld, 
serdeeles för den orsaak skull att mästedeelen af dhem ähre i functioner wijd scholar 
och gymnasier och kunna ey länge utan skada uppehållas.

Den 14 dito
waar Academiae Notari#; tillstädes in carcere academico och hörde aftahlett emel

lan Academiae mölnaren Erich Mårtenson som på nytt insatt waar och Lars Nilson 
i Ulfwa angående huskiöpett wijd Ulfwa och kommo dhe här utinnan sålunda med 
handräkning öfwer eens, att Lars Nilson lofwade sig wilja dagen näst effter betahla 
till Erich Mårtenson 22 dr kopp:tt till dhe 48 han tillförende bekommitt hafwer, 
så att heele handeln om be:te husekiöp sålunda med begges deres åtnöijo sluten 
bleef.

Den 18 Septembris
in aedibus magnifici Rectoris praesente Notario afhandlades följande.
1. Matz Jacobson i Kunnstadh i Leena sochn inlade ett häradzbewijs att all rog 

och hweete bleef förleedett åhr 1654 afslagett, begiärte der hoos tillgifft. Skiötz opp 
till majus Consistorium.

2. Andreas Odheni#; bleef af wachtmestaren anklagatt för oskick på gatan. Rector 
admonerade honom graviter och på dett flijtigaste att afstå ifrå sådan otijdig- 
heet.

3. Anklagade een borgare benemd Erich Olson Jacobum Cursorem för dett han 
nu på tu åhr tillgiörande hafwer waritt sig skyldig 28 dr koppar:tt. Rector lofwade 
att wilja låta så myckett af Jacobi löhn arrestera hoos Quaestorem tilkommande 
Michaelis så framt Jacob#; ey godwilligen betahlar.

Den 26 Septembris
höltz Consistorium majus nährwarande DD. Carolo Lithman p .t Rectore, DD. 

Laurentio Stigzelio, DD. Joanne Tersero, M. Erico Odhelio, DD. Daniele Sidenio,
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M  Israele Bringio, Al. Olao Stenio, Al. Alartino Nycopense, Al. Laurentio Fornelio, 
D a  Henrico Ausio, Al. Isaeo Istmenio, Al. Christiano Ravio, Dn. Johanne Scheffero, 
D a  Benedicto Hedreo, D a  Johanne Bureo, Dn. Emundo Figrelio, D a  Verelio 
Quaestore.

Al Unoniftr ursechtade sig för promotionswäsendett skull
Al. Liung och D a  Sundei excuserade sig för sin opassligheet skuld.
1. Påminte Rector huru i dhe nya constitutionibor någre juramenta ähre infördhe 

som intett ähre af officiariis som i synnerheet Quaestoris, hwarföre giorde nu 
Quaestor be:te juramentum officii.

2. Inkommo wijdh pass femtijo bönder ifrå åtskillige orter och sig beswärade 
högeligen 1. öfwer den förhögningen som på åtskillige pertzedler som dagzwerken, 
och winterkiö[r]tzel, dagzwerken, kongzhästar etc giordh ähr. 2. öfwer dhe nya 
pålagor som dhe intett hafwa waritt att utgiöra, och inga på samma orter af weeta, 
såsom dhe pålagdhe dagzwerken 1652, Stocholms weedh, hästeståndett, drängehalf- 
span etc. 3. öfwer den påökning som på afrad ähr giord på åtskillige hemman, hwilka 
tillförendhe ähre eendeles immediate af Cronan eendeles och effter den Kongl. 
Cammarens bewiljande af Academiae föreståndare och serdeeles Al:r Erick Hontero.

Denne förordning om utlagorna sadhe desse sig och alla dhe andre Academiens 
bönder wara omöjeligen att utgifwa aldenstund Academiae godz ähre af ringa 
lägenheeter och fast högt belagda med utlagor, oppseyandes på sine och alla dhe 
andras wägna hemmanen om detta icke blifwer dem affört

Consistorium förde desse till sinnes huru Academiae bönder niuta bättre frijheeter 
ähn annatt frelse, serdeeles uti dagzwerken, skiutzferder och annatt, hwar till dhe 
swarade att annatt frelse niuta stoor försköning på sine utlagor för sine dagzwerken. 
Wijdare aldenstund desse bleef förehållett, huru dhe sin winterkiörtzel och annatt 
borde giöra i pertzedler, hwilka så högt giella som dhe i förhögningen oppsettias, 
sammaledes och dagzwerken med någott mehra, swarade dhe här till: Att der Aca- 
demien så på serdeeles orter, till hwilka dem möjeligitt woro att komma behöfde 
dagzwerken, wille dhe dhem heller utgiöra ähn penningar, winterkiörtzlen belangande 
sadhe dhe att många godz liggia så afsijdes att dhe till ingen stadh kunna komma 
med pertzedlerne, och mäst alla som någorlunda kunna komma till dhe städer som 
pertzedlerne kunna så högt försäljas uti, hafwa sielfwa ingen skoog, utan moste 
bådhe weed och annatt sielfwe kiöpa. Begiärte fördenskuld att dett wördiga Con
sistorium intett wille dem öfwer möjeligheeten besuära.

Rector påminte desse att denne förordning intz ähr giord af Consistorio, och der- 
före tillståås ey heller dett samma någott att förandra här uti. Hwarföre begiärte 
desse wijdare att medh dess utfodrande så länge skulle oppehållas in till dess dhe 
kunna sökia högsta öfwerheeten här uti. Sade alla medh ett roopande sig wara 
aldeeles omöjeligett detta utgiöra oansedt dhe gierna wille, sig heller wilja alle- 
samptligen hemmanen oppseya.

Omsider klagade desse att een deel blifwa af Cronones läntzmän med omläggning 
dubbelt mehra beswärade ähn nästliggiande godz tå allmänne krijgztoog ähre be
giärte och att Academien wille dem här uti hugna. Befaltes altså desse afträda.

Här effter consulteradhe Consistorium här om flijteligen, och omsider befann 
skiäligt att schattebönderne hwilka dhe bewiljadhe dagzwerken ähre pålagda motte 
dem utgiöra, sedan att dhe frelsehemman, som ähre af godhe lägenheeter (på hwilka 
fougdarna med DD:is Professorih&r som hemmanen ransakatt hafwa tillsades att
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innläggia een richtigh lengdh) skole be:te påökning på pertzedlerne utgiöra så wijdt 
som möjeligett pröfwas kan. Detta giordes alleenast i förslagzwijs, och wijdare 
slötz:

Att Consistorium motte till att förekomma Academiae godz entlige undergång och 
ruin skrifwa tili H:s HögGrefl. Excellence Illustriss:m Academiae Cancellarium een 
wiss rela/zon om alt detta wäsendett, och huru med Academiae godz tillståår, effter 
som detta utaf öfwerstånden ransaakningh kunnigt ähr, och aldenstund mästedeelen 
af hemmanen ähre tillförende högre skattlagde ähn dhe kunna draga, motte begiäras 
att dhe ey tili deres ruin wijdare besuäras. Detta breef öfwerskickades och samma
ledes ett utaf lijka lydelse till Cammaren, hwilkett DD:r Terser«r framförde och 
fodrade swaar på,

3. Ibland detta discurrerades om Myrsiö, och holt Consistorium oskiäligt att dett 
skulle bortstädzlas tili den skrifwaren som pastor illius loci hafwer intercederatt före, 
och derföre befaltes Quaestori att disponera här om i bästa mottaa

4. H:r Olof [0: Olaus Matthise] i Dannkumbla inlade een supplicafton mz begiäran 
att hemmanett motte förmedlas tili halft mantaaL Quaestor och fougden Jöns Person 
besuärade sig myckett öfwer dennes orichtigheet i utlagornas utgiörande och annatt, 
hwarföre slötz omsider att han motte afsettias af hemmanett, och af säden som 
Quaestor hafwer låtett arrestera, skall honom till födha någott lij tett utlefreras.

5. Framkom Lars Mårtenson i Forkarby hwilken hemmanett der sammestädes 
hafwer opptagett af öde, dett samma myckett wäl bebygt och häfdatt, och gifwett 
der af 23 tunnor ödessäd på tree åhr, hafwer tillförendhe Consistorii tillseyelse på 
frijheet.

Resolutio. Effter denne hafwer myckett af sitt goda kostatt på hemmanett skall 
honom effterlåtas frijheet på tree åhr, nembL 1652, 1653 och 1654, för alla ut
lagor, dock skola dhe 23 tunnors ödessädh som han utlagt hafwer blifwa honom på 
be: te tree åhr alleena bereknadhe.

6. Quaestor lefrerade någre Gert Spechtz quittenzer.
7. Börje Swenson och Simon Person antoges till wachteknechter.
8. Mårten Erichson afsattes af Academiae tienst.
9. Slötz att Quaestor motte sökia kiöpmän i Stocholm att säden kan försäljas för 

siu dr eller dett ringesta sex, dock kornett intett under siu dr, och pompemakaren 
må bekomma der af.

10. Quaestor befaltes att ransaka om bönderne i Leena som begiära tillgifft hafwa 
fått skada af hagel eller ey.

Sidst påminte Rector Quaestori att inläggia räkningar för åhr 1653 och 1654, hwil
kett Quaestor utlofwade.

Den 27 Septembris 
in sedibus Rectoris praesente Notario.
i. Ransakades nogare om bönderne i Leena sochn som hadhe bewijs af tingett att 

dhe af hagel bortmiste 1634 åhrswext.
Bönderne som Academien tillkomma ähre följande, Jöns Olson i Leenboberg, 

Anders Larson i Backa, Matz Jacobson i Kunstadh, Jacob Michelson ibidem, Michel 
Michelson ibidem, Erich Knutson i Backa Academiae mölnare. Desse sade att detta 
haglett kom i S. Jacobi affton och waar treeslindrigt och så stort att dett sönder
slog den gamble kyrkiospåån, quistarna utaf trän och säden heelt omkull, begiärte
2 0 -  691091 Sallander
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derföre tillgifft på heele sine utlagor eller halfparten till dett ringeste. Klagade att 
dhe sittia uti een instängd byy, kunna intett hafwa boskapzbeet och sielfwe åkern 
ähr suaag, att dhe sellan kunna till jultijden oppehålla sine hushåld med åhrs- 
wexten.

2. Gafz D a  Olao Rudbecchio een inwijsning tili Quaestorem att anamma af 
M. Laurentini salario 63 dr koppar: tt och så myckett hoos sig här effter innehålla 
som interesset kan der på falla ifrå dato, så framt han hafwer sitt för uttagett.

Den 3 octobris
bleef Notario befalt af Rectore, att skrifwa een zedel till h:r Israel Enaeum att 

han skulle betahla till Erasmus 4 */2 dr koppar:tt för sitt omaak och omkostnadh 
på skuldfodran sampt skadan för den långa drögzmåhl, och i medier tijdh skall 
Erasmo wara tillstått att behålla een af dhe pantsatte böcker i underpant.

Den 3 octobris
höltz Consistorium majus nährwarande DD:re Carolo Lithman p.t. Rectore, DD 

Laurentio Stigzelio, DD Joanne Tersero, DD Petro Schomero, M. Erico Odhelio, 
M. Israele Bringio, M. Martino Nycopense, M. Olao Unonio, M. Joh. Laurbergio, 
M. Christiano Ravio, Dn. Joh. Scheffero, Dn. Benedicto Hedraeo, Dn. Johanne Bureo, 
M. Petro Liung, D a  Emundo Figrelio, D a  Verelio.

M. Laurenti#; Forneli#; lät ursechta sig.
1. Påminte Rector M. Unonio att giöra räkenskaap för mulcta sui rectorat#;. 

M. Unoni#; sade sigh dett gerna wilja giöra, men beswärade sig att han af någre 
intett ännu hafwer kunnatt be:te böte bekomma, såsom 1. af Johanne Lenandro för 
hwilken M. Bringi#; hafwer caveratt, 2. Sebastiano Jäger för hwilken M. Liung 
hafwer sponderatt

M. Bringi#; lofwade sig wilja så laga att Lenandri böte skall blifwa betalt dett 
sidste fiorton dagar till.

M. P. Liung swaradhe att Sebastian#; hafwer här för bötett pantsatt sin book
kista, sade sig ey andra medel hafwa att tillgåå utan hans böcker om så hårdt fodras 
skulle. Slötz derföre, att om Sebastian#; icke med snareste igenkommer motte kistan 
oppslåås och så många böcker försäljas som mulcta kan betahlas utaf.

2. Refereradhe Rector att störste orsaken till denne sammankomst hafwer den 
warett att Quaestor per bookhållaren nu will låta inläggia uti Consistorio 1653 åhrs 
rekningar att öfwersees, hwilka blefwo praesenterade och öfwersedde så wijdt som 
nu skee kunde, och wijdare slötz att någre wissa utaf Consistorio deputerade skole 
förordnas till att dem wijdare öfwerse och nagelfahra.

3. Slötz att M. Petr#; Laurentin#; skall för detta effterste åhret som han i S. 
Barbros hus bodt hafwer åtniuta den taxa som nu i höst giordh ähr, såsom och 
bleef honom effterlåtett att alleenast betahla husett för 10 månader, effter han ey 
waar ther inne heele åhrett

4. Slötz att Cursores motte om morgon tillseya wacht- och humblegårdzkararna 
att dhe tå strax utläggia sine mantalspenningar.

5. Inkommo Academiae och stadzens wacht och besuärade sigh öfwer Samuelem 
Verelium, Laurentium Vallium och een grefwe Anders [Torstenson] tienare som 
hade bortreest, sålunda:

Förleedne lögerdagzaffton mötte wij ofwanb:te på gatan och Samuel Vereli#;
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hade sitt swerd utdragett och roopadhe, då befalte jagh (sade wachtmestaren Erich 
Joenson) att drängiarna skulle taga swerdett af honom, och när han dett hördhe 
begynte han hugga till oss och slog een af drängiarna i hufwudett att han föll need 
till marken. Grefwens tienare fick och ut sin stocad och rende till oss åtskillige, och 
skadde den eene drängen af stadzwachten i fingren (hwilken skada han och wijste). 
Wijdare bleef och Erich Person slagen af Samuele Verelio på armen att han med 
möda kan honom föra. Medan detta påstod, sprang Laurentia; Valliar emillan med 
een citra och kastade steen åt oss. Och aldenstund (sade be:te Erick Joenson) iag 
såg att dhe woro druckna och galna, wille iag intett att drängiarna skulle slåå dem, 
utan wij gingo ifrå dem till nya torgett. Dhe kommo effter oss och roopadhe åt
skillige stygge nampn som Edre hundzfotter, belghundar och annatt som ähr fult 
att nempna, detta giorde dhe allesamman. Sedan gingo drängiarna in uti cortegarde 
men iag bleef ute och stadnade hoos grefwens tienare och förmanade honom att 
wachta sig för olycka, i medier tijdh hölt denne Verelia; på att hugga med suerdett 
och renna in uti cortegarde dören, så att merken der till finnes wäl ännu.

Här till suarade Samuel Verelia;. Dett ähr sant att wij mötte wachten, kan wara 
möjeligitt iag roopade, när wachtmestaren befalte taga swerdett af mig torde iag 
intz släppatt, ty dett waar ey mitt egitt, altså begynte wachten slå på oss och migh i 
synnerheet, så att tröjan gick sönder, hwarföre nödgades iag att slåå emoot Intett 
ropade wij skielzord på dem, ey heller giorde iag någott öfwerwåld på cortegarde 
som dhe föregifwa.

Emedan detta Samuelis swaar ey befans klagomåhlen lijkmätigt, och inga wittnen 
kunde att [0: av] parterne förebringas utan dhe begge på sielf sin eed beroopadhe, 
dy bleef af Ven:do Consistorio delibereratt, och entligen slutett att wachten motte i 
sådana occasioner gifwas witzordh uti dett dhen med eedh hålla will Hwarföre 
admitterades dhe till eed som ingen skada hade bekommitt. Desses bekiennelse kom 
uti alt öfwer eens med klagomåhlen undantagande att dhe icke nämde att Laurentia; 
Valliar hadhe kastatt steen. Sedan desse sålunda hwar för sig eedeligen wittnatt hade 
utwijstes parterne, och fältes uti saaken effterföljande sentenz.

Samuel Verelia; fälles till tweböte för effterföljande effter constitutiones:

njemligen] för slaag i hufwudett räknatt för pust 12 mk 
för slaag på armen sammaledes räknatt 12 mk
för oquädins ord 12 mk
för oliudh på gatan effter placatett enckelt 12 mk
för heemfredzbrott på cortegarde enckelt 40 mk effter G4 Edz b.

Summa 88 mk eller 22 dr s:tt.

Här utöfwer dömdes werjan förwärkatt till Rectorem effter constitutionum inne
håld.

Alldenstundh detta bötett alt förhögt oppsteeg till föräldrarnas skada sampt denna 
Samuelis studiers förhinder, behagade sedan Venrdo Consistorio att förbyta een 
halfpart af dett som Academien tillkom uti otto dagars fängelse, sammaleedes re
mi tteradhe och Rector sin deel af be:te mulcta.

Wijdare fältes Laurentio; Vallia; för skiälzord gifwen wachten till 12 mk böte, 
och till fyra dagars fengelse för oliud på gatan sampt farnöte.
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6. Anklagade stadzwachtmes tåren Fredericum Hultenium, Martinum Bostelium och 
Johannem Reese sålundha:

Natten emillan söndagen och måndagen nästförleeden hörde wij att dett myckett 
skiötz i Alsikegården, hwarföre steego wij opp till dhem och togo af dhem een 
stoor haaka som dhe tu hadhe skutett otto skott medh som wij hörde. Strax effter 
kommo dhe effter oss på torgett, roopadhe och hade pååkar med sigh, dem toog iag 
af dhem, och sedan ledsagadhe dhem till prubban, men effter wij ey sluppo ther 
inn ey heller fingo dhe saker som behöfdes i fengelsen, slepte wij dem. Tå wij 
åter kommo till torgett kommo dhe effter och sammaledes roopadhe bådhe Frede- 
ricus och Martin«/ besynnerligen, Reesen waar tystast.

Frederic«/ sadhe här till, jag neekar intett att wij skuto dock alleenast siu skott 
för een godh skåål och dem i förtreet tå wij sågo att dhe lurade på oss. När dhe 
hade tagett bössan af oss skulle wij följa Reesen heem, och af den orsaak råkade 
wachten, men intett hade wij ährnatt sökia den samma. Jag må bekenna dett iag 
alleena skiööt och roopadhe. Här emoot contesterade wachtmestaren högeligen att 
Martinus roopade tillij ka med Frederico.

Sententia. Frederic«/ och Martin«/ skole för skiutandhe incarcereras på 3 dygn, 
och böta hwardere för ropandhe tolf mk s:tt effter placatett, såsom och mista bössan.

Johannes Reese skall incarcereras 1 dygn emedan han hafwer waritt i flock medh 
desse.

7. Anklagade een studios«/ wijdh nampn Petr«/ Johannis ofwanb:te Fredericum 
Hultenium sålunda: Om affton nähr promotion angick mötte iag denne Frederico 
och helsade på honom lyfftandes hatten, strax steeg han till mig och frågade hwij 
iag ey lyffte hatten begynte strax slåå mig och reef sönder min kappa, att hoon föll 
need af migh, nödgades iag derföre taga emoot och slog honom alleenast een öhrfijl 
igen, tå drager han strax ut swerdett och sloog mig att hatten föll af sampt några 
slaag på kappaa Sedan nähr klockan waar emillan 6 och siu kom han med tuenne 
andre, allesamman bewäpnade, den eene hade een pååk, och den haar waritt opp 
och leetatt effter mig. Effter dhe ey funno mig tå hemma hade dhe war ett der tuå 
gånger sedan, undsagt mig och lofwatt att see hierteblodea

Frederic«/ suarade. Jag togh af min hatt men han suarade mig icke, derföre slog 
iag honom och han revancerade sig wäl, kan skee iag kom wijd kappan och hoon 
afföll. Intett gick iag till honom att fodra honom ut, men dett lofwade iag att iag 
ey skulle somna för ähn iag skulle få tala med honom.

Een drängh inkallades att wittna om heemgången, aflade sin eedh och sadhe: 
När desse förste gången intett råkade Petrum kommo dhe igen och slogo hårdt på 
porten, tå gick moor ut, och frågade hwad dhe wille. Dhe suarade att om hoon 
icke wille låta opp skulle dhe slå porten sönder. När dhe tå inkommo frågade dhe 
effter Petrum och lofwade att dhe skulle see hiertebloden på honom. Om dhe woro 
tuå eller tree weet iag ey ty dett waar mörkt.

Een studios«/ benemd Laurenti«/ Erici wittnade sålunda: Huru perlamentett be- 
gyntes dem emillan weet iag ey, utan tå iag utkom war Petri kappa sönder. Petr«/ 
sadhe, skall du sålunda hantera een student, kallade Fredericum hundzfott och slog 
honom een öörfijl, tå slog Frederic«/ honom tu slag med swerdett att hatten föll 
af honom.

Petr«/ frågades hwij han kallade Fredericum hundzfott. Han suarade, dy han kal
lade mig så först, hwilkett och Frederic«/ bekiende.
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Sententia. Freder ic#; skall skaffa Petro een jempn godh kappa igen effter mätes- 
manna ordom, och för den petulantia han brukade medh sönderrifwande skall han 
böta 6 mk. Item för oquädins ordh 6 mk, för tu slaag gifne med swerdett räknadhe 
för pust tolf mk:r tillhopa. Sedan för heemfreedzbrott fyratijo mk:r effter dett 
4 cap. Edz b. och här ofwan på miste swerdett effter constitutiones.

Sedan tillhöltz Frederic#; att han motte nämpna dhe andre som woro med honom 
till Petrum. Han swaradhe, ingen mehra waar medh mig ähn som een skrifware hwil- 
ken dagen effter reeste bort.

Den 4 Octobris
höltz sammaledes Consistorium för middagen nährwarandhe DD Carolo Lithman 

p .t Rectore, DD Laurentio Stigzelio, M. Erico Odhelio, M. Israele Bringio, M. 
Laurentio Fornelio, M. Olao Unonio, M. Johanne Laurbergio, Dn. Benedicto Hedraeo, 
Dn. Johanne Bureo, M. Petro Liung, Dn. Olao Verelio Quaestore.

1. Uplästes Lehna böndernes wittnesskrifft af tingett om deres undfångne skadha 
af hagel om hwilken ähr till seende in actis 27 Sept., begiärte nu i sin begiäran ett 
gunstigt utslagh.

Resolutio. Effter skaden så stoor befinnes effterlåtes dem tillgifft på halfparten 
1634 åhrs afradh.

2. Slötz att M. Steni#;, M. Liung och Notari#; skole om morgon besichtiga mölna- 
rens bygnatt i quarnea

3. Framkom h:r Olof [Olaus Matthiae] i Dannkumbla, begiärte tillgifft på een deel 
af resten sampt att honom motte tillståås att fåå sin sädh löös af arresten.

Resolutio. Dett som h:r Olof ähr skyldig på M. Boos åhr motte hafwas fördraag 
med utfodrande, men dett han ähr skyldig på denne Quaestoris oppbörd motte han 
utan drögzmåhl betahla. Ladan skall han bekomma löös, om han kan settia caution 
för betalningen till Quaestorem.

4. Constituerades inspectores aerarii öfwer 1633 åhrs oppbörd och andre tillhörige 
bestellningar DD:r Laurenti#; Stigzeli#; och Dn. Jonas SundeL

5. Förordnades af Venrdo Consistorio effterföljande att öfwersee 1653 åhrs in
lagda rekning. NembL M:r Eric#; Odheli#; medh betingande att ordningen i den 
facultate gåår här effter oppföre, ex facultatib#; juridica och medica M. Olaus 
Steni#;, ex facultate philosophica M. Laurenti#; Forneli#; och Dn. Benedict#; 
Hedrae#;. Och emedan constitutiones förmäla att Archiepiscop#; motte och tillijka 
öfwersee räkningarna bleef H:s Högwördigheet per Notarium här om påmint, 
hwilken sig ursechtade att kunna altijd arbeetett bijwistas, utan wilja räkningarna 
öfwerse sedan för sig sielf. Emedan och Rector motte effter constitutiones medh 
wara, tillsades D:n#; Doct. Schomer#; som åhr 1653 Rector waar, hwilken ey kunde 
arbetett bijwistas för sin dotters dödelige fråfälle.

6. Uplästes een copia af M. Christiani Ravii breef gifwett af Cammaren på öfwer- 
skotz medel af Academiae intrader. Hwarföre slötz att ett breef motte öfwergåå till 
Cammaren och seyas att emedan räkningarna intett hafwa för wisse orsaker och 
store skiäl skull förferdigas weet man intett om någott öfwerskott blifwa kan, och 
der någott blefwe så hafwa åtskillige som ordinarie tienst giort hafwa een stoor 
post att fodra på sahl. M. Boos åhr, och om ähn sedan någott öfwerblefwo så ähre 
Academiae hus myckett förfalna och skulle wäl tå Academien hoos Majestatem 
supplicera att dett kunde der till läggias. Wijdare förmäles att M:r Ravi#; intett



3io i6$y 4 oktober

ännu hafwer inlagt någon räkningh att man kan wäl see hwad han kan hafwa med 
rätta att fodra» och praesumerligett ähr att han hafwer ex male narratis låtett utwärka 
sigh Kongi sampt Cammarens breef.

7. Medh landzhöfdingen som hafwer tillskrefwett Enge[l]br[e]cht om execution 
på M:r Boos enkia lofwadhe Rector sigh wilja tala med» och underrätta här om.

8. Slötz att mölnaren Erich Mårtenson skall beståås all nödig bekostnatt på quarn- 
bygningen» och att een tunna spannemåhl intett må honom i oppbörden högre be- 
reknas ähn 6 dr koppar: tt.

9. Slötz att fougdarna motte wara bekymbrade att oppbära sahl. M:r Boos räst
10. Discurrerades någott om benkerum i kyrkian till Academiae betiente» men slötz 

intett här uti.
11. Uti brefwett som öfwergåår till Illustrissimum Academiae Cancellarium skall 

och förmälas om Malma och Hammarby, huru der med ähr beskaffatt.

Dito post meridiem

in loco Consistorii publico convenerunt DD:ni assessores Consistorii minoris 
M. Bringius, M:r Forneli»!, M:r Petrus Liung.

1. Förordnades M. Bringius, M. Steni«! och M. Liung och Notarier att dagen 
effter gåå uti quarnen att werdera mölnarens bygnatt, hwilkett och bleef effter- 
kommett

2. Skickade Rector till dem som byggia emillan Kongstallett och Communitetett 
och frågade hwilken hade gifwett dem loof att byggia på den orten. Dhe suarade: 
Begge borgmestarenfaj hafwa oss dett effterlåtett

3. DDrris Loccenii pijga Margeta Danielsdotter besuärade sig öfwer Petri Cur
soris hustro, att hon hadhe instängt och hoos sig behållett een grijs som sin maat
moder tillkom, hwilken hoon sadhe hafwa waritt borto tuå gångor men sex weckor 
tijdh alt tillhoopa hoos Cursorem, sadhe honom wara hwijt och röd, och icke hafwa 
een suart fleck.

Petrus Cursor sadhe denne grijs som han innehafwer wara sin och dett bewijste
1. Af tijden, ty Matthias Blohm wittnadhe med sin eedh, att denne war siu weckor 
hoos sine swijn för ähn Petr«! fick honom igen. 2. Af fergen, ty denne som han 
innehafwer, hafwer på sig een swart fleck.

Hwarföre dömdes att Petr«! och hans hustro motte blifwa otilltahlte här utin- 
nan.

4. Lars bagare och Erich Erson framwijste Fiscovii obligation på 30 dr koppar:tz 
skuld, begiärte blifwa betahlte.

Resolutio. Han waar een utfattig dräng nähr han bleef dödh, och hadhe fast 
intett effter sigh utan dhe 23 dr på stipendio som stodo hoos Quaestorem, hwilka dhe 
pro quota motte deela sig emillan och wara der med tillfredz.

3. Omtahlte Rector huru Johannes Utter hafwer bortrest ex arresto, befalte altså 
Rector att Notari«! skulle skrifwa till M. Belingium att han förehåller hans föräldrar 
att dhe skaffa honom hijt och försonar sin brott

6. Begiärte Quaestor ut några documenter att hafwa med sig till Stocholm. ResoL 
Quaestor motte dem bekomma, hwilka och dagen näst effter utlefrerades och finnes 
på een serdeles lista.

NB vide acta 9 diei et 14 Octobris ex altera facie hujus paginae.
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Den 9 Octobris*
effter bönestunden i kyrkian nährwarande Rectore, DD Stigzelio, M. Bringio, 

M. Stenio, M. Liung.
öfwersågs mölnarens rekning på bygningen i quarnen, och slötz att den oppföres 

som hoon nu ähr till Consistorii wijdare betenkiande, och befaltes att Notarbw 
skall giöra denne räkningen ferdig, hwilkett och skedde.

Dito kom Petra« Joh. Arntunensis till mig effter Rectoris ordre och bekiende sig 
hafwa så kommett öfwer eens med Frederico att han intett tillreknar honom dett 
han söndersleet kappan, och icke heller för sin målsäganderätt fodrar af honom mehr 
ähn fyra dr s:tt.

Den 14 Octobris*
effter bönestunden opplästes Quaestoris breef, hwar med han begiärer 1. Rege

ringens confirmation på åtskillige godz som ähre Academien gifne i wederlaag.
2. Frågar om Professores wilja taga af 1654 åhrs rest spannemåhl tunnan å 6 1/2 dr.
3. Om han skall låta föra heem penningar på bååt

Resolutio. 1. Confirma/ion motte opsökias och öfwerskickas. 2. Professores wilja 
taga för dett kiöp som i fiol waar, nembL 6 dr tun. 3. Penningar kunna wäl öfwer
skickas på bååt om Quaestor leetar den som stark och wäl taklatt ähr.

Den 15 Octobris
begyntes werkett med räkningarnas öfwer åhrs 1653 oppbörd och utgifft öfwer- 

seende och continuerades på någre dagar nährwarande M. Olao Stenio, M. Laurentio 
Fornelio, Dn. Benedicto Hedraeo, M. Fontelio Notario och Nils Wast bookhållaren. 
Mag:m Odhelium widkommande hwilken här till af Venrdo Consistorio tillijka för
ordnatt war, war han nu cum venia Rectoris bortförrest, och hade tillförende räk
ningarna öfwersedt.

Method#r revisionis waar denne
1. öfwersågz jordeböckerne och collationerades alla summor i jordebooken emoot 

lateris summorna i samma book.
2. Collationerades summorna af fougdarnas jordeböcker emoot summorna i store 

jordeboken.
3. Collationerades alla fyra fougdarnas summor, såsom och summan af stoore jorde

booken, emoot åhrlige rentan i skuldbooken.
4. öfwersåges alla fougdarnas rekningar serdeeles och collationerades deres oppbörd 

emoot capitalett
5. Examinerades deres utgifft emoot Quaestoris och sahl. M. Boos och inspectorum 

räkningh.
6. Collationerades Quaestoris utgifft emoot alla Academiae betientes special räk

ningar och deres quittenzer.
7. öfwersågz hwars och eens special räkning och balancerne collationerades emoot 

den balance som booken slutz på.
8. Collationerades all Räntemästarens förwandling emot kiöpmennernes contrac- 

ter.
9. öfwersågos kyrkiotijonde längderne och dess extracter, hwilka collationerades 

emoot fougdarnas och Quaestoris räkningh.

* Protokollen för den 9 och 14 oktober äro inskrivna efter protokollet för den 15 oktober.
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10. Ransakades effter hwad beskeed som waar till afkortningarna.
11. öfwersågs mantalzlengderne emoot extraordinarie räntan.
12. Öfwersågz alla Academiens expenser till bygningar, reesor och annatt, och 

befans alt nödtorfteligen wara utlagt.
Omsider besuäradhe sig bookhållaren att honom altför lijtett beståås till papper

penningar, och intett till reesepenningar, der han lickwäl motte understundom 
länge oppehålla sig i Stocholm.

Den 17 Octobris
effter bönestunden opplästes ähn Quaestoris breef och slötz 1. Att Quaestor må ut

bringa restspannemåhlen i Stocholm för 7 dr tun. eller nähr der wijd. 2. Quaestori 
kan ey beståås att taga 3 markstycken för fyra dr utan han dem så strax der kan 
förbyta. 3. Penningarna skickas på een wälförwaradh bååt

Den 18 Octobris
uti kyrkian praesentib«/ Rectore, DD. Stigzelio, Doct Sidenio, M. Bringio, Dn. 

Ausio, M. Istmenio, M. Ravio, Dn. Hedraeo, M. Liung slötz att Academiae opbördz- 
män motte opptaga krigzhielpen och betahla halfparten der af till Cronones fougde, 
oansedt Academien effter donationem med rätta altsamman tillkommer.

Den 24 Octobris
höltz Consistorium maius, praesentibor DD Carolo Lithman p.t. Rectore, DD 

Laurentio Stigzelio, DD:re Petro Schomero, M. Erico Odhelio, M. Israele Bringio, 
M. Laurentio Fornelio, Dn. Henrico Ausio, M. Isaco Istmenio, M. Johanne Laur- 
bergio, D a  Johanne Scheffero, Dn. Benedicto Hedraeo, M. Petro Liungh.

1. Refererade Rector orsaken hwij nu besynnerligen Consistorium hålles, nembL 
att H:s Magnificenz nödgas förreesa bort till sin faders begrafning, begiärte derföre 
att Consistorium wille hafwa sig ursechtatt. Och aldenstund (sade H:s Magnificenz) 
jag intett seer mig kunna komma igen till den tijd som novor Rector böör eligeras, 
will iag nu låta dett skee.

2. Angaaf humblegårdzmestaren Per Anderson effterföljandhe drängiar, hwilka 
blefwo antagne i Academiens åhrstienst till humblegården, nembL Per Erson, Erich 
Matzon i Flogesta torp, Matz Benchtson i Gottsunda, Erich Erson, Johan Olson i 
Bertoga, Olof Larson i Fundboo, Erich Erson Root.

3. Antogz Johan Anderson ibland Academiae timbermän, till Peder Larson, Staffan 
Anderson, Johan Anderson och Erich Andersoa Vid. 15 [=  14] Nov.

4. Refereradhe Rector att Quaestor förfrågar per literas om DD:ni Professores 
wilja taga spannemåhl för halfsiuende dr tunnaa

Resolutio. Emedan DD:ni Professores som hafwa till att fordra på 1655 åhrs be- 
löhning eller af 1654 åhrs oppbörd, borde länge sedan wara betahlte af den för- 
wandlingen som war på spannemåhlen förleeden winter tå tunnan här omkringh 
alleenast galt 6 dr woro obilligt att DD:ni Professores skulle nu med skada omgella 
att säden, igenom sombliges wållande som henne förhögt stegrade bleef tå oförsåldh, 
att månge hafwa most med stoor afsaknatt nu öfwer marknanztijden bijdatt med 
penningarna, och derföre måge the som behöfwa och hafwa någott att fodra taga 
för 6 dr tunnan. Dett öfrige må Quaestor bort[t]inga för 6 dr om han ey mehr kan 
bekomma, men tå motte han skaffa penningar strax.



i6ß$: 24 oktober 313

5. Frågade Rector huru fougdarna skola sig åtbära medh krigzhielpen som opp- 
tages af Academiae bönder.

Resolutio. Quaestor motte låta den samma opptaga och lägge i förwaring, effter 
Academiae privilegier eller KongL dona/#on effterlåter sådant Academien. Men fodras 
myckett hårt på den samma kan den utlefreras med Illustriss:mi Academiae Cancel
larii tillstånd.

6. Proponeradhe Reaor om electione novi Rectoris. Hwarföre föll Consistorium 
på rev:m M. Fornelium effter ordningen kommer till honom.

M. Fornelitfj- begiärte att Consistorium wille hafwa sig ursechtatt, sadhe sig dett 
nu intz kunna emoottaga, effter han hafwer allereda een gångh blifwitt förbijgången. 
Ehest hafwer waritt Rector tuenne gångor tillförende, och förmåår ey der med 
utstå. Om Consistorium ingalunda wille hafwa mig ursechtatt (sade H:s Ehr- 
wyrdigheet) swarade iagh migh wilja undergå dett som in hoc casu ähr stadgatt 
in constitutionib»/. Så ähr dett och skedt Vide acta ultim»/ rectorat«j M. Stenii 
A:o 1653.

Emedan rev:d»r M. Forneli#j intett sålunda stod att öfwertahla föll Consistorium 
på rev:dum M. Istmenium, hwilken i förstonne ursechtade sig för sin ohelsa skuld, 
dock på sidstonne heemstelte han Ven:do Consistorio detta betenkiande, önskades 
altså honom lycka.

7. Sigfrid i Kellmyra och Teensta sochn hafwer för fyra åhr sedan opptagett be:te 
hemman och bekommitt tillseyelse att hemmanett skulle blifwa förmedlatt, ähr illa 
belägett och hafwer hwarken skoog, muulbeet eller fiskewatn och eng allenast till 
tijo lass, åkern ähr swag och sank och för continuerligett watn skull kan aldrig i 
rättan tijdh såås, hwar af altijd stoor misswext skeer, hwarföre bleef denne effter låten 
förmedling på halfwe sine utlagor i wissa och owissa ifrå den tijdh han dett begynte 
bruka och sammaleedes för detta åhr 1653 och sedan 1636 och 1637 så framt han 
dett wäl bebygger och häfdar. Wijdare aldenstund detta hemmanetz lägenheeter intett 
ähre proportionerade emoot dess utlagor motte den KongL Rijkz Cammarens con- 
firma//on sökias på denne förmedlingz continuation.

8. Peder Larson i Ramstadh tedde häradzbewijs att hans hemman bleef 1654 om 
wåhren af wådeeld aldeles förbrändt med alle dennes löösöre och booskaap hwarföre 
effterletz denne frijheet uti alt på åhr 1654, 1655 och 1656 hwar emoot han flijtigt 
hemmanett opretta skall.

9. Framkom Lars Mårtenson i Forkarby och sig besuärade intett kunna wara 
tillfridz med den tillgifft som honom den 26 Septembris bleef effterlåten, utan 
ödmiukeligen begiärade att sig motte någon wijdare frijheet och förmedling gifwas 
eller att sig motte effterlåtas att taga dhe hus som han der oppbygt hafwer och 
försökia sig på een annan ort emedan han intett kan föda sig på hemmanett om ut
lagorna skole så höge blifwa som dhe här till warett hafwa.

Resolutio. Emedan af heradz bewijs befinnes att hemmanett haar een heel mans
ålder waritt öde och nederrött nähr denne dett opptog, hwilken all sin egendom på 
dess oprättelse kostatt hafwer, hwilkett haar hwarken skog eller mulbeet och eng alle
nast till tijo lass, men utlagorna ähre här emoot fast höga, dy förbättrades den förra 
frijheeten sålundha att be: te Lars Mårtenson motte för alt dett som öfwer ödesäden på 
be:te hemmans utlagor sig belöper för 1632, 1653 och 1654 aldeeles frijheet niuta 
i wisso och owisso. Men effter denne tijdh motte denne Lars Mårtenson niuta sådan 
förmedling att han både för afrad och gierden tillhoopa utgiör allenast tijo tunnor
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spannemåhl, och der utöfwer på detta åhr 1655 sampt effterföljande 1656 och 1657 
åtniuter tillgifft på alle sine penningeutlagor.

10. Erich Larson i Forsa ähr blefwett myckett skyldig, begiärer tillgifft. Resolue- 
rades intett.

11. Per Andersons drängiar tillsades att dhe motte oppehålla sig här i staden så 
länge dhe kunna hafwa arbeet hoos DD: i Professores för betahlning.

12. Beswärade sig philosophiae Professores att deres bönder blifwa platzade af 
Cronones betiente. Hwarföre gafz detta rådett att privilegierne motte utskrifwas och 
låta oppläsas på tingett.

13. Mentionerade Rector att ett passquill waar oppslagett desse dagar, hwilkett 
H:s Magnificenz sade sig nu effterspaana.

14. Påminte Rector huru här i staden ingen booklåda ähr att ungdomen kan kiöpa 
sig böcker, hwarföre slötz att Notari«! motte skrifwa Hornbejer* till att han låter 
föra hijt böcker.

Den 7 Novembris
sammankallades af proRectore M. Unonio DD Professores i kyrkian och woro 

tillstädes DD:r Stigzeli«!, DD:r Terser«!, M. Odheli«!, M. Bringi«!, Dn. Ausi»!, 
D a  Hedrae«!, Dn. Bure«!, M. Liung, Dn. Quaestor, och tå slötz

1. Att brefwett till landzhöfdingen öfwer Nohrland, på hwilkett conceptett nu 
uplästes intett skulle öfwerskickas för ähn någon real intrång skee kan på Acade- 
miens ränta af kyrkioherbergett.

2. Att Quaestor må förtinga restspannemåhlen till Stocholm för 7 dr tu a  att 
betahla Tomasmesso eller dij sting.

3. Att delibera/ion om förmedlingarna på Academiae godz motte otto dagar här 
effter företagas att Quaestor må kunna låta förferdiga räkningarna.

Här effter discurrerades för hwad prijs DD: ni Professores skole behålla restspanne
måhlen som dhe i höst hafwa tagett. Dhe som anammatt hafwa sadhe att dhe hålla 
sig wijdh Consistorii slut.

Ultimo uplästes Rijkz Cammerådz breef om den nya förökning sampt D:ni Pro
fessoris M. Ravii inwijsningh.

Den 14 Novembris
höltz Consistorium majus nährwarande M. Olao Unonio pro-Rectore, DD Lau

rentio Stigzelio, DD Joanne Tersero, M. Erico Odhelio, M. Israele Bringio, M. Olao 
Stenio, M. Laurentio Fornelio, D a  Henrico Ausio, M. Isaeo Istmenio, M. Christiano 
Ravio, Dn. Johanne Scheffero, Dn. Benedicto Hedraeo, D a  Johanne Bureo, D a  
Jona Sundel, Dn. Verelio Quaestore.

1. Antogz i Academiens åhrstienst iblandh timbermännerne een ung dräng wijd 
nampn Pell Person, hwilken hadhe godhe pass ifrå sine förre husbönder.

2. Frågadhe Rector huru man skall sig åtbähra med Matthia Bergino de quo vide 
aeta 16 Febr. A:i 1654 et dierum sequentium.

Sedan omröstatt bleef föllo alles vota der på att ofwanbe:te Matthias Bergin«! 
motte blifwa relegeratt ifrå societate academica, alldenstund han, förutan sitt förra 
oskickelige lefwerne afreeste ex arresto, och oansedt han sedan bleef både af Rectore 
någre gångor i Stocholm, sampt här per citationem peremptoriam befalt att komma

* Bokbindaren Jakob Hombein i Stockholm.
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tillstädes och taga sin sentens nährwarande, hafwer han lickwäl alt sådant intett 
achtatt. Slötz och att denne relegation motte tryckt oppslåås och sedan omkring- 
skickas.

3. Proponerade Rector om Petri Rudbecchii begiäran att kunna blifwa introdu- 
ceradh till theologias professionem extraordinariam. Här om discurrerades åtskilligt 
illa wara att han på sådant sätt och emoot constitutionum och privilegiorum lydelse 
hafwer practiceratt sig professionem till, och mästedeelen ännu hoos honom deside- 
radhe 1. aptitudinem in officii administratione. 2. Att han ey wåår aldranådigste 
regerandhe Konungz confirma/sons breef hafwer att wijsa. Dock slötz omsider att 
honom motte tillåtas att blifwa introduceratt för desse orsaker skuld. 1. Att han 
hafwer H. KongL Maijitt Drottning Christinas breef på profession. 2. Ähr uti den 
nya Academiae Staat af H:s KongL M:tt wår aldranådigste Konung kalladh extra
ordinaria Professor. 3. Hafwer der till H:s HögGrefL Excellence Academiae Can
cellarii breef. Om modo huru han skali blifwa introduceratt skall framdeeles slutas. 
Vide acta 21 [= 28] Nov. § 4.

4. Af detta tillfällett oppwäxte denne quaestion: Om någon Professori extra
ordinario må blifwa tillåtett att disputera publice sine praeside? Här utinnan föll ex 
voti omnium iam praesentium ett sådant slut, att ingen extraordinario Professori 
må blifwa tillstådt sine praeside sålunda disputera.

5. Proponerades Dn. Quaestoris begiäran att Ven:dm Consistorium wille giöra 
ett wist utslaag om den förändring på utlagorna som nyligen giord ähr, på dett 
bookhållaren må weeta, huru han räkningarna för åhr 1654 stella och sluta skalL 
Aldenstund Ven:dm Consistorium befann, att den förwandling som af Schottfink 
wijdh H:s HögGrefL Excellence Academiae Cancellarii nästa nährwaro oppsatt 
waar, icke waar Academiae bönder drägeligh, utan lenda gpdzen till een wiss total 
ruin, dy bleef den samma förwandling sålunda af Venerando Consistorio medlatt till 
högbe:te Illustrissimi Academiae Cancellarii wijdare günstige ratification.

1. Åhrlige- hielpe- och damdagzwerken betahles å 9 öre silfrtt hwardeere.
2. Winterkiörtzlen å 3 dr 19 1/5 öre silfwermynt.
3. Åhrlige- och kongzhästar betahles effter gamble jordebooken.
4. Hielpeweeden i Upland betahles å 8 öre silf:tt lassett.
5. Hielpekiörtzlen och drängepenningarna moste effter jordeböckernes innehåld
betahlas.
6. Dhe nyligen påförde dagzwerken, som bewiljade kallas, skole schattebönderne
alleena effter ordningen utgiöra.
7. Af cröningzhielpen och krijg2hielpen remitterar Academien sin halfpart.

6. Refereradhe Decanus facultatis philosophicae Dn. Johannes Bures«, huru som 
tuenne studiosi nembl. Gustavs« Barchis« och Sueno Tiernsteen hafwa begiäratt att 
fåå loof till att sielfwe skrifwa disputationes, hwilkett tillförendhe ähr dem af 
facultate philosophica effterlåtett, och nu åstunda dhe wijdare Consistorii consenz. 
Resol. Effter dhe ähre af een berömlig progress uti studiis effterlåtes dem detta.

7. Beswäradhe sig een enkia ifrå Schielsta och Ramstadh sochn att sahl. M:r 
Erich Balingstadis« hafwer ökatt på be: te hemmans utlagor fyra tunnor spannemåhl, 
hwilkett hemmanett hafwer waritt omöjeligett att draga, och derföre hafwer kommett 
på stoor rest, begiärte derföre att desse fyra t:r spannemåhl motte blifwa affördhe 
sampt sig skee någon tillgifft. ResoL Alldenstund utaf öfwerståndne ransaakning 
sampt trowärdige mäns wittnesbörd befans att hemmanett af fast ringa lägenheeter
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ähro i anseende till utlagorna, dy skola dhe fyra tunnors påökning hemmanett af- 
föras och dett provisionaliter.

8. Begiärte proRector att T>:us Professor M. Ravius wille någott lijtett afträda, 
hwilkett när skedt waar, sadhe proRector sig hafwa förnummett huru som wälb:te 
M. Ravi«/ skall wara af H:s KongL Maij:tt kallatt till bibliothecariatum i Stocholm 
och wara för Kongens afreesandhe stält på hoffstaten att bekomma lohn, frågadhe 
altså huru Consistorium will om honom och hans löhn här wijd Academien disponera. 
Consistorium hölt skiäligt att wälb:te h:r Professor motte wijsa sitt breef, och på
minnas att han motte fodra sin löhn i Stocholm och afstå salarium här wijd Aca
demien.

När detta bleef wälb:te M. Ravio förehållett, lofwade han sig wilja wijsa brefwett, 
hwilkett och skedde, hwar utaf befans att offtabe:te waar aldeeles confirmeradh 
bibliothecaria/ Regier, och honom löhn på hoffstaten tillslagen. Hwarföre påminte 
pro-Rector på Consistorii wägna, huru dett synes KongL intention icke lijkmätigt, 
att han skall taga löhn bådhe här wijd Academien och sammaleedes i Stocholm.

Här till swaradhe wälb:te h:r Professor. Sigh wara ombetrodt af KongL Maij:tt 
att blifwa bibliothecaria/ i Stocholm, men hafwer icke ännu blifwett introduceratt 
till tiensten, ey heller hafwa någott der medh werkeligen att bestella, och derföre 
icke kunna förwänta någon löhn i Stocholm, utan hafwer effter KongL Maij:tz 
wilja reest hijt till Upsala, och altså förmodar att salarium icke blifwer sig här 
afskurett så länge han giör sin flijt medh lectionibus publicis, förmodar sig ey 
länger här förblifwa ähn till nästkommande wåhr.

Här till meente Consistorium endigen följa att h:r Prof:r Ravi#/ motte endigen 
utaf hoffstaten sin löhn bekomma, emedan han hadhe förmedelst KongL breef dess 
order och befalning att blifwa der på staten instelt och betahlatt. Men der wälb:te 
Professor M. Raviar icke woro allereeda på be:te Staat insatt begiärte Ven:dm Con
sistorium, att han wille der på medh flijt fodra, att Academien motte här igenom 
blifwa entleedigatt, och bemelte salarium bespart till reparationem aedificiorum. Men 
så framt detta försumas, och emoot KongL breef och intention icke flijtigt på
fodras, will Consistorium wara ursechtatt om stipendium eller salarium blifwer 
framdeeles här innehållett, emedan Professor M. Raviar förmodeligen framdeeles 
winner sin löhn af hoffstaten ifrå dato literarum.

9. Begiärte Quaestor Consistorii wärdering på spannemåhlen i quarnen. Resolutio. 
Een tunna rog beräknas för 6 */2 dr, korn 7 dr, malt 7 J/ 2 dr, miöl 7 dr.

10. Olof Klint fodrar beskeedh på Spechtens räkning effter hwilken han kräfwer 
någott af Academien för spannemåhlshandelen för åhr 1652. Resolutio. Dett finnes 
af actis att 1652 åhrswext skulle seljas i Stocholm för 15 dr tunnan, hwilken 
Spechten alleenast oppföör för ellofwa dr. Om M:r Boo haar slutett sådan kiöp 
med honom, ähr dett emoot Consistorii samtyckio, och altså remitteres till enkian.

11. Refereradhe Rector huru som taflan som ähr opslagen i dett nya auditorio 
innehållandes ett uttogh af constitutioniba/ om vita, moriba/ och privilegiis studio
sorum sampt mehre dem angåendhe, ähr blifwen i dagh wijd middagz tijdh ma- 
culeratt

Decanar facultatis philosophicae Dn. Joh. Bure«/ refereradhe att nähr han kom 
hijt opp klockan 12 waar holländaren Nicolaa/ här oppe med een student. Hwarföre 
oppkallades denne Nidas och spordes om han hafwer warett i Academien, swarade 
ney, utan i förstufwan, frågades ähn hwilken waar med honom, han sadhe Gustava/
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Grasman. Sedan denne Niclas wijdlöfftigare examineratt waar, oppkallades denne 
Gustava Grasman. Och frågades han 1. Hwadh han på den tijden giorde här oppe.
2. Hwad han här hade bestella. 3. Om någon waar här för eller tillijka medh 
honom. Han swaradhe till 1. Dett han skulle tillsee om depositio waar begynt här 
oppe. 2. Att han alleenast gick een gång af och ahn i Academienfs] förmaak, och 
intett waar inn uti Academien. 3. Att han såg ingen här för sig och att inga tå 
woro här oppe tillijka med honom ähn Niclas och någre små poikar som speelade 
kneck. När han bleef tillspordh om macula/fon neekadhe han aldeeles.

Tå denne Gustarar hadhe afträdt, refereradhe M. Forneli»j sålunda: Nähr iag 
kom hijt opp klockan ett kom denne Gustavus rennande emoot mig i dören rätt 
hårdt och medh sådant anseende som han hadhe giordt någott ondt. Jag tyckte 
att han tå utkom af Academien, och troor honom wist för detta. Detta förehöltz 
Gustavo, hwilken sade sig tå icke hafwa kommett af auditorio eller der inne warett, 
utan att han stodh een lijten stund i dett lille hwalfwett uti hoolett, och nähr han 
gick tädan sadhe han sig hafwa mött Rev:do M:o Fornelio.

Effter denne Gustave hårdt neekadhe till gerningen och stora praesumptioner 
woro, hwilka syntes kunna binda honom dher till, dy bleef honom pålagdt att sig 
befrija medh sex manna eedh, hwilkett han och effterkom den 21 Nov. Compurga- 
tores woro Paulor Grooman, Georgier Petri, Johannes Coeur, Laurenti«j Hanning, 
Johannes Becchi«j. Desse allesamman praesteradhe juramentum credulitatis och 
Gustava Grasman sielf juramentum veritatis, och altså sig befrijadhe ifrå ofwanbrte 
saak och tillmähle.

12. Erich Larson i Forsa i Teensta sochn inladhe een supplica/ion begiärandes 
tillgifft, emedan han på stoor rest kommen waar utaf orsaak att han motte för ett 
åhr sedan leya knecht, der hans hustros förra man hafwer sammalunda most leya 
knecht för fyra åhr sedan. Resolutio. Denne skulle hafwa beswäratt sig för Con
sistorio att fougden så orätt handlade, eller sielf blifwett knecht, kan honom derföre 
ingen rest som han denne Quaestori skyldig ähr tillgifwas, utan motte henne be- 
tahla, men medh sahL M:r Boos restz utfodrandhe skall han någon tijdh blifwa 
obesuäratt.

13. Inlade Michel Matzon i Stierna i G. Upsala sochn häradz bewijs att han hadhe 
igenom wådeldh bortmist twenne nya stufwor och alla sine löösöre i kläder och 
annatt, begiärandes någon tillgifft och serdeeles på nästförleedne åhrs rest Resolutio. 
Michel Matzon skall niuta tillgifft på sin penningerest på förbe: te åhr belöpandhe 
sig wijd pass femtijo dr och der till på tuå t:r spannemåhl.

14. Begiärte Quaestor att Ven:dm Consistorium wille sig företaga att sluta någott 
wist om dhe gamble förmedlingar sampt annatt som angåår Academienz godz, på 
dett räkningarna måge kunna stellas och slutas. Hwarföre giorde Ven:dm Consisto
rium om ofwanbe:te Academiae godz följande disposition. Och dett altsammans till 
hans HögGrefl. Excellence Academiae Cancellarii wijdare ratification.

Uti Wessmanlandh.
I Dingtuna sochn beståås effterföljande förmedlingar hwilka här långt tillförende 

förunte ähre. NembL
Olof Larson i G rin d a .............................  1 t:a Schillsta . . . .  */4 t:a
Anders Larsson i W allby .........................  1 */2 t:a Ekelunda------ 3 t:r
Noch ibidem ett hemman å 7 öres landh 2 t:r österby ___  1 t:a
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2 t:r Frendestadh . .  2 t:r
i  t:a Kråkebodha. .  1 t:a
1 t:a Osby ............  1 t:a

Oxnöö . . . .  2 t:r

Tumboo quarn påökas fem mnnor, att mölnaren här effter gifwer 25 t:r. Här tili 
förmedlades nu ödeshemmanett Åby 2 */2 t:a till dess dett kan komma sig före och 
blifwa mechtigt mehre att draga.

Uti Stocholms lähn och Jöns Pedersons befalning.
Alla förmedladhe hemman hwilkas förmedling icke ähr till någon wiss förlupen 

tijdh stält skole och beståås för åhr 1654 efwen på samma sätt som på 1653 effter 
ingen ransaak[n]ing på be: te godz ähr ågången.

Uti Roslagen och fougdens sahL Elias Månsons befalningh.
Alla förmedlingar som ähro skedde 1626 och der tillförendhe skole och ännu 

blifwa beståendhe så wäl i denne befalning som öfwer alle dhe andre.
Beståås altså ännu 4 t:r förmedling för Danmarksbyyn sampt den förmedling 

som Ahrby i Raasbo hafwer åtnutett. Slaafstadh skall gifwa tiugu tunnor afradh 
sampt gierder.

Nääsby
Wallby
Forkesta

Uti Upsala lähn och Peder Benchtsons befallning.
Academiae rättare i Slååstad beståås tuå tunnor spannemåhl för dhe expenser 

som han hafwer giordt på syner och ransaakningar.
Säfja i Gryta sochn afföres dhe fyra mnnor som sahL Balingstadiwj hafwer dess 

utlagor förökt medh, emedan hemmanett ähr oförmögett till att draga denne 
påökning.

Heljebolstadh hafwer waritt ett elakt hemman och intett hafwer på een ganska 
lång tijdh bebodz af egen åboo, nu hafwer Erich Matzon dett opptagett och bebygt 
på Consistorii tillseyelse att giöra der af tijo t:r spannemåhl och dhe owisse pen
ningar, hwilken tillseyelse honom ähn wijdare till ytterligare betenkiande con- 
firmeras.

Mahlstadh skall ännu wijdare provisionaliter åtniuta sin wanlige förmedling på 
3 1/2 t:a spannemåhl

Röhrby i Bähling ähr ödhe och ett elakt hemman. Oppbördzman motte tillsee 
att någon dett opptager, hwilken skall provisionaliter niuta förmedling på tree t:r 
spannemåhl och alla åhrlige penningar. (Fins i brefuet tillagt) och detta provisionali
ter till H. E. ratifica/mn.*

ödeshemmanett Biörnom i Gryta sochn förmedlas halfparten afrad och alla 
åhrlige penningar till dess dett blifwer af åboon med möjelig hastigheet opp- 
bygt

Erich Anderson i Brunna i Wårfrukyrkio sochn skall niuta förmedling på dhe 
3 1/2 t:a spannemåhl som sahL Balingstadi»j hafwer detta påökt. NB. Dennes fader 
hafwer denne förmedling åtniutett.

Anders i Dorsilja i Tillinge sochn som opptager dett förfalne hemmanett Alma 
som capelianen i Torstuna hafwer åbodt skall niuta der på fyra mnnor spannemåls

* Den sista meningen tillskriven av annan hand.
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förmedling efter ingen will eller kan hemmanett opptaga och besittia för dhe ut
lagor som dett ähr oppsatt före. Denne förmedling blifwer provisionaliter och till 
H:s HögGrefl. Illustr. Cancellarii ratifica/ion. Här till försäkrades denne Anders att 
hans sohn skall detta åhrett blifwa otilltaalt i knechteskrijfningen. Sedan afföres och 
utaf Dorsilja dhe tuenne tunnor spannemåhl som af sahl. Balingstadio påförde ähre 
öfwer hemmanetz förmögenheet.

Erick Olson i Åkerby skall hafwa att åtniuta sin förra förmedling på tree span 
sädh alt in till nährwarande tijdh, men här effter skall han utgifwa.

Den 21 Novembris
höltz ordinarium Consistorium majus pnesentib«; M. Olao Unonio pro-Rectore, 

DD:re Laurentio Stigzelio, DD Joanne Tersero, M. Erico Odhelio, M. Israele 
Bringio, M. Isaco Istmenio, Dn. Johanne Scheffero, Dn. Benedicto Hedraeo, Dn. 
Johanne Bureo, M. Petro Liung, Dn. Emundo Figrelio, Dn. Jona Sundei, Dn. Olao 
Verelio Quaestore.

1. Proponeradhe pro-Rector, huru som Bencht bookbindare beswärar sig öfwer 
Erick Unger att han hafwer transporteratt hijt sin booklåda, och giör sig altså mehn 
och förgång uti sin nähringh. Resolutio. Effter be:te Unger ähr een oskiälig dyyr 
karl på sina böcker, dy kan han wäl saknas utan skada, och Academien förswarar 
honom intett.

2. Påminte Rev.us M:r Istmeni«/ om Israele Enaeo, hwilken här bleef fält till 
böte men Consistorium caveradhe för honom, begiärte derföre att blifwa frij för 
all wijdare åtalan här uti.

3. Inkallades Gustavus Grasman medh sine compurgatoribus, hwilken medh sex 
manna eedh sig befrijadhe ifrå dhe praesumptioner som förmähles sub actis 15 [=14] 
Novembris §.11. Sedan afladhe och holländaren Niclas eedh för samma gierning, 
alldenstundh han på den tijdh wijstades i Academiae förmaak, som taflan bleef 
maculeratt.

4. Slötz att een publique intimation motte anslåås, medh hwilken denne gierning 
blifwer detesteratt, och smdiosi adhorteradhe ifrå sådana flagitiis. DD:r Tersenw, 
M. Bringiax, M. Stenius, Dn. Figreli»x och Dn. Sundeliax skole blifwa här ut- 
öfwer.

5. Proponeradhe DD:r Terserwx Dn. Petri Rudbecchii begiäran att blifwa intro- 
duceratt till profession. Resolutio. Han motte först effter Consistorii slut gifwa een 
revers att han intz skal inscio Consistorio och emoot tenorem constitutionum och 
privilegiorum practicera sigh till någon ordinariam professionem. Sedan skall han 
bekomma introduction. Intima/ion effterlåtes att blifwa tryckt, men intett skall han 
eller någon annan extraordinaria hafwa spijrer för sig, ey heller giöra sitt juramen
tum Professoris utan i Consistorio.

6. Refereradhe wälb:te DD:r Terser#x huru som facultati theologicae hafwer be- 
hagatt att M. Andreas Ajalin/zx skall publice läsa uti DD:ris Petri Schomeri stelle, 
och hafwer någott här tillförende der mz begynt effter Rectoris befallning, (som 
M. Ajalinus refererar) och dett för ähn facultas fick sluta om modo och här om 
proponera in Consistorio, begiärte att Consistorium wille dett ey otohligt opp
taga.

7. Quaestor beswäradhe sig öfwer Academiens rättare benemdh Anders Person i 
Kleef, att han altijdh steller sig olydigh när befallningar komma till honom om
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stemningar eller annatc angående räntorna, opstussar och dhe andre bönderne till 
olydno, och tå han för detta haar nyligen blifwett af Quaestore tilltahlt, hafwer 
han brukatt mun och warett myckett obeskedelig.

Resolutio. Eff ter alt detta befinnés så sant wara skall be: te Anders Person blifwa 
straffatt medh prubban i tree dygn, och sedan blifwa här in arresto in till dess han 
låter bönderna inkomma, hwilka han hafwer waritt befalt att stemma här inn.

8. Refereradhe Dn. Hedrx&r, huru landzhöfdingen låter sig wårda om språåk- 
mestaren Alexandro [de Cloux] och intercederar för honom att blifwa accommoderatt 
så att han måtte kunna blifwa quaar.

Resolutio. Consistorium wille dett gierna effterkomma om här woro medel eller 
Consistorio tillstädes att dispensera öfwer den fattade staten som af KongL Maij:tt 
ähr underskrefwen.

9. Effterletz Bencht i Lunda i Waxala sochn för detta åhr tuå tunnor spannemåhls 
förmedlingh för hemmanetz ringheet och hans stoora fattigdoom skull

10. Inkommo twenne enkior ifrå Almunge sochn n[emligen] h. Marja i Wessby 
och h. Margeta i Edby och klagadhe att dhe woro komne i stoor rest, och begiärte 
fördenskuld någon tillgifft.

Resolutio. Dett som dhe på M:r Boos åhr ähre skyldige skole dhe hafwa någott 
oppskoff medh att utgiöra. Men till denne Quaestorem motte dhe betahla.

11. Anders Erson i Forkarby skall åtniuta den förmedling som hemmanett långo 
sedan af Cronan ähr meddelt.

12. Matz Person i Nyfwela skall skaffa sig beskeed ifrå Cammaren om hans hem
manett ähr af Cronan så förmedlatt som attesten lyder. Befinnes så i sanning wara, 
åtniuter han samma förmedlingh, och i medier tijdh skall han blifwa omolesteratt 
af fougden medh kräfiandhe.

Den 28 Novembris

höltz ordinarium Consistorium majus praesentibus M  Olao Unonio pro-Rectore, 
DD Laurentio Stigzelio, DD Joanne Tersero, M. Erico Odhelio, Doct. Daniele Side- 
nio, M. Israele Bringio, M. Olao Stenio, Dn. Benedicto Hedraeo, Dn. Johanne Bureo, 
M. Petro Liung, Dn. Emundo Figrelio, Dn. Jona Sundelio, Dn. Olao Verelio 
Quaestore.

1. Uplästes M. Michaelis Kolmodini intercession gifwen Olof Erson i Eneby, 
med begiäran att denne motte ey mehra blifwa ifråtagett för den rest han ähr 
kommen på, ahn denne åhrswext hwilken Quaestor haar låtett arrestera. Quaestor 
refereradhe huru denne ähr een mechta laat och försumelig karl, och derföre kommen 
på stoor rest, hwarföre hafwer fougden märkt all hans booskaap och dragare, effter 
all hans ägendomb icke kan förslåå emoot skulden, men sedan hafwer denne tagett 
desse merkte öker och boskaap och fört på ett annatt hemman som han hafwer an
tagett

Resolutio. Effter han hafwer små barn, må han behålla een koo dem till oppehälle, 
alt dett öfrige motte denne betahla sin skuldh med så wijdt som tillräcker. Will 
han ey föra boskapen tillbaka, skall han blifwa insatt.

2. Inkommo P e tm  Krook och Petr«j Neveli»j och ödmiukeligen af Ven:do 
Consistorio begiärte någon hielp af fisco studiosorum till Erici Jon© Bergii begraf- 
ningh, betygandes att han fast intett hafwer i förrådh, samma attesteradhe och Rector 
per Jacobum Cursorem.
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Resoludo. Alldenstund dett befinnes effter noga ransakning att denne Bergii medel 
hafwa waritt fast ringa, dy effterlätz att bekomma af be: te fisco till hans begrafning 
fiorton rdr. Men om hans facultates någott befinnes effter wijdare ransakning spijsa, 
skall be:te saht studiosi stipendium för innewahrande termijn, nembl. 25 dr kop- 
p<*f:tt, läggias till fiscum igen.

3. Framkom een bonde benembdh Biörn i örby, och sig beswäradhe att han 
intett får niuta be: te hemman på dhe conditioner som han hafwer dett tagett på, 
utan hafwer most giöra heele utlagor på alla förlupne åhren.

Resolutio. Denne motte hemmanett åtniuta effter dett slut som befinnes af actis 
der om giordt wara. Vid. acta 1648 28 Septemb.

4. Refereradhe Rector huru hårdt Dn. Petmr Rudbecchi^r fodrar på introduction, 
och nu begiärar komma in och förklara sigh om den revers som honom ähr pålagdh 
att stella.

Bleef derföre admitteratt och påmintes om dett slut som förleeden sommar i detta 
ährendett skedde, hwilkett och nu opplästes, till dett samma swarade of: te Dn. Rud- 
becchi«r sålunda. Jagh seer mig ey kunna giöra een sådan skriffteligh obliga/fon 
1. effter praxis hafwer ey warett så tillförendhe. 2. Kan ingen emoot sin wälfärd 
obligera sigh 3. H. Maij:tz Drottningh Christinas och Academiae Cancellarii breef 
synes obligera mig nogh att iag ey skall taga större löhn ähn för adjunctura beståås, 
så framt ey någott öfwerskiuter, men der så skeer, förmodar iagh mig kunna be
komma 50 eller 100 dr s:tt till förbättring. Obliga/ion kan iag ey giöra skrifftelig, 
utan will den muntligen här afläggia och lofwar mig aldrig skola practicera eller 
begiära mig breef på någon större löhn Academien och dhe godhe herrar till skadha. 
Afträdde här medh.

Och alldenstund Ven:dm Consistorium befann godh skiäl wara till att ståå wijdh 
förre slut, dy conciperades ett formulaar på obligationen, hwilken strax opplästes i 
Dn. Rudbecchii nährwaro, och frågades om han den wille underskrifwa. Han swa- 
radhe här uti som tillförendhe, men omsider begiärte någott oppskoff till att be- 
tenkia sigh, hwilkett och effterletz till näste fredagh.

5. Uplästes M. Jordani [Edenii] breef angåendhe resten som han hafwer att fodra. 
Slötz intett.

6. Accijsordningen skall begiäras af inspectoren och utskrifwas.

Den 1 Decembris
sammankommo in aedib«r Magn:ci Rectoris M. Israel Bringi«j, M. Petrus Liung 

och Notari&r.
1. Framkom een bonde benembdh Johan Göstafson och klagadhe att Haquiiuu 

Laurentii hafwer legt hans häst ifrå Arnberga och till Rotebroo, och så rijdett att 
hästen (hwilken han sadhe hafwa waritt 12 åhr gammal) störte dagen näst effter, 
framlade een skrifft medh någres nampn, hwilka wittnade sig intett hafwa wist att 
hästen wijd then tijden någott siuk waar, utan någott tillförende bleef fibben 
utskuren.

Haquinus Laurentii sadhe sig hafwa redett ifrå Arnberga frukostetijd (hwilkett 
Johan Göstafson samtyckte till) men kom till Rootebroo klockan 2 effter middag, 
betygadhe wijd sin sahligheet sig ey hafwa rijdett ett fiät i fyyrsprång med hästen 
utan fogligen och medelmåttigt. Framlade böndernes i Gillberga attest lydandes att 
hästen waar icke förreeden tå han dijt kom, utan att han waar siuk af fibben.
2 1 -6 9 1 0 9 1  Sollender
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Skiutzpoicken som tå med waar refererade effterföljande: Jag fölgde intett denne 
karen heele wägen, men så länge iag fölgde och sågh honom reedh han intett i fult 
traaf, tå iag kom fram, war hästen någott swettiger, men ey myckett, siuk war han 
och stodh och hängde hufwudett. Dett såg iag wäl, att bloden satt emillan porten 
och kneppan utaf dett att hästen hade skubbatt sigh. Om iag sadhe dett till hästen, 
jag kenner du hafwer een gillan walk här, sade iag dett i reddhoga.

Detta oppskiutz till dess bättre ransakning kan öfwergåå hwilken skall begiäras 
per literas att h:r Olof ansteller med bönderne i Gillbe[r]ga.

2. Anklagadhe een borgare benemdh Lars Erson Johannem Thoreti för dett han 
hadhe reedett förderfwatt ett stodh för sigh, att han på een lång tijd ey hafwer 
kunnatt bruka dett, sadhe att dett hafwer kostatt 20 dr, och begiärte 3 rdr i för- 
lijkningh.

Johannes sadhe sig icke hafwa reedett för hårt, utan att stodett waar swagt och 
lijtett, sampt förett elakt, sadhe sig heller wilja gifwa 20 dr och taga stodett till 
sig ähn som förlijka honom med tree rdr.

Sententia. Johannes skall antingen gifwa Lars Erson sex dr i förlijkning eller 
kiöpa stodett med 20 dr.

Den 2 Decembris
höltz Consistorium majus praesentibus DD:re Carolo Lithman p.t. Rectore, DD:re 

Joanne Tersero, M. Erico Odhelio, M. Israele Bringio, M. Martino Nycopense, Dn. 
Benedicto Hedraeo, Dn. Johanne Buraeo, D a  Emundo Figrelio, Dn. Olao Verelio 
Quaestore.

1. Gratulerade Rector Academien och sigh att alt wäsendett wijdh Academien 
befinnes uti godt tillståndh. Ursechtade der näst sig att någott längre hafwer drögtz 
med sin frånwaro, emedan wägarna hafwa i detta beswerliga förett waritt fast 
beswärlige.

2. Frågadhe Rector om pro-Rector skall hafwa alla dhe accidentier som i Rectoris 
frånwaro falla, sadhe sig wilja gierna dett effterlåta (oansedt sådant ey fodras) så 
framt praxis plägar så wara, eller Consistorium så tycker. Refereradhe wijdare att 
pro-Rector wille lefrera ifrå sig altsamman, dock ähr honom halfparten igenlefreratt 
Slötz intz här utinnan.

3. Twenne bönder ifrå Tuna sochn och byy benemdhe Johan Erson och Erich 
Jöranson framteedde häradz bewijs, huru som alt deres godha i löst och fast bleef 
förleeden wåhr oppbrändt af eldzwådha, begiärte derföre frijheet till att opbyggia 
och förkofra hemmanen. Resolutio. Desse bekomma frijheet på alla utlagor i tree 
åhr nembl. 1655, 1656, 1657.

4. Framträdde wachtemestaren Erich Joenson och anklagadhe aldraförst Johan
nem Rask sålundha: Natten näst för S. Andreas dagh nästförleeden mötte jag denne 
Johanni Rask hwilken förste gången hadhe med sig fem eller sex andre och ibland 
dem Petrum Sidelium, hwilka alla tillijka med Johanne hadhe sootatt sig i ansichtett 
och Rasken hadhe stoppatt opp sitt håår. Och alldenstund desse woro så tillsatte 
kundhe iag wäl see att dett skulle blifwa oreeda af, hwilkett till att afstyra bad 
iagh them att dhe skulle wara stilla och gåå heem i sine herbergen. Tå sadhe 
Rasken: Jag troor icke att i fåå slå oss, ty constitutiones seya att i alleenast skole 
förmaana dem som i finna på gatorna. Här effter gingo dhe store gaatan opp före, 
och strax effter kommo tillbaaka och hadhe gaddatt sig tillhoopa med fleere, så 
att dhe tå woro wijd pass fiorton eller femton personer. Desse gingo Olof Mårten-
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sons gränd needföre och nähr dhe kommo till Olof Jonsons port tumultueradhe 
dhe någott Wij gingo store gaatan need till Munkebroon och stodo der någptt 
stilla. I medier tijd kommo och desse tij t, och frågadhe hwarföre wi] gåå och lura 
på dem. Tå befalte iag dem åter igen att hålla sig stilla, och öfwergifwa sådant 
skick. Men denne Rask begynte springa åt oss åtskilliga med een pålackzabbel, och 
befalte dhe andre falla ahn på oss. Men omsider skildes wij ifrå them och gingo in 
på nya broon. Dhe gingo ochså gamble Långgaatan oppföre roopandes alt fort i 
medier tijdh. Nähr dhe kommo så nähr att dhe fingo see oss, sadhe the, här stå 
åter igen dhe hundzfottar för oss, och med thet samma begynte the kasta steen och 
hugga fort på oss. Hwarföre flydde drängiarna opp till cortegarde. Och emedan jag 
på sidstonne bleef eensammen och wärde mig med bardisaan, bleef iag kringhwärf 
och bleef slagen någre slaag i ryggen och denne Rask högg mig med zabbelen på 
mmen att både wanten och hansken gick sönder och fingrett bleef alt blått som här 
synes; sedan iag kom in uti cortegarde waar äntå een dräng ute, hwilken ähr illa 
slagen armen, handen bröstett och annorstädes. Och nähr dhe hadhe så hanteratt 
honom togo dhe baardisaan med wåld af honom och sprungo der med bort.

Här till swaradhe Johannes Rask. Detta säges alt osant på mig. Jag waar den 
natten uti mitt herbe[r]ge. Jag finner i mitt samweet, mig wara oskyldigh. Samma- 
leedes sadhe och Sideli«! dett alt osant wara, och beroopadhe sig på sin werd och 
werdinnas wittne, att han den samma natten waar hemma.

Oppkallades derföre hans werd Olof Matzon skomakare, hwilken fast intett wille 
bekenna om denne Sidelio, ey heller wille han wittnesord afläggia, bleef derföre 
bortwist.

Sedan oppkallades denne Olof Matzon[s] pijga hwilken afladhe sin eed och der 
på sadhe sig ey weeta om Petr«! hadhe waritt hemma heele natten eller icke.

Hwarföre oppkallades dhe andre studiosi som geste i gården, nembL Johannes 
Jonas Egelstadi»!, Johannes Melander, Magnus Melander, Martinus Melander, An
dreas Enecopiander och een annan wijdh nampn Bernhard»!. Desse allesamman 
aflade sin wittneseedh och sedan hwar för sigh refereradhe som följer. (NembL)

Johannes Melander, Andreas Enecopiander och Bernhard»! sadhe sig intett weeta 
här af, antingen Sideli»! hadhe den natten waritt ute eller ey. När dhe och till- 
spordes om dhe någon weetskaap hafwa om pasquillett och macula/fön på taflan 
sadhe dhe och ney.

Johannes Egelstadi»! wittnadhe sålundha: Jag hördhe den natten att Petr»! heem- 
kom och slog treffeligen hårt på porten; nähr han ey så hastigt insleptes, kastadhe 
han bardisaan för sig öfwer balken, tå han kom in uti sin kammar begynte han 
hugga der inne, hwadh dett waar weet iagh ey. Werden och werdinnan weeta wäl 
här utaf, ty iag hafwer och hördt tahlas här om der nedre hoos them. Om maculation 
eller passquillett weet iag intett.

Magnus Melander inkom och refereradhe sålundha: Jag hördhe att Sidelius kom 
inn näst för klockan tree om morgonen och kastadhe ett ting öfwer balken som 
klingadhe. Att denne waar Sideli»! weet iag der af att werden sadhe i dagh dett 
hadhe waritt i perlemente. Om pasquillett eller macula/fön weet iag intett.

Martinus Melander refereradhe sålunda. W ijd perlementett som waar på broon 
waknadhe iagh, men huru dett af lopp sågh iagh icke. Een lijten stund ef fter kom 
Sidelius heem och slog hårt på porten, men strax kastadhe bardisaan öfwer och 
kan skee swärdett effter. Sedan han kom i gården gick han needh i werdens stufwa.
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der togh han een yxa, när han kom i sin cammar högg han sönder skafftett på 
bardisaan, och baar jernett nedh i werdens stufwa och badh honom gömma dett 
samma, men effter han dett ey wille gick han ut och sadhe sig wilja kasta dett i 
åån, om han så giorde weet iag ey. Detta som iag haar refereratt hafwer iag till 
een deel hört af werden sielf.

Sedan desse sålunda bekent hafwa inkallades Rasken och Sideli«j hwilka ännu 
aldeeles neekadhe till dett att dhe hadhe waritt den natten ute eller tillhoopa med 
wachten. Nähr och Sideli&r frågades om han kundhe med eed befrija sigh, steeg 
han till booken och wille läggia sin hand der på att giöra eedh, hwilkett honom dock 
förmeentes.

Effter desse ingalunda bekienna wille tillstodz wachten medh eedh att wittna att 
Johannes Rask och Sideli&r woro med dem i perlemente, hwilken eedh dhe och 
afladhe, och be: te sanferdeligen betygadhe.

Här emoot tillbudhe sig Rasken och Sidelius att giöra eedh, hwilkett dem strax 
förneektes och blefwo altså afwijste, att förwaras in carcere till näste Consistorii 
dagh.

5. Frågadhe Rector huru som skall blifwa med Petri Rudbecchii introduction. 
Resolutio. Effter som här om tillförendhe in absentia Rectoris slutett ähr.

Den 4 Decembris
höltz Consistorium minus in aedibus Rectoris prsesentibftr M. Laurentio Fornelio, 

D a  Jona Sundel och Notario.
1. Erio&r Bernhardi Vesmannus beswäradhe sigh öfwer Olaum Olai Vesmannum 

att han haar länge waritt sig skyldig 14 dr hwilka hans döda broder hafwer i pen
ningar och annatt smått tagett, men denne haar tillförendhe lofwatt sig wilja be- 
tahla men giör dett intett. Olaus sadhe sig ey neeka till betahlningen, utan begiär 
att een doom motte skee huru myckett betahlas skall, effter handskrifften ähr, eller 
synes wara vitieratt på och skulden förhögt på fyra dr. Men här emoot bewijste 
Ericus hwadan dett kommett waar, dock remitteradhe han omsider desse fyra dr. 
Slötz altså att be:te Olaus motte settia Erico Bernhardi nöjachtig pant för dett öfrige, 
och den igenlöösa till nästkommandhe S. Thomae dagh.

2. Een borgare benembdh Lars Anderson anklagadhe en drängh i quarnen för 
dett han hadhe huggett ihiäl ett swijn för sigh utanför quarnen. Drängen swaradhe: 
Att een hoop af dem som boo i staden låta sine swijn utan wårdnatt gåå ute heele 
dagen och sielfwe wänja dem till att lööpa i quarnen och giöra skadha iblandh 
hwilka dennes swijn hafwa på een lång tijdh der dageligen legatt, nu denne gången 
hölt denne på att hugga hool på een säck som lågh på lassett, hwarföre kastades yxan 
uti henne.

Lars sadhe sig hafwa wittne nembL Jacob Matzons pijga, hwilkett weet att dhett 
icke så tillgick. Förehöltz altså denne att saken intz kan komma till eenda för ähn 
wittnett kommer tillstädes som han beroopar sigh på, effter som han och tillförende 
ähr påmint.

Wijdh detta stijger denne på dören seyandes: Effter iag seer dett iag ey kan be
komma rätt här, skall iag wäl fåå nähr landzhöfdingen heemkommer. Slötz altså att 
om denne hans otijdigheet och sijdwördnatt motte angifwas på rådstufwan. Vid. §. 4.

3. Sebastianus Jäger anklagadhe Jonam Palm och Virginium för dett dhe hadhe 
illa slagett sig på kellaren. Hwilka myckett beswäradhe sig öfwer dennes otijdigheet,
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med hwilken dhe klagadhe att han hafwer dem endigen redt der till att grijpa till 
slagzmåhl medh honom.

Sententia. Jonas Palm skall böta för håårdraagh 6 mk effter cap. 12. S.B. m.w. 
Item för blånadh i ansichte 12 mk effter cap. 9 ibid. Noch för såhren på knään alle 
tillhoopa räknadhe för ett bloodwijte effter cap. 9 ibid. Virgini«/ skall böta för pust 
6 mk:r effter cap. 12 citatum.

Wijdare slötz att emedan bewijsligitt fans att Sebastian«/ Jäger hadhe gifwett 
orsaak och ofwanbrte Palm och Virginum oppreetatt till detta slagzmåhl, ty motte 
han sielf betahla bardskiäraren.

4. Effter Lars Anderson nu igenkom med pijgan benemdh Marje som skulle 
wittna, och begiärte ändskaap i saaken, bleef dett effterlåtett sedan han för sin 
sijdwyrdna alfwarsamligen waar påmint. Pijgan inkom och wille icke afläggia witt- 
neseedh utan eliest refereradhe att swijnett waar intett på någon säck nähr drängen 
kastadhe dett samma Emedan drängen Erick sadhe att een hustru hafwer detta sedt 
hwilken contrarium kan wittna och han icke nu hafwer henne igenfunnett, dy kunde 
intz slut här uti skee, utan parterne kommo öfwer eens att taga hwar sin man till 
att läggia dem emillan.

3. Slötz att landzhöfdingen skall anmodas att han låter omkullkasta husett som 
Erich Olson hafwer satt på dammen.

Den 5 Decembris
höltz ordinarium Consistorium majus praesentibus DD:re Carolo Lithman p.t. 

Rectore, DD:re Joanne Tersero, M. Erico Odhelio, Doct. Daniele Sidenio, M. Israele 
Bringio, M. Olao Stenio, M. Laurentio Fornelio, M. Olao Unonio, M. Isaaco Istmenio, 
M. Johanne Laurbergio, M. Christiano Ravio, Dn. Benedicto Hedraeo, Dn. Johanne 
Bureo, M. Petro Liungh, Dn. Emundo Figrelio, Dn. Jona Sundel, Dn. Verelio 
Quaestore.

1. Uplästes superintendentis adm. reverendi DD:ris Erici Brunnii intercessionskrifft 
för Solvallio att han motte bekomma stipendium in 2da classe effter han in prima 
länge dett åtnutett hafwer. ResoL Här om skall disponeras nähr som blifwer handlatt 
om stipendiariis.

2. Slötz att organisten Johan Zellinger skall bekomma ex fisco mulctarum så 
myckett som han hafwa böhr effter som slutett ähr A:o 1651.

3. Oplästes Raskens och Sidelii supplica/fon till Consistorium.
4. Frågadhe Rev:d»/ M:r Istmeni«/ om den lille Arffursten skall in mutattone 

rectoratus nämpnas in voto. Resolutio. Effter nampnett icke ännu wist kunnigt 
ähr, må detta gåås förbij denne gången.

5. Påminte Rector ätt tienligett wore dett Professores eloquentiae höllo een 
ora/mnem gratulatoriam för den lille Arffurstens födelse skull. Dn. Sundeli«/ lof- 
wadhe sig dett wilja effterkomma.

6. DD:r Stigzeli«/ låter per sc[h]edulam ursechta sigh propter morbum.
7. Nembdes M. Jordani [Edenii] skuldfodran och opplästes acta 21 Marti) 1654 et 

21 mars 1648. Dock oppskiötz detta.
8. Inkallades Johannes Rask och Petr«/ Sideli«/, och förehöltz dem huru proterve 

dhe senast illuderadhe Consistorio med osanningh och befaltes derföre nu referera 
handeln som den sigh hafwer, och dett hwar för sigh, utwijstes derföre Johannes 
Rask.
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Petr«; Sidelius begiärte först att hans ungdooms galenskaap må blifwa sigh för
låten, och refereradhe sedan saken sålundha. Jagh och Johannes Rask, Jacobus Ton
ne«*;, Laurenti»; Nesseni»; och Petrus Raugman gingo ut om affton och skulle 
speela för greff Anders Torsthenson effter dett waar hans dagh. Wij wore een 
stund hoos een borgare på Islandett. När wij der utgingo ströko wij oss swart skegg 
intett weetandes att dett skulle hafwa någon poenam medh sigh. På torgett gingo 
wij om wachten, och nähr wij kommo till Olof Pedersons gårdh mötte oss någre 
Vesmanni, dhe gingo med oss need till Munkebroon, hwar wij åter råkadhe wachten, 
der ifrå gingo wij opp till nya broon, der stodo dhe och för oss, hwarest som wij 
kommo med dem till slagz. Om Rasken eller wachten sloog till först weet iagh 
icke. Ingen rördhe iag dett ringaste weed, utan baardisaan togh iagh utaf oförståndh 
sedan dhe slogo wärjan um handen på migh.

Johannes Rask refereradhe sammalundha, men effterföljandhe tilladhe, nembL att
P. Raumann tog yxe ut med sig att taga opp porten medh uti sitt herberge. 2. Att 
Ulfvin»; hadhe tagett piruken af sigh, hadhe swerd och dhe andre stallbröderna 
störar, men een hadhe een skyffel 3. Att nähr dhe gingo ifrå Islandett roopadhe 
Ulfvin»; och hans stallbröder och effter dhe tystades af migh (sadhe Rasken) bleef 
Ulfvinus ondh och begynte träta på migh. 4. Nähr wij kommo till nya broon baar 
dett tillhoopa för oss. Vesmanni woro baak för wachten och slogo på dem. Een 
stötte mig på armen med een bardisaan, hwar af iag utdrog swerdett, och högg på 
wachten tillijka med dhe andre. Hwem skadha giordhe weet iagh icke.

Laurenti»; Nesseni»; inkom, sadhe att han tillijka med Tonnero ingalunda wille 
den affton utgåå, utan moste dett giöra emedan Rask och Sideli»; fodrade oss ent- 
ligen att utgåå med instrument. Jag waar ey sootatt, och ey heller war tillstädes nähr 
slagett angick.

Jacobus Tonner»; sade samma som Laurenti»;, dock bekiende han att Rask, Side- 
li«;, Nesseni»;, Raugman och han sielf woro alle sootadhe och att Rauman hadhe 
yxe.

Johannes Ulfvin»; inkom och refereradhe sålundha: När iagh skulle gåå heem i 
mitt herberge fölgde mig någre mine landzmän, nembL Olaus Brooman, Nicolaus
O. Insulander, Petr»; Keyser, Olaus Skogzbergh, Johannes Fabricius och Nathanael 
Gadd. Wijdh Olof Persons gårdh mötte wij Rasken och hans stallbrödher, han 
frågadhe om wij wille gåå lustigh och speela för wackra jungfrur. Jagh swaradhe, 
om I wilien gåå stilla wiljom wij gåå medh. När wij kommo på torgett sadhe Side- 
li»;: Tager steenar hoos Eder på alt fall, den ähr een skielm som gåår utan steen. 
Tå wij kommo till Munkbroon stodh wachten der för oss, då sadhe Johannes Rask, 
wij wilja alla tillijka falla ahn och see till att wij artigt kunna omhwerfwa dem. Fyra 
af Raskens sellskaap hadhe wärjor, och den eene een yxe. Johannes hadhe sielf een 
pålakzabbel, den sprang han omkring med och wille på wachten, men iag gick dem 
emillan och badh honom hålla sigh stilla, och altså kom wachten undan. Sedan 
fölgde jag och Olaus Broman Rasken och hans sellskaap Långgatan oppföre, och tå 
i wägen begynte Rasken träta på mig för dett jag ey wille falla på wachten. När 
wij kommo till Joon Persons hörn, roopadhe Sidelius till: Bussar här ähr krankt, 
tager eder steenar. Strax drogo alla desse Holmenses i steenhoopen och begynte altså 
kasta på wachten. Rasken och Sideli»; gofwa sig tillhoopa medh dem, och woro 
lijka goda begge, men Gud straffe migh om iag kastadhe någon steen eller baar 
min wärja på wachten. När dhe hadhe föst wachten inn uti cortegarde gick iag



i6ßß: ß december 327

effter på torgett och äntå bad dem hålla opp. Dett såg iag att Sidelius hadhe bardi- 
saanen.

Johannes Rask sadhe här emoot att denne Ulfvin«; roopadhe nähr dhe gingo 
ifrå Munkebroon och att trätan kom der utaf. Men sedan wij fingo see wachten 
begynte Ulfvin#; att kasta steen och slåå på wachten äfwen så wäl som wij. Detta 
samma sadhe Sideli#;, att både Ulfvinus, Brooman och dhe andre Vesmanni woro 
alle tillhoopa på wachten.

Johannes Ulfvin#; sadhe ney här till, men om iag een gång roopadhe will iag 
derföre plichta.

Framkallades altså wachten och befaltes dem wittna om detta: Då bekiende wacht- 
mestaren att Ulfvin#; gick Rasken och wachten emillan och stelte till godo på 
Munkebroon, item att han på nya broon nähr perlamentett angick och medan dett 
påstodh hörde een roopa, håller opp. Detta samma betygadhe och wachtknechterne.

Emedan altså Johannes Rask beroopadhe sig på een student benemdh Ola#; 
Lundius oppkallades han och följandhe eedeligen wittnadhe. När perlamentett 
angick kunde iag dett see af min kammar hoos Olof Sigfridson, men intett tycke 
mig eller kundhe see att der woro öfwer 6 eller siu studiosi. Sedan kommo Johannes 
Jonas, Ola#; Ponteli#; (som ehest kallas Brooman), Tonner#; och twenne Holmen
ses äntå hwilkas nampn iag ey weet, in uti min kammar. Rasken waar icke inn, utan 
desse fem och twenne af Holmensib#; woro wist swartadhe, dhe öfrige achtadhe iag 
ey effter. Johannes Jon® hadhe intett strukett sigh i ansichtett, be:te Johannes in- 
creperade dhe andre att dhe hafwa giordt orätt i dett dhe hafwa gått på wachten, 
sade och att han intett slogz utan styrde till godho.

Olaus Brooman inkallades, refereradhe saken efwen som Johannes Ulfvin#;, och 
bekiendhe att han och Johannes Ulfvinus roopadhe hwar sin gång. 2. Att han slogh 
wachtmestaren ett slagh med sköffelen. 3. Att dhe andre Vesmanni intett gingo med 
dem Långgatan oppföre utan skildes wijdh dem på broon nedre wijd Islandett, och 
altså intett woro med i sellskapett nähr perlementett angick.

Emedan Petrus Raugman som yxen hadhe medh sigh intett fans i staden, dy op- 
kallades een wijd nampn Johannes Fabrici#; hwilken denne Raugman herbergeradhe 
hoos, hwilken eedeligen wittnade att Raugman hadhe bekiänt för sig att han hadhe 
slagett på wachten med yxe och kastatt steen.

Omsider inkallades een borgare benemdh Matz Larson, hoos hwilken Rasken med 
sitt sellskaap hafwer samma affton warett, och sotatt sigh, hwilken afflade sin 
eedh, och bekiendhe att han intett hördhe till eller wiste utaf att dhe sig sootadhe, 
eller förnam att deres sinne waar att gåå på wachten.

Sedan denne ransaakningh waar öfwerstånden befalte[s] alla Holmenses, Johannes 
Rask och Olaus Brooman att gåå inn carcerem till dess domen kan afseyas.

Wijdare befaltes wachtmestaren att insettia Raugman om han kan ingenfinnas. 
Cursores skole och arrestera re et corpore dem som hafwa warett med i sellskap. 
Vid. $ 8.

5. Refereradhe Rector att Dn. Petr#; Rudbecchi#; fodrar på introduction och 
begiär komma in Consistorium att förklara sigh.

Resolutio. Tijden ähr nu långe sedan förleeden, och ährendett ähr per vota till- 
förendhe slutett.

6. Bewiljades till een fattigh studiosi, Benjamin benemdh, begrafning 20 dr 
kopp^f.tt ex fisco studiosorum.
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7. Slötz att mölnaren Erich Mårtenson motte med snareste clarera sin skuldh, och 
i medier tijdh stadigt blifwa under Academiae jurisdiction.

8. Discurrerades immediate effter ransakningen om dett sootandhe som Holmenses 
hafwa brukatt i ansichte, skulle kunna räknas för personat ion. Sedan omröstande 
skedt waar, befans ingen som icke ehrkiendhe detta sootandhe för een specie af 
personation, oansedt dett ey bestodh uti heelt förmummandhe medh klädher.

Finis rectorat»j 
admodum reverendi Dni Doct:ris 

Caroli Lithmanni.
SS:ae theoL Prof. ordin.

Acta academica sub rectorati viri 
reverendi et praeclarissimi 
M. Isaaci I. Istmenii, Phys. 

Professoris ord. qui sceptra academica 
consuetis ritibus accepit A:o 1655 mense De

cembri atque d. 11.

Den 13 Decembris

sammankallade Rector samptlige DD:es Professores i kyrkian utaf orsaak att ett 
KongL breef waar ankommett på hwilkett hastigt fodrades swaar. Detta bleef 
altså nu oppläsett och befans att dett war H:s KongL Maijrtz literse confirmatori* 
till juris professionem extraordinariam gifwett Petro Elise Gavelio juris licentiato. 
Denne KongL Maij:tz aldranådigste wilja och förordning ehrkiende Ven:dm Con
sistorium uti underdånigheet, men betenkiandett om modo introductionis och annatt 
som här wijdh böör considereras oppskiötz tili ordinarii Consistorii dagh.

2. Slötz att h:r Erickz [Munks] oeconomi sohn, hwilken icke med alfwar studerar 
utan hafwer tillförende relinqueratt och stält sig under befallningzfolkett, men nu 
ähr tillbakakommen hållandes sig här under studentenampn, och ibland dem många 
förförandes med oliudh och drickande, motte af Rectore privatim förwijsas.

3. DD:r Stigzeli«r p.t. serarii inspector begiärte att Ven:dm Consistorium wille 
snart sluta någott om spannemåhlskiöpett, på dett bönderne kunde den i tijdh ut
föra. ResoL Wijdh Kopparbergett kan man icke detta åhr förmoda mehr ähn 
9 dr tu a  Dock må Quaestor reesa der oppföre och see till om han kan mehre 
bekomma, ehest håller man sig här wijd, till dess man någott wijdare om prijsett 
förnimmer.

Den 14 Decembris

höltz Consistorium majus sedan predikan waar ändatt i kyrkian, praesentib. M. 
Isaeo Istmenio p.t. Reet., DD:re Stigzelio, DD Tersero, M. Erico Odhelio, DD Side- 
nio, M. Israele Bringio, Dn. Henrico Ausio, M. Olao Unonio, M. Christ. Ravio, 
Dn. Benedicto Hedraeo, D a  Joh. Bureo, M. Petro Liung, D a  Verelio Qusestore.

1. Uplästes Illustrissimi Academiae Cancellarii breef, hwar utinnan H. HögGrefL
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ExceUence fodrar att Consistorium wille offtare breef om Academiens ährender 
öfwerskicka. Denne H. HögGrefL Excellence günstige affection emoot Academien 
och dess personer ankiende Venrdm Consistorium och sig gratulerade med ödmiuk 
tacksamheet, och oansedt någre breef nyligen ähre öfwergågne om åtskillige Acade
miens ährender hwilka till efwentyrs intett ähre ankomne, skall lickwäl med nästa 
post skrifwas till H:s Excellence.

2. Proponerade Rector om extraordinariis Professoribus Dn. Petro Rudbecchio 
och Dn. Petro Eliae Gavelio, delibereredes altså om desses salariis, huru dhe motte 
kunna tillhållas att dhe icke Academien och dess ordinarie betiente till skada, sig 
på sätt som för skedt ähr, låta utwärka breef på ordinarie och högre salarium.

Inkallades altså Dn. Petrus Rudbecchi»r och förehöltz honom detta sampt om den 
skrifftelige försäkring som han här om giöra borde. Hwar till han swarade: Jag 
kan icke gierna gifwa någon skriftelig försäkring för dhe orsaker som iag tillförende 
förmält hafwer, utan muntligen will iag här contestera och uti sanning lofwa att 
iag hwarken sielf eller igenom andra will eller skall practicera mig till någon större 
löhn eller salarium ähn som mig på staten ähr tillslagett till dhe andres som ordinarie 
hafwa bör förfång och skada, alleenast beder iagh att Ven:dm Consistorium wille 
framdeeles nähr någott öfwerskott blifwer, mig wara befodreligitt till någott augment 
på denne min ringa löhn. Här på handrekte Dn. Rudbecchi«r Rectori, och bleef 
honom tillsagt, att om någott öfwerskiuter sedan ordinarie staten, tryckett och annatt 
nödwändigt befahlt ähr, skall han blifwa hulpen.

Här effter inkallades Dn. Petr»r Elise Gaveli«r och förehöltz honom sammaleedes 
huru som ähr beskaffatt med Academiens inkomster och att Consistorium förmedelst 
KongL breef ähr försäkratt, att ingen som extra statum någott hafwer att fodra, 
må bekomma dett, för ähn som ordinarie staten ähr betalt, eller man åt minstonne 
weet att dett för alla tillräcker, hwarföre påmintes honom att han motte wara till- 
fredz medh dett som på staten ähr adjuncturae juris tillslagett, in till dess någott 
öfwerskott blifwa kan. Här till swarade ofwanb:te Dn. Gavelior. Jag står intett der 
effter att någon som på ordinarie staten instält ähr må någott mista för min skuld, 
och will gierna wara tillfredz med dett som adjuncturae tillslagett ähr, in till dess 
någott kan öfwerskiuta sedan ordinarie staten betalt ähr och då förmodar iag mig 
kunna effter KongL breef bekomma dett som mig ähr tillordnatt. Här på hand
rekte Dn. Gaveli»r Rectori.

3. Inspectoris stipp, frågade huru stipendiarii skole mulcteras som hafwa warett 
borto. Resolutio. Effter som tillförende der om ähr slutett.

4. Slötz att magistri som ähre stipendiarii motte mindre wara obligerade att 
wara tillstädes in disputa/ronibus philosophicis, och att dhe intett motte re[s]pon- 
dera sub praeside, utan antingen sielfwe praesidera eller hafwa partes opponentis.

5. Slötz om spannemåhlskiöpett att man motte i Stocholm och här omkring 
begiära otto dr tunnan, men wijd Kopparbergett tijo och intett sälja der oppe under 
9 dr tunnan. Dhe som bortreesa på detta ährendett skole hafwa plenipotentiam 
att laga härom till Academiens bästa och interesse.

6. Assessores in minori Consistorio blifwa per hoc semestre T>:us D:r Carolus 
Lithman, M. Olaus Steni»r, M. Olaus XJaoaius, Dn. Figreli»/. Inspectores typo- 
graphiae blifwa D:«r D:r Sideni#r, M. laurbergius. Decanus facultatis theologicae 
T>:us D:r Carolus Lithman, philosophicae M. Petrus Liung.
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Den 15 Decembris
giorde Dn. Pen»j Rudbecchi»/ och Dn. Petr»j Gavelhw sine juramenta tili 

professionerne uti Consistorio. Samma dag introducerades D a  Rudbecchh&r, och 
dagen näst effter D a  Gavelius, begge sine sceptris effter Ven:di Consistorii 
slut

Den 17 Decembris
höltz ordinarium Consistorium maius praesentib. M. Isaaco Istmenio p.t. Rectore, 

D:o D:re Laur. Stigzelio, DD:re Joanne Tersero, DD:re Carolo Lithman, M. Erico 
Odhelio, DD:re Sidenio, M. Israele Bringio, M. Olao Stenio, M. Nycopensi, Dn. 
Henrico Ausio, M. Olao Unonio, M. Joh. Laurbergio, M. Christiano Ravio, D a  
Benedicto Hedraeo, D a  Joh. Buraeo, D a  Jona Sundel, Dn. Verelio Quaestore.

1. Uplästes breefwett som skulle med posten öfwerskickas tili Illustriss:m Acade
miae Cancellarium.

2. Framstälte Rector sahL Gestrinii arfwingars begiäran att bekomma den rest 
som flyter af deres sahL faders räkningh nembL 2020 dr. Åtskillige påminte sig 
och nu att sahL M:r Boo offta hafwer beswäratt sigh dett sahL Gestriniftr och 
sedan hans enkia hafwa myckett öfwer sin löhn tagett till lähns af Academien, i 
synnerheet contesterade M. Unoni«r detta, såsom och h:r Professor Ausi»r medh 
desse orden: Så sant Gudh lefwer så ähre Gestrinii arfwingar skyldige Academiea 
Resolverades altså att the motte wijsa sin sahL faders räkning på heele tijden, 
såsom och på dett dhe effter hans dödh bekommen hafwa både på underhåldett 
såsom och till läns. När denne sedan blifwer colla/ioneratt medh sahL M:r Boos 
räkning och liquideratt skola dhe fåå om någott dem tillkommer, dock proportio- 
naliter såsom andre af resten bekomma.

3. Swen Swenson i Norrlanden beswärar sig att bönderne i Helsingeland intett 
weele föra spannemåhlen till Kopparbergen som ligger ut om deres lagsago. Reso
lutio. Wilja dhe icke detta giöra effter gammal sedwänjo skall dem blifwa före
hållen an  Academien kan försälja sin spannemåhl i Pijte eller Torne som ligger i 
deras lagsagu mycken längre bort. Ehest mone skrifwas till landzhöfdingen här 
om, men i medier tijdh till pastores uti soknerne och begiäras an  Archiepiscopor 
underskrifwer. Dock om dhe wilja bequäma sig an  taga een mk kopp:tt för hwar 
tunnes förzel, må man connahera medh dhem.

4. Quaestor frågade om han skall behålla den eene halfparten af krijgzhielpen till 
Academiens behoof, ty den andra halfpart ähr bönderne tillgifwett ResoL Oansedt 
donationen ähr lijkmätigt an detta som een extraordinarie pålaga till Academien 
behålles, dock må Quaestor sedan dena colligeran ähr, hålla dett i förwaring, och 
sedan om hårdt fodratt blifwer lefreera dett till Cronaa

5. Uplästes h:r Professoris S[c]hefferi zedel hwar uti han för ohälsa skull ur- 
sechtar sin absentiam.

6. Begyntes till an handla om stipendiariis som följer.
a. Discurrerades först om dhe personer som skulle inställas till an  niuta duplici 

stipendio och ibland dem om DD:ris Terseri amanuensibar men i synnerheet om 
amanuensi philosopho. DD:r Terser«r sadhe sig wilja behålla Suenonem Laurentii, 
hwilken han tillförendhe der till brukan hafwer, och ähr så godh i dhe studiis 
som någon annan effter wälb:te h:r Doctoris winnesbörd. Men Decanus nomine 
facultatis philosophicae sade an den samma som skall tillställas mone effter Aca-
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demias novas constitutiones och Illustrissimi Academiae Cancellarii mündige reso
lution blifwa der till af facultate philosophica examineratt och godkiend, och 
sedan effter be:te stadgar wald in Consistorio maiori. Och effter be:te examen icke 
ännu skedt waar skiötz slutett om denne opp till een annan gång.

ß. Wijste Rector ett breef af M. Johanne Sparrman der han begiärer resten af 
sitt stipendio nembL 33 dr kopp:tt. Resolutio. Effter DD. inspectorum, som på 
den tijdh som han afträdde hadhe oppseendett om händer, relation så hafwer 
be:te M. Sparrman intett waritt här intill dess tijden utfluten waar nembL höste- 
termijn 653 dy kan honom be: te rest intett beståås.

Henric#; cantor behåller sitt rumm propter cantum.
Ola#; Axeni#; ähr prest, har ey warett här heele termijn. Res. Handles med 

honom effter förra slut.
Petr#; Krook som hafwer skaffat sig IUustriss:mi Academi as Cancellarii breef 

på stipendii continua/jon och nu begiär duplex motte giöra proof.
Jonas Caroli skall admoneras att han låter finna sig tillstädes i exercitiis, om han 

ey effterkommer så utslutes han.
Laurenti#; Bure#; antiquitatis studios#; blifwer stående till dess han heemkom- 

mer, effter han snart förwäntas.
Notarii amanuensis blifwer denne termijn inneståendes.
Petr#; Kijlman skall mista stipendium för den tijdh som han icke hafwer här 

warett. När han igenkommer får han dett igen.
Sammaledes slötz om alla absentibus.
Om Petri Fiscovii stipendio ähr tillförende slutett.
y. Discurrerades ännu om dhe personer som skulle åtniuta duplici stipendio.
D:#; D:r Terser#; begiärte att Sueno motte blifwa stående denne höstetermijn, 

men sedan sadhe H:s Ehrwördigheet sig wilja ställa i Ven:di Consistorii disposition 
att giöra här utinnan dett gott och skiäligt finnes. ResoL Han blifwer denne ter
mijn ståendes.

Taltes om Andrea Nicolai Norcopensi och Petro Börclingio att komma till duplex 
stipendium. ResoL Dhe motte först giöra proof, men sedan Stände till facultates 
och totum Consistorium att resolvera här uti. Effter och ingen af dhe personer 
som begiära duplex stipendium hafwer giordt proof insettes inge denna gången.

ö. Effterföljande blefwo denne gången antagna.
Ex dioecesi Upsaliensi. Andreas A. Rondeli#; som hafwer tillförende hafft sti

pendium och hafwer waritt borto skall dett igen bekomma. Af nyo intages 
Jonas Verving Helsingus, men Ericus Samuelis och Petr#; Isaci skole kasta 
lott.

Ex dioecesi Lincopensi. Erland#; Jonse skall giöra proof, bekommer om han 
finnes bequäm. Eric#; Erici Myreni#; behåller sitt rum.

Ex dioecesi Scarensi bekommer Laurenti#; HwaaL
Ex dioecesi Stregnensi Paul#; Grooman.
Ex dioecesi Arosiensi bekommer Hermann#; [Petri], Arosiander blifwer i con- 

sidera/jon om dett blifwer rum öfwer.
Ex dioecesi Vexionensi bekommer Petr#; Danas«;.
Ex superintendentia Calmarniensi antages denne gång ingen.
Ex Hernsandensi bekommer Claudius Ligeli#;.
Ex Carolstadiensi bekommer Torstanus Floreni#;.
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Petrus Johannis Livoii#* skall bekomma om han kan giöra godt proof och 
rum blifwer.
Andreas Eureli#* blifwer promoveratt in supremam classem.

Nicolaus Cygnasus hafwer utbekommitt för all den tijdh han hafwer här warett, 
och hafwer icke mehre att wänta.

M. Andreas Ajalin#* begiärer någon undsättning. Resol Wore någott öfwer 
skulle han bekomma.

M. Magnus Celsius begiär stipendium mathematicum. Skiutz opp här med till 
dess om duplicanterne slutett blifwer.

Den 17 [ =  27?] Decembris
woro sammankallade in aedib#* Rectoris DD:r Daniel Sideni#*, M. Olaus Uno- 

ni#*, M. Christian#* Ravi#*, D a  Emund#* Figreli#* och Notari#*.
1. Proponerades om Torberni Fegraei ödmiuke begiäran att han motte igen be

komma ett swerd som wachtmestaren af hans broder Haquino tagett hadhe, all- 
denstund denne Haquin#* hade hwarken roopatt eller blottatt swerdett som Tor- 
bern#* föregaaf. Här emoot bewijste wachtmestaren att han Haquin#* hadhe både 
roopatt och gått med dragett swerd. Resolutio. Emedan wärjan förbruten ähr motte 
Haquin#* henne med penningar igenlöösa om han will hafwa den igen.

2. Beswäradhe sig M. Magnus Celsius öfwer h:r Professorem M. Christianum 
Ravium att han ey hafwer bekommett dett donativum som H:s KongL Maij:tt wijd 
sin lyckelige cröning till adjunctos aldranådigst förähradhe, refereradhe att fem 
ducater ståå tillbaka för sigh och fem för M. Olao Gestrinio. H:r Professor 
M  Ravi#* swaradhe här till: Så många penningar som adjunctis woro ährnade 
hafwer iag utlefreratt, men orsaken att desse twenne fingo alleenast fem rdr hwar, 
waar thenne, att Rector tunc temporis Doctor Bröms befalte mig att lefwerera till 
secretarium M. Fontelium tijo ducater, och dett för serdeeles orsaker skulL

Resolutio. Consistorium kan ingen förändring här utinnan giöra. Handrecktes 
altså parterne, och lofwade M. Celsi#* att han skulle här effter låta h:r Professorem 
M. Ravium omolesteratt blifwa uti detta ährendett

3. Anklagade Samuel klockare Gustavum Grasman för dett han sidst uti recto- 
ratett hadhe frågatt sin broder hwarföre dhe kalla sig rääf, begiärte att han motte 
här uti wijsa sin saguman och derförutan för denne gierning blifwa straffatt.

Gustav#* Grasman bekiende sig hafwa i skemtewijs frågatt hwarföre dhe kalla 
Samuel klockare rääf. Om sagesman sadhe han, att alla uti staden weeta dett honom 
ähr detta genom ett eller annatt passqwill sampt annan fixering påfördt, sig intett 
wara plichtig att wijsa någon sagesman.

Resolutio. Gustavus Grasman skall för denne sin otijdige frågan böta 6 mk 
effter cap. 31 RåcLB.

4. Johannes Pauli booktryckiaren begiärte betahlning för golfwett och kakel
ungen i Communitetzstufwan, eller och att han motte fåå taga bort kakelungen. 
Resolutio. Consistorium maius motte först determinera, om han, på all den tijdh 
han dher sutett hafwer, skall hafwa husen åtnutne utan någon hyra eller icke, 
och om icke ähr skiäligett, att han till dett ringaste på sin egen bekostnatt böör 
hålla husen wijd macht och dhem så myckett förbättra som hans egen nödtorfft 
hafwer fodratt. I medier tijdh motte Johan Pauli låta kakelungen blifwa orörd 
wijd straff tillgiörande.
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Wijdare slötz och att Johan Pauli motte tillhållas att gifwa obligation för 
tryckett.

5. Dn. Professor Figjtelius frågade om Ven:dm Consistorium skiäligt kan effter- 
låta att han bekommer på een lijten tijdh någre skålpund tryck till läns emoot 
nöijachtig pant. Resolverades intett.

6. Refererade Rector om DD:ris Terseri censura öfwer reverendi M. Laurbergii 
utgångne tractat.

7. Refererade Rector een borgares beswär öfwer Jodocum Otto att han ähr för 
husleegor skyldig sex rdr. ResoL Den booktunnan som han hoos borgaren hafwer 
quaarlemnatt mötte först tillbiudas Claas Eden att inlöösa, will han icke dett så 
motte skrifwas Johan Otto till, men om honom icke behagar inlösa sin broders 
böcker, motte der af så myckett utmätas som skulden kan betahlas af.

8. Framkom Johan Matzons bagarens fullmechtig och fodrade 9 rdr för hus
hyra af Nicolao Valerio. Effter session allereeda dissolveratt waar skiötz här med 
opp. Vide acta 5 Martij.
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5 5 , 56, 5 9 , 60, 64, 68, 70, 7 3 , 7 5 , 7 7 , 
80, 83, 84, 87, 90, 91, 93, 96, 104, 106, 
108, 109, 113, 114, 116, 124, 129, 131,
134, 136, 140, 142, 149, 150, 163, 165,
168, 170, 176, 178, 179, 181, 198, 200,
207, 209, 212, 215, 218, 221, 223, 224,
228, 230, 240, 241, 243, 251, 257, 258,
259, 261, 263, 265, 267, 289, 293, 294,
296, 304, 306, 319, 320, 322, 325, 332

Figrelius, Olaus Olai 116 
Filmerus, Elias eller Jonas 115 
Filmerus, Ericus Magni, komm, i Tuna 10  
Finlou, Elisabeth. Se Sundel(ius)
Fiscovius, Sveno Laurentii 97, 164, 276, 310 

331 (Petrus Fiscovius)
Flaccherus, Ericus O. 188 
Fleming, Jöran m ,  122, 142 
Florenius, Torstanus 331
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Folkernius, Laurentius 47, 112, 113 
Fontelius, Petrus Olai, akad.-notarie 9 1« 92, 

153, 208, 209, 296, 311, 332 
Fornelius, Laurentius, professor 18, 71» 87, 

109, 133, 134, 178, 218, 236, 266, 267, 
271, 279, 282, 287, 306, 309, 313» 317

— Närvarande i konsist. 10, 11, 13, 15, 18,
22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 46, 53. 
54, 55, 61, 68, 70, 75, 80, 83, 84, 90, 91, 
93, 95, 103, 106, 108, 109, n o , 113, 
145, 170, 178, 179, 185, 195, 1 9 7 , 203,
212, 218, 224, 230, 238, 241, 251, 257,
259, 261, 263, 265, 266, 271, 274, 278,
280, 284, 301, 302, 304, 309, 310, 311,
312, 314, 324, 325

Forsius, Sigfridus Aronus 93, 122, 130, 142 
Franck (Franch, Frank, Frankenius), Johan

nes, professor 36, 40, 50, 63, 72, 79, 83, 
104, 109, 183, 210 f., 213 ff., 253, 279 f., 
282, 296

— Närvarande i konsist. 10, 15, 23, 24, 25, 
32, 3 5 , 1 4 9 , 150, 1 9 5 , 203, 218, 232, 
251, 263, 275, 278, 279, 280, 289, 294

Franck, Johannes Johannis, Ups. 33 f., 35 ff. 
Franck, Laurentius 37, 72 
Franck, Lisken 214 
Franck, Sueno 37
Fredrik, apotekarson. Se Wolimhaus 
Frcinshemius, Johannes, professor 28, 32, 33, 

49 , 50 , 52, 56, 57, 88
— Närvarande i konsist. 34, 38, 46, 52, 53, 

54
Fullerton, Jöran 40, 68 
»Funkarna» 22 
Fämja, hustru 62, 63

Gabriel Matthix 137, 140, 164 
Gadd, Nathanael 326 
Gammal, Johannes Johannis 188 
Gartman, Johannes N. 164 
Gavelius, Petrus Elite, professor 143, 298, 

328, 329, 330 
Geijer, Sebastianus 256 
Gelsenius, Sveno Theodori, präst, stilgjutare 

50, 5 4 , 57 
Georgius Petri 317 
Gers, Petter. Se Gjers 
Gert, guldsmed. Se Skeppare 
Gestrinius, Elisabeth, änka efter prof. Mar

tinus Gestrinius 86, 110, 151, 229 
Gestrinius, Gustavus 115, 118, 129, 136, 207, 

208 f.
Gestrinius, Kerstin 204 
Gestrinius, Martinus, professor 204, 217, 224, 

227, 229, 231, 248, 330 
Gestrinius, Martinus Martini 86, 204, 209

Gestrinius, Olaus, adjunkt 24, 91, 203 f., 243, 
256, 257, 271, 272, 276, 277 f., 283, 284, 
332

Gestrinius, Petrus 202, 203 f., 208 f., 260 f., 
268

Geting, Johan 62, 63
— hans hustru. Se Anna Nilsdotter 
Gi(e)rs, Olaus 199, 201
Gjers, Petter, akad.-räntmästare i Åbo 65 
Golawitz, Johan 182, 183 
Gotscalcus Gotscalci 41, 66 f., 68 
Graan, Abraham 173 
Gra(a)n, Olaus 16, 175 
Granteus, Haquinus, f. d. bibliotekarie, kh i 

Tierp 25 
Grasman, Gustavus 317, 319, 332 
Greger, bokbindare 76 f., 108
— hans änka. Se Margareta
Grooman, Paulus 200 f., 208, 210, 245, 317, 

331
Grubb, Achatius Samuelis 138 
Grubb(e), Jacobus Petri, Geval. 55, 260 f., 

268
Grubb, Samuel Samuelis 138, 199 
Gudmundus Georgii, Vestm. 68, 116, 289 
Gunmundus Nicolai 51 
Gunnarus Jo(h)annis, Smol. 26, 38, 138 
Gustaf Larsson, borgare 173, 181 f.
Gustavus, praeceptor för studenterna Rosen- 

stierna 181 
Gustavus Esberni. Se Maraeus 
Gustavus Haraldi 182 
Gustavus Ulphonis, kh i Norrbärkc 29, 30 
Gyldenklou, Anders, president 11, 28, 69, 

253, 263, 264 
Gyllenanckar, Gabriel, landshövding 98 
Gyllenstierna, Erik, riksråd 262 
Gyllenstierna, Johan, student 15, 17 
Gyllenstierna, Jöran, landshövding 39 
Gyllenstierna, Jöran (Georg), student 8, 12 ff., 

15 ff., 18 ff.

Hackestadius, Petrus Erici 37, 55 
Hadorph, Johannes Nicolai 48, 97 
Hagaeus, Ericus 114 
Hambraeus, Jacobus 277 
Hammaraeus, Edvardus Philippi 28, 67 
Hammarinus, Ericus Samuelis, Gestr., 188, 

2 4 4 , 331  
Hammar(us), Erik 237 
Hanning, Laurentius 317 
Hans i Slavsta 22 
Hans, pappersmakare. Se Obenher 
Hans Börjesson (Byrjeson), fogde 99 
Hans Eriksson, akad.-bonde i Brunby 206 
Hans Eriksson, köpman vid Kopparberg 31, 

39, 68, 170, 190
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Hans Guliksson, borgare i Stockholm 10, 
25 f., 43, 86 

Hans Ivarsson, akad.-bonde i Stavby 99 
Hans Jakobsson, skogvaktare (kallas Matts på 

sid. 126) 133 
Hans Olofsson i Fjärdingen 24, 236 
Hans Salomonsson, akad.-bonde i Odensvi 

79, 81
Hans Thomasson, akad.-bonde i Håtuna 7 
Haquinus Laurentii, Vestrog. 38, 321 
Haraldus, student (1652) 112 
Haraldus Magni 38
Hedraeus, Benedictus, professor 58, 70, 72, 

95, 99, 106, 126, 128, 132, 133, 135, 136, 
142, 149, 151, 169, 171, 174, 178, 181,
183, 185, 189, 230, 238, 259, 266, 268,
281, 287, 288, 291, 297, 299, 309, 320

— Närvarande i konsist. 28, 29, 31, 34, 35, 
37, 38, 46, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 66, 
68, 69, 70, 73, 75, 78, 82, 83, 84, 87, 
90, 91, 93, 95, 9 (5, 99, 100, 102, 103, 
104, 106, 108, 109, 110, 113, 114, 116,
121, 124, 127, 129, 134, 136, 140, 142,
163, 166, 168, 170, 172, 178, 179, 183,
185, 186, 187, 190, 194, 198, 200, 203,
207, 209, 212, 223, 224, 227, 232, 239,
241, 243, 251, 258, 259, 261, 263, 265,
267, 271, 278, 279, 280, 283, 285, 288,
289, 291, 294, 296, 301, 304, 306, 309,
311» 312, 314, 319, 320, 322, 325, 328,
3 3 °

Heiner, Justinianus, professor 87 
Henricus Caroli 69, 207, 208, 210 
Henricus Jonas 199 
Henricus Magni, Verml. 27, 38 
Henricus Roslagius, rector cantus 223, 244, 

288, 295, 331 
Henrik, snörmakare 53
Herman, Hans, bältare (remsnidare) i Stock

holm 40, 60, 110, 125, 192 
Hermannus Petri 188, 245, 331 
Herner, Nicolaus 51 
Hernodius, Andreas Laurentii 27 
Hernodius, Laurentius N. 164 
Hessenius, Andreas Johannis, Aros. 47 
Hessler, Bergerus Caroli (Anthoni) 53, 79, 

97
Hieronymus, student 72 
Holstenius, Gabriel Erici 188, 245 
Hontherus, Daniel, kh i Valö 209 
Hontherus. Se även Hunterus 
Hoof, Petrus 258 
Horn, Christer, överste 178 
Horn, Gustaf, riksmarsk 98 
Hornbein (Hornbeyer), Jacob, bokbindare i 

Stockholm 95, 314 
Hultenius, Fredericus 308 f., 311

Hultenius, Nicolaus 240 
Humble, Esaias Haquini 189 
Humerus, Zacharias, professor 18, 27, 32, 77, 

293
— Närvarande i konsist. 7, 8, 9, 10, 13, 15, 

18, 22, 23, 24, 25
— hans änka 77, 107
Hunterus (Hontherus), Ericus, quaestor 89 f., 

200, 304
Hunterus (Hontherus), Jacobus 89 f.
Hunterus (Hontherus), Johannes, kh i Alunda 

32, (64), 89 f.
Hunterus (Hontherus), Olaus 89 
Husman, Henrik 270 
Huss, Erasmus Johannis 79, 175, 231 
Hwa(a)l, Laurentius L. 164, 188, 331 
Håkan, kopparslagare ix, 96 
Höjer, Samuel 77

Ille, Elin. Se Rintelen 
Ingeborg Larsdotter, hustru 62 
Insulander, Nicolaus O. 326 
Irving, Alexander 112 
Isacus Nicolai 244 
Isaeus Simonis 99 
Iser, Johannes Johannis 55, 79, 82 
Israel Danielis (Danielsson), Roslag. 12, 13, 

20 ff., 23, 24, 25, 27, 28 
Istmenius (Istmoenius), Isac, professor 18, 50, 

71, 77, 98, 101, i n ,  115, 122, 144, 216, 
221, 265» 266, 287, 296, 297, 298, 299, 
313, 3 1 9 , 3 2 5 , 328

— Närvarande i konsist. 11, 13, 15, 18, 22,
23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 
3 5 , 3 7 , 46, 5 3 , 5 4 , 5 5 , 68, 70, 7 5 , 80, 93, 
100, 102, 106, 110, 113, 121, 131, 140,
142, 147, 149, 150, 163, 167, 168, 170,
176, 178, 181, 183, 221, 223, 227, 239,
241, 285, 289, 291, 298, 304, 312, 314,
319, 325, 328, 330

Jacobus, student (1655) 258 
Jacobus Balthazari, kh i Börstil 278 
Jacobus Josephi, kursor 17, 35, 61 ff., 65 f., 

120, 133, 135 f., 174, 211, 223, 261, 303, 
320

— hans hustru. Se Margareta
Jakob Hansson, glasmästare 46, 50, 51, 53, 

58, 140, 259, 278, 284 
Jakob Larsson, vaktknekt 126 
Jakob Mattsson 235, 324 
Jakob Mickelsson, akad.-bonde i Lena 305 
Jakob Olofsson, båtsman i Stockholm 76 
Jansonius, Johannes, boktryckare 228 
Jemman, Jonas 270, 272 
Johan, bardskarare 133, 134 f., 137 h, 139, 

141, 142
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>Johan fransosen». Se Vallois, Jean 
Johan i Alunda. Se Hunterus, Johannes 
Johan Andersson 141, 142, 162 
Johan Andersson, borgare 257 
Johan Andersson, fogde 38, 43, 64, 74, 100, 

142, 146, 149, 176 
Johan Andersson, vaktknekt, timmerman 17, 

7 4 , 1 7 7 , 312
— hans broder 132
Johan Andersson, vaktmästare. Se Johannes 

Andreas, Belingensis 
Johan Chrissmansson, tullnär 173 f., 180, 183 
Johan Eriksson, akad.-bonde i Tuna 322 
Johan Eriksson, stadsvakt 138 
Johan Eskilsson 57 
Johan Gustafsson, bonde 321 
Johan Henriksson (Hindersson) 122 
Johan Henriksson (Hindersson), källarsven 

i n  f.
Johan Henriksson, timmerman 78, 103 
Johan Henriksson, vaktknekt 17 
Johan Johansson, gästgivare i Rotsunda 69 
Johan Jonsson, borgmästare. Se Salamis 
Johan Mattsson 235, 236 
Johan Mattsson, bagare 333 
Johan Mattsson, timmerman 129 
Johan Mattsson, vaktknekt 177, 302 
Johan Mårtensson 40, 118, 166, 169 
Johan Mårtensson i Västerås 177, 178, 179 f. 
Johan Nilsson 186 f., 188 
Johan Nilsson, fogde 69 
Johan Olofsson, akad.-bonde i Frösthult 83 
Johan Olofsson (Olsson), vid Gallret, borgare 

24, 3 3 . 3 4  f-. 5 2 , 5 3 , 84, 138 
Johan Olsson i Berthåga, humlegårdsdräng 

312
Johan Pauli, boktryckare. Se Johannes Pauli 
Johan Persson, klockare i Romfartuna 87 
Johan Persson, timmerman 53 
Johan Persson [d. ä.J, vaktknekt 122
— hans änka 243
Johan Persson [d.y.], vaktknekt 139 
Johan Simonsson, borgare 211 
Johan Svensson, hans hustru. Se Margareta 
Johannes Andres, Belingensis, akad.-vaktmäs- 

tare, kursor 15, 17, 35, 51, 64, 90, 122, 
123, 139, 209

— hans änka 209 
Johannes Bartholdi 94 
Johannes Belingensis 244
Johannes Caspari (Johannes Casper) 120, 207, 

220
Johannes Christierni, Vestm. 11 
Johannes Christophori, Ostrog. 37, 69 
Johannes Claudi(i), Cuprim. 35, 213, 284 
Johannes Elis, Roslag. 41, 55, 74 
Johannes Jacobi, Börstel. Se Lenander

Johannes Hermongerensis 293 
Johannes Jesperi 236
Johannes Johannis, Salamontanus. Se Salber- 

gius
Johannes Jons, Holm. 52, 234 ff., 237, 240 
Johannes Jons. Se Ulfvinus 
Johannes Laurentii, Angerm. 74 
Johannes Martini, Calmar. (Upl.) 37 
Johannes Matthis, biskop 32, 81, 103, 121, 

163, 188, 233, 253, 290 
Johannes Nicolai, Bothn. Se Trast 
Johannes (Estani 176 
Johannes Olai, Heising. 38 
Johannes Olai, Pitens. 122, 188 
Johannes Pauli, boktryckare 23, 42 f., 51, 52,

5 4 , 56, 3 7 , 66, 67, 72, 7 3 , 7 7 , 78, 82, 
84 f., 92, 101, 103, 114, 117, 123 f., 140, 
143, 160, 166, 167, 190, 217, 220, 223, 
228, 233 f., 287, 300, 332 f.

— hans hustru 291 
Johannes Petri 64, 257 
Johannes Petri, Loher. 188 
Johannes Samuelis, Medelpadius 10 f., 23, 

43 f.
Johannes Simonis, rysk student 9 f-, 33, 40 f.,

55, 127 f., 129 
Johannes Stephani 74, 236 
Johannes Thoreti 322
Johannes Vidichinni 8, 12, 14 ff., 84, 93
Jon Persson 326
Jonander, Petrus 24
Jonas Bergeri 203
Jonas Caroli 257 f., 331
Jonas Olai 176, 182
Jordanus. Se Edenius
Junge, Daniel 64
Jäger, Sebastian 270, 272, 274, 275, 306, 

324 f.
Jödert, Johan, sekreterare 199 
Jöns, akad.-bonde i Vattholma 86 
Jöns Nilsson, vaktknekt 243 
Jöns Olofsson, bonde i Skogs-Tibble 99 
Jöns Olofsson, vaktknekt 177 
Jöns Olsson, akad.-bonde i Lena 303 
Jöns Persson, fogde 257, 258, 277, 296, 305, 

318
Jöran, borgare 268 
Jöran, dräng 21
Jöran Andersson, humlegårdsdräng 60 
Jörgen, stenhuggare 31

Kale, Rolof, borgare och rådman 109 
Kalf, Paulus Andre® 38 
Karin, Algot skräddares hustru 62 
Karin, hustru i Kolhammar, Odensala 286 
Karin, »lillpiga» hos Isabella von Cratz 214 
Karin, änka i Håsta, Gottröra 202
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Karin, änka i Skälsta, Ramsta 171 > 2 0 0
Karin Eriksdotter 29, 30
Karin Jakobsdotter 86
Karl Andersson, stadssekreterare. Se Wikare
Katt, Måns 194
Keck (Keckius) magister 12, 15, 16
Kempe, Christophorus 118
Kempe, Johannes 244
Kempe, Petrus 118
Kempensköld, Samuel 40
Kerstin, piga hos Anders Näbb 75
Keyser, Petrus 234 ff., 326
Kijlman, Petrus Suenonis 140, 164« 3 3 1
Kirstin. Se Kerstin
Klint, Olof 266, 275 f., 296, 316
Knut i Vattholma 178
Knut Andersson 153
Knut Hansson på Islandet 234
Kock, Isak 31, 39, 68, 241, 243
Kohl, Casper 64
Kolbeckius, Gustavus Johannis 173 
Kolbeckius, Petrus Andreas 47, 79  
Kolmodin, Michael, kh i Simtuna 67, 320 
Komstadius, Jonas 79, 82 
Koskull (Kooskiöld), Anders 119 ff., 127, 

130 f.
Kro(o)k, Petrus Nicolai, Neric. 244, 279, 

294, 295, 320, 331 
Kruse, Lars. Se Cruus 
Krutenius, Simon 204 
Kröger, Daniel, borgmästare i Uleåborg 68 
Kurck, Knut, landshövding 234 
Kylander, Jonas 121, 163, 188

Lamb, Mårten Andersson, fogde 54» 81, 86, 
90, 156, 176, 266

— hans änka 110, 123, 126, 137, 140, 156, 
230, 242

Langelius, Sueno Petri, Smol. 26, 38, 244 
Langman, Tönnes, landshövding 230 
Lars, bagare. Se Lars Jönsson 
Lars, »herr» (1651) 47 
Lars, »h:r Lars i Garn» 258 
Lars, skräddare 64
— hans hustru. Se Margareta Svensdotter 
Lars Andersson, akad.-bonde i Danmark 46 
Lars Andersson, akad.-bonde i överlunda,

hans änka 40 
Lars Andersson, borgare 324, 325 
Lars Andersson, humlegårdsdräng 177 
Lars Eriksson, akad.-bonde i Film 43 
Lars Eriksson, borgare 322 
Lars Hansson, broder till glasmästaren Jakob 

Hansson 53 
Lars Jordansson, byggmästare 291 
Lars Jönsson vid Dragarbrunn, bagare 162, 

208 f., 310

Lars Mattsson, mjölnare 94 
Lars Mårtensson, akad.-bonde i Forkarby 

3 0 5 , 3 1 3
Lars Nilsson, mjölnare 98, 162, 205, 269,

303
Lars Olofsson, akad.-bonde i Valö 209 
Lars Olsson, rättare i Västmanland 267 
Lars Persson, akad.-bonde i Rasbo 40 
Lars Persson, mjölnare 164 
Lars Pålsson 217
Lars Pålsson, akad.-bonde i Valö 209 
Laurbeckius, Canutus Laurentii (Canutus N.) 

9 7
Laurbergius, Johannes, professor 48, 67, 70, 

86, 132, 133, 169. 182, 183, 210, 217,231, 
233, 238, 281, 287, 329, 333

— Närvarande i konsist. 7, 13, 15, 18, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 
3 5 , 38, 41, 4 6 , 5 2 , 5 5 , 5 9 , 60, 66, 70, 7 5 , 
78, 83, 86, 87, 93, 95, 100, 102, 108, 
109, n o , 116, 127, 129, 131, 145, 147, 
150, 165, 166, 168, 172, 176, 178, 184, 
186, 190, 217, 224, 230, 234, 239, 251, 
265, 275, 280, 292, 294, 306, 309, 312, 
325, 33 0  

Laurbergius, Laurentius 270, 273 
Laurelius, Olaus, biskop 20 ff.
Laurentinus, Petrus, adjunkt 48, 73, 81, 91, 

92 f., 94, 115, 129, 140, 143, 190, 222, 
265, 270 f., 273, 276, 306 

Laurentius Andreas, Gothob. 27 
Laurentius Assarias 153 
Laurentius Benedicti, Holnäs. 37 
Laurentius Caroli 93 
Laurentius Erici 308 
Laurentius Gudmundi 55 
Laurentius Jacobi, Hels. 115 
Laurentius Johannis, Arentun. 201 
Laurentius Johannis, Börstel. 164, 188 
Laurentius Laurentii, Gestr. 188, 244 
Laurentius Laurentii, Vestrog. Se Otter 
Laurentius Magni 109
Laurentius Paulinus Gothus, ärkebiskop 117 
Laurentius Petri 97, 116 
Laurentius Thomas, Ups. 68, (78)
Leenberg, Petrus 245 
Lei jonsköld, Augustin 15 
Lenasus, Johannes, ärkebiskop 28, 194 
Lenander, Johannes Jacobi, Börstel. 262, 274, 

278, 306
Lerbeckius, Ericus, adjunkt 130, 210 
Leufstadius, Andreas Magni 183, 244 (An

dreas L.)
Lewenhaupt, Ludvig Wierich, greve, överste 

224
Ligelius, Claudius 33 1
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Lithman, Carl, professor 71, 72, 83, 85, 128, 
144, 195, 265, 282, 285, 328, 329

— Närvarande i konsist. 7, 10, 11, 15, iß,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 
37, 38, 54, 55, 56, 59, 61, 68, 70, 73, 75, 
78, 80, 82, 84, 87, 9 3 , 9 6 , 9 9 , 113, 116, 
127, 149, 162, 166, 168, 172, 175, I76,
181, 183, 187, 194, 1 9 5 , 198, 200, 217,
221, 222, 224, 232, 234, 251, 257, 259,
263, 265, 271, 274, 275, 278, 279, 2 8 o ,
285, 288, 289, 291, 292, 294, 296, 298,
301, 303, 306, 309, 312, 322, 325, 330

Liwijn, Magnus Jonae 37, 7 9 , 82 
Ljung, Petrus, professor 28, 29, 41, 44, 4 7 , 

56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 70, 86, 90, 
103, 114, I3 if-, 1 3 4 , 1 3 5 , 136, 163, 164,
182, 183, 193, 195, 196, 200, 202, 212,
221, 222, 224, 230, 240, 242, 243, 258,
274, 281, 287, 303, 304, 306, 309, 329

— Närvarande i konsist. 28, 29, 30, 32, 33,
3 4 , 3 5 , 3 7 , 4 1 , 46, 52, 5 5 , 5Ö, 5 9 , 61, 66, 
68, 70, 7 5 , 78, 83, 86, 87, 90, 9 3 , 96, 
100, 102, 104, 112, 114, 118, X19, 124,
127, 131, 134, 139, 1 4 2 , 1 4 5 , 1 4 9 , 150,
163, 170, 176, 183, 185, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 1 9 5 , 1 9 7 , 198, 199, 202,
203, 209, 212, 217, 219, 221, 222, 223,
224, 228, 234, 239, 240, 241, 256, 258,
259, 263, 265, 267, 270, 274, 2 7 5 , 278,
279, 280, 283, 284, 285, 289, 291, 293,
294, 302, 306, 309, 310, 311, 312, 319,
320, 321, 325

Loccenius, Johannes, professor, bibliotekarie 
25, 3 2 , 4 5 , 4 8 , 50, 5 5 , 7 5 , 78, 9 5  f-, 1 4 5 , 
147 f., 149, 150, 152, 162 f., 168, 171, 
189, 226, 233, 253, 255, 310

— Närvarande i konsist. 285, 298 
Lodinus, Johannes Petri 97
Lohrman, Elin, änka efter Thomas Lohrman 

162, 170
Lohrman (Lårman), Thomas, borgmästare 

138, 170 f.
Lorentz, trumpetare 178 
Lorenz Engelbrektsson 208 
Lubinus, Marcus Theodori 38, 53 
Lucius, Petter, boktryckaregesäli 33, 34 f., 40, 

52
Ludvig, »greff Ludwijk». Se Lewenhaupt
Lund, Andreas 24
Lundius, Daniel Olai 68
Lundius, Ericus 236
Lundius, Matthias, komm, i Tensta 83
Lundius, Olaus 327
Luth (Luuth), Kerstin Johansdotter, änka efter 

prof. Wallius 26 
Luuth, Petrus 118 
Lyserus, Vilhelmus 218 f.

Lång, Haquinus (»Långhåkan»), kursor 63 
Lårman. Se Lohrman 
Lövenschildius. Se Leijonsköld

Magnelius, Olaus 24
Magnus Bruntonis, rektor i Norrköping 106 
Magnus Danielis, Suderm. Se Schiller 
Magnus Nicolai, Hels., adjunkt 24, 29, 81, 

84, 92, 115, 130, 188, 210, 243 
Magnus Petri, Enecop. 37 
Magnus Udderi, Smol. 26, 38, 33 
Malin, »kona» 293 
Malin, änka efter Simon Nilsson 107 f. 
Marseus, Gustavus Esberni 82, 97 
Margareta (»hästsko-Margreta») 77 
Margareta, hustru 99 f., 122 
Margareta, hustru till byggmästaren Bengt 

Larsson 61 ff., 64, 63 f.
Margareta, hustru till kursorn Jacobus Jo- 

sephi 61 ff., 64, 65 f.
Margareta, Johan Svenssons hustru 62 
Margareta, svägerska till boktryckaren Johan

nes Pauli 291 
Margareta, svägerska till vaktknekten Johan 

Persson 122 
Margareta, änka i Edeby, Almunge 320 
Margareta, änka efter Greger bokbindare 76 f., 

102
Margareta Danielsdotter, piga hos professor 

Loccenius 310 
Margareta Eriksdotter, Anders Svenssons 

hustru 61, 62 
Margareta Eskilsdotter 167 
Margareta Larsdotter i Orkesta 85 
Margareta Markusdotter 36 
Margareta Svensdotter, Lars skräddares hustru 

62, 64
Maria (Marje), hustru 241 
Maria (Marje), piga hos Jakob Mattsson 323 
Maria, änka i Väsby, Almunge 320 
Maria (Marje), Nils Anderssons hustru 184, 

186 ff.
Marit, vaktknekten Erik Anderssons moder 

184 f.
Markus Eriksson, stadsvakt 138 
Martinus, konstmästare (mekaniker) 92 
Martinus, en pojke i n  
Martinus Elise, Roslag. 33 
Martinus Olai Nycopensis, professor 23, 24, 

26, 50, 52, 67, 69, 71, 72, 9 9 . 106, 128, 
135. 136, 163, 170, 177, 230, 262, 277, 
281, 287

— Närvarande i konsist. 7, 13, 15, 18, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 37, 
38, 46, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 64, 66, 68, 
70, 7 3 , 7 5 , 7 7 , 78, 80, 83, 87, 90, 9r, 
93, 96, 99, 104, 108, III, 112, 113, 116,
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124, 127, 134, 136, 170, 172, 176, 185,
187, 198, 207, 212, 217, 218, 227, 232,
239, 241, 257, 262, 274, 278, 279, 280,
283, 285, 291, 292, 296, 298, 304, 306,
322, 330

Matthias, humlegårdsmästare. Se Matts Olofs
son

Matthias, komm, i Tensta. Se Lundius 
Matthias, smed. Se Matts Jonsson 
Matthias, student (1633) 162 
Matthias Erici, Angerm. Se Medenius 
Matthias Johannis 35 
Matthias Nicolai, Pitensis 27 
Matts, skogvaktare (kallas Hans Jakobsson 

på sid. 133) 126, 133 
Matts Andersson, akad.-bonde i Rasbo 94 
Matts Bengtsson, akad.-bonde i Eklunda 106 
Matts Bengtsson i Gottsunda, humlegårds

dräng 312
Matts Bertilsson, akad.-bonde i Haga 286 
Matts Eriksson, akad.-bonde i Frösunda 10 
Matts Eriksson, akad.-bonde i Vårfrukyrka 

301
Matts Eriksson, snickare 131 
Matts Jakobsson, akad.-bonde i Lena 303, 

3°5
Matts Jonsson, smed 7
Matts Larsson, akad.-bonde i Vardala, När- 

tuna 60, 69 
Matts Larsson, borgare 327 
Matts Mattsson, bonde i Krisslinge 46 
Matts Mickelsson, akad.-bonde i Tjur 39 
Matts Olofsson, humlegårdsmästare 31 
Matts Persson, akad.-bonde i Nyfla 320 
Matts Persson, akad.-bonde i Romfartuna 84, 

85
Matts Persson, akad.-bonde i Stavby 28, 231 
Matts Persson, murarmästare 77 
Matts Persson, skräddare 208 
Mechtild, hustru i Romfartuna 87 
Medelpadius, Petrus, kh i Hacksta 10 
Medenius, Matthias Erici, Angerm. 79, 82 
Meinert, bardskärarmästersven 118 
Meissner, Hans, hans hustru 197 
Melander, Johannes 323 
Melander, Magnus 323 
Melander, Martinus 323 f.
Melander, Petrus, komm, i Uppsala 219 
Melitander, Nicolaus 33 
Mellinus, Christopher 38, 97 
Menschewer, Adolphus Adolphi, Ups. 72 
Menschewer, Lydert 199 
Mentzer, Achatius Liborii von 118, 119, 127 
Mickel Bengtsson, borgare 203 
Mickel Eriksson, akad.-bonde i Stjärna 39 
Mickel Mattson, akad.-bonde i Stjärna 39, 

2 7 1 . 317

Mickel Mickelsson, akad.-bonde i Lena 303 
Moclinius, Abrahamus 244 
Modulinus, Daniel 37 
Mogat(h)aeus, Petrus 139, 218 f.
Mogathasus, Sebastianus 38, 293
Molitaeus, Ericus, Verml. 126, 133
Molstadius, Johannes Olai 37, 33
Mormus, Olaus 244
Moretus, Johannes 136
Moretus, Olaus, professor 87
Munck, Erik, domkyrkosyssloman 29, 30, 96,
— hans son 328 
Munctelius, Martinus Olai 33 
Murk, Erik 122
Muur[enius], Boethius, kh och prost i Saltvik 

på Åland 41, 67, 131 f.
Myliander, Nils, kh i Börstil 262, 274
— hans dotter 262, 274 
Müller, Gustaf 231 
Mylonius, Ericus 23 
Mylonius, Petrus 290 
Myrenius, Ericus Erici 331 
Myrman, Henrik 210 
Måns Bengtsson 273 f.
— hans hustru 276 
Måns Jakobsson 192
Måns Larsson, betjänt hos Jöran Gyllenstiema 

8, 17 f.
Måns Staffansson 40, 119, 120, 180 
Mårten, betjäntpojke hos Ericus Andrem 8, 

21
Mårten Andersson, fogde. Se Lamb 
Mårten Eriksson, akad.-bonde i Skepptuna 96 
Mårten Eriksson, timmerman (karbandare), 

byggmästare 78, 103, ii7 f., 120, 123, 
177, 192, 257, 290, 305 

Mårten Hansson, akad.-bonde i Medåker 39 
Mårten Jönsson, borgmästare i Sigtuna 44 
Mårten Larsson 269
Mårten Mattsson, akad.-bonde i Bälinge 60 
Mårten Olofsson, stadsvaktmästare 120, 138 
Mårten Persson, timmerman 177 
Mårten Stensson, bokhållare 29, 46, 49, 64, 

73, 91 f., 119 f., 122, 123, 126 f., 130 f., 
136, 137, 142, 148 f., 150, 160, 171, 175, 
181, 184, 186, 191, 215, 219, 227, 228, 
231. 233, 253, 261, 266, 274 

Märta, tjänare(?) hos Isabella von Cratz 214 
Mölen, Johan tor. Se tor Mölen, Johan

Nmsander (Naezander), Olaus 41, 66 f., 68, 
103, 131 f.

Nathanael Matthias, Vestm. 79, 97 
Nebb (Näbb), Anders Eriksson 75, 118 
Nenzelius, Petrus, lektor i Härnösand 28, 57, 

103, 104 ff., 107 f-



Personregister

Nerbelius, Ericus 56, 66, 72 f., 84, 90, 91, 
92

Nessenius, Laurentius 326 
Nevelius, Petrus Andreae, Neric. 26, 38, 244, 

320
Nicolaus, en holländare 268, 316 f., 319 
Nicolaus, praeceptor för prof. Bringius barn 

135
Nicolaus Benedicti, Ostrog. 26
Nicolaus Danielis, Ups. 37
Nicolaus Emundi 79
Nicolaus Haquini 97
Nicolaus Jacobi 27
Nicolaus Laurentii 97
Nicolaus Sigfridi. Se Wast
Nils, dräng i G. Uppsalas prästgård 271 f.
Nils, kh i Börstil. Se Myliander
Nils, präst 138, 167
Nils, tjänstepojke hos prof. Loccenius 75, 78 
Nils Andersson 184 f., 186 ff., 198
— hans hustru. Se Maria
Nils Andersson, bokhållare 40, 175, 293, 

295, 296
Nils Eriksson, akad.-bonde i Orkesta 8 5 
Nils Eriksson, humlegårdsdräng 60 
Nils Jonsson i Sahla, humlegårdsdräng 51, 60 
Nils Larsson 175
Nils Larsson vid Dragarbrunnen 59, 61 
Nils Olsson, glasmästare 62, 63, 139 
Nils Persson, humlegårdsdräng 60 
Nils Svensson, borgmästare 191, 233, 297, 

299
Niure(nius), Petrus Johannis 97, 116, 201, 

270, 272, 275, 276 
Norseus, Daniel Johannis, Vestm. 138 f., 141 
Noraeus, Ericus, akad.-notarie 7, 8, 9, 10, 18, 

25, 26, 27, 28, 31, 52, 53, 54, 56, 67, 
68, 69, 73, 74, 77, 81, 84, 86, 91, 92, 
93, 94, 101, 102, 115, 124, 222, 233 

Nortman, Martinus 136 
Nybelius, Petrus Johannis 116 
Näf, Hartwig 53

Obenher, Hans, pappersmakare 35, 40, xox, 
165, 195, 216, 272 

Odhelius, Ericus, professor 84, 98, 108, 109, 
110, 122, 130, 133, 137, 140, 143, 145,
147, 159, 179, 183, 184, 210, 212, 216,
229, 230, 238, 248, 254 f., 269, 278, 282, 
287, 302, 309, 311

— Närvarande i konsist. 149, 172, 176, 178,
179, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 190,
193, 194, 195, 197, 198, 200, 203, 207,
209, 212, 2x5, 216, 217, 218, 219, 223,
224, 227, 230, 232, 234, 241, 243, 257,
258, 259, 261, 263, 265, 267, 271, 273,
274, 275, 278, 279, 280, 285, 298, 303,

23  — 691091 Sallander

345

306, 309, 312, 314, 319, 320, 322, 325, 
328, 330 

Odhelius, Jacobus Haquini 55, 118 
Odhelius, [Laurentius?] 48 
Odhenius, Andreas Andreae 115, 284, 303 
Olaus, Ups. 165 f.
Olaus Andreae 115, 164 
Olaus Arvidi 153 
Olaus Copingensis 188 
Olaus Gabrielis, Vestm. 74 
Olaus Johannis, Smol. 38 
Olaus Johannis, Ups. 124 
Olaus Matthiae, komm, i övergran 283, 305, 

309
Olaus Nicolai, Bothn., kh i Torstuna 294 
Olaus Olai, Vestm. 324 
Olaus Petri, Beling. 146, 188 
Olaus Simonis 196 
Olaus Suercheri 97, 116 
Oliveblad, Elin, f. Skytte (»enkan i Wåreby») 

253
Olof, glasmästare 52
Olof, präst. Se Edhelius
Olof Bengtsson, akad.-bonde i Oxnö 9, 84
Olof Eriksson, akad.-bonde i Eneby 320
Olof Eriksson, borgare 162
Olof Eriksson, dräng hos prof. Schefferus 22
Olof Hansson 199
Olof Hansson, akad.-bonde i Viby, Sankt 

Olofs sn 195 
Olof Jonsson 323
Olof Jonsson, humlegårdsdräng 177 
Olof Jönsson, skomakare 7 
Olof Larsson, akad.-bonde i Broby. Se Bar- 

kare
Olof Larsson, akad.-bonde i Grinda 317 
Olof Larsson, akad.-bonde i Torstuna 294 
Olof Larsson i Funbo, humlegårdsdräng 312 
Olof Mattsson, skomakare 138, 323 
Olof Mårtensson 120, 322 
Olof Nilsson, akad.-bonde i Svina 106, 109 
Olof Olofsson (Olsson), lagläsare. Se Enaeus 
Olof Olofsson, tjänare hos Nils Brahe 38 
Olof Persson 119, 138, 260, 326 
Olof Persson i Malmby 27, 40 
Olof Rasmusson, akad.-bonde i Tegelsmora 

171
Olof Sigfridsson (Siffersson, Sigfersson), bor

gare 47, 48, 327 
Otter, Laurentius Laurentii, Vestrog. 77, 118 
Otto, Jodocus, Cuprimont. 38, 188, 333 
Otto (adlad Silfverström), Johan, borgmäs

tare i Falun 68, 169, 190, 333 
Otto Jönsson, tjänare hos Carl Sparre 17 
Oxenstierna, Catharina. Se Cruus 
Oxenstierna, Ebba. Se Sparre 
Oxenstierna, Erik, rikskansler 94, 229 f., 239
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Oxenstierna, Gabriel Bengtsson, riksamiral 
230, 264

Oxenstierna, Johan, riksmarskalk 219, 229 f., 
233, 239

Palm, Germund 270, 273, 274 
Palm, Jonas 324 f.
Palmkron (Palmchrona), Andreas Sparrman, 

livmedikus 7, 85, 93, 131 
Palumbus, Benjamin 120 
Paulander, Benedictus 278 
Paulinus, Johannes 181 
Paulus, student (1652) 112 
Peder, kh i Hacksta. Se Medelpadius 
Peder. Se även Per 
Pegau, Casper 295 
Per, »doktor». Se Schomerus, Petrus 
Per, komminister. Se Melander, Petrus 
Per i Rasbo. Se Enstadius, Petrus 
Per Andersson, humlegårdsmästare 31, 60, 

131, 146 f., 177, 270, 312, 314
— hans hustru 241
Per Bengtsson, fogde 24, 40, 60, 100, 123, 

145, 153, 189, 202, 205, 219, 222, 223, 
265, 277, 318 

Per Eriksson i Fjärdingen 187 
Per Eriksson, akad.-bönder i Frösunda 286 
Per Eriksson, humlegårdsdräng 177, 312 
Per Håkansson 199
Per Johansson, akad.-bonde i Danmark 169 
Per Jönsson, tjänare hos Jöran Gyllensderna

14, 17
Per Larsson, akad.-bonde i Ramsm 313 
Per Larsson, akad.-bonde i Rovsätra i Valö 

266
Per Larsson, timmerman 78, 312 
Per Larsson, vaktknekt 17 
Per Mattsson, akad.-bonde i Husby 292 
Per Mickelsson, murarmästare 162 
Per Mårtensson, skräddare 38, 61, 63
— hans hustru 38 f., 61, 65 
Per Nilsson, tullknekt 39
Per Olofsson, bonde i Odensala 262 
Per Persson 59, 61 
Per Persson, timmerman 314 
Petronius, Petrus Petri, Calm. 188 
Petrus, kursor. Se Albogius 
Petrus Andrem 271 
Petrus Boetii. Se Chruzelius 
Petrus Brynolphi, Verml. 27, 38 
Petrus Clementis, Bothn. 143, 164, 234 ff., 

240
Petrus Danielis, Ostrog. 37, 55 
Petrus Eli®, Geval. Se Gavelius 
Petrus Erici, Schuttung. 183 
Petrus Hansson, boktryckare 57, 77 
Petrus Isaci 331

Petrus Johannis, praeceptor för studenterna 
Rosenstierna 181 

Petrus Johannis, boktryckare. Se Petrus Hans
son

Petrus Johannis, Arntun. 47, 308, 311
Petrus Johannis, Livon. 55, 332
Petrus Johannis, Nycop. 27
Petrus Laurentii, Alund. 146, 147
Petrus Matthias, Ups. 58, 78, 91
Petrus Nicolai, Roslag., komm, i Uppsala 93
— hans änka 194, 196
Petrus Olai, (Nertunensis) Roslag. 12, 20 f., 

23, 24, 27 
Petrus Petri, Gdm. Se Petronius 
Petrus Petri, Dalius 79, 82 
Petrus Petri, Scheftun. 244 
Pharstadius, Petrus 7 
Philip, smed 167 
Philp (Philipp), Staffan 182, 183 
Philp (Philipp), Wilhelm, överste 257 
Pictorius, Johannes 299 
Planck, Jonas, Ostrog. 73 f., 75 f., 78 
Plank, Nicolaus i i2 f .
Plogman, Bartholdus 33 
Polck, Olaus, Enecop. 97 
Pontelius, Olaus (»som eliest kallas Broo- 

man») 327 
Pontelius, Petrus Olai 188 
Pontilius, Petrus Magni 55 
Pontinus, Johannes 38, 163, 188 
Preutz, Petrus. Se Prytz 
Prosperius, Gustavus 235 
Prosperius, Olaus 234 ff., 237, 239 f.
Prytz (Preut2), Petrus, Ostrog. 86 f., ii2 f .
Puffwer, Daniel 50
Puteo, Jacobus de, språkmästare 10

Rask(e), Johannes Johannis, Holm. 113, 271, 
322 ff., 325 ff.

Rask, Jonas 40 
Raugman, Petrus 325 f.
Raumannus, Johannes, professor 87 
Rautenfeldt, student 124 
Ravius, Christianus, professor, kungl. biblio

tekarie 32, 33, 42, 48, 51, 81, 83, 84, 90, 
93, 128, 132, 135, 136, 137» 144, 186, 
206, 210, 212, 218, 223 f., 226, 228, 229, 
230, 233 f., 242, 243, 248, 309 f., 314, 
316, 332

— Närvarande i konsist. 87, 90, 91, 93, 108,
116, 121, 124, 127, 134, 142, 150, 166,
176, 185, 187, 190, 197. 200, 203, 207,
2x2, 213, 215, 216, 218, 223, 224, 227,
230, 232, 241, 243, 257, 259, 263, 265,
267, 292, 294, 304, 306» 312, 314, 325,
328, 330, 332

Reese, Johannes Johannis 97, 308
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Regnerus, Johannes Hemmingi 115 
Renhorn, Anders, major 46, 58, 60, 67, 72, 

77, 83, 85, 90 f.
Retzius (Retius) (adlad Reuterwall), Bene

dictus Matthias 118, ii9 f., 127, 130 f., 
136 f.

Reusner, Christopher, bokbindare i Stock
holm 102

Reutercrantz, Esbjörn, hovstallmästare 113 f., 
132

— hans söner 113 f.
Richardus Richardi 37
Rimonius, Andreas Benedicti 139, 140, 141, 

142
Rimonius, Nicolaus Benedicti 140 
Rintelen, Elin von, f. Ille 200 f., 208 
Rodersköld, Catharina, änka efter Boéthius 

Chruzelius. Se Chruzelius 
Rogman, Qaudius 96 
Roland, kh i Nora. Se Bure 
Rondeletius, Olaus Jacobi eller Petrus Jacobi 

164
Rondeletius, Olaus Jacobi 188 
Rondelius, Andreas A. Se Rundelius 
Root, Erik Eriksson, humlegårdsdräng 312 
Rosenhane, Gustaf, hovrättspresident 99, 264 
Rosenstierna, Bo och Olof, studenter 112, 

181
Rothemius, Petrus Jonas 29s 
Rubenius, Nicolaus 240 
Ruberus, Jonas I. 271, 272 
Rudbeckierna 47
Rudbeckius, Johannes d. ä., professor, biskop

87
Rudbeckius, Johannes d. y., professor 91, 108, 

110, 114, 117, 148, 159, 170, 227, 237 f., 
239, 248, 254 f., 297

— Närvarande i konsist. 195, 197, 217 
Rudbeckius, Nicolaus 96
Rudbeckius, Olaus, adjunkt 255, 273, 276, 

291, 293, 296, 297, 306 
Rudbeckius, Paulus 270, 273, 276 
Rudbeckius, Petrus, adjunkt, e. o. professor 

ixo, 227, 237 f., 239, 248, 255, 286, 315, 
319, 321, 324, 327, 329, 330 

Rudenius, Haquinus Torstani 295 
Rundelius, Andreas Andreas, Ups. 37, 78, 

115, 244, 331 (Rondelius)
Rydhelius, Johannes N. 97
Rymonius, Birgerus Andreas, Ostrog. 112, 241

Sadelmeyer (Sattelmeijer, Zadelmeyer), Staf
fan 40, n o

— hans hustru 31, 60, 125, 168, 170, 192, 
230, 257

Safflo, Vilhelmus 189 
Salander, Jacobus 48

Salanus, Johan Jonsson, borgmästare 95, 101, 
144, 224, 265, 296 

Salanus, Nicolaus Jonae 130, 208, 213, 266 
Salbergius, Johannes Johannis, Salamontanus, 

26, 244 
Samuel, magister 204 
Samuel, snickare 173
Samuel Benedicti 138, 141, 256, 258, 259 
Samuel Johansson, klockare 53, 129, 187, 

207, 259, 269, 298, 332 
Samuel Samuelis. Se Grubb 
Samuel Unonis 47 
Samuel Zacharias, Ostrog. 23 
Sara Guliksson 25 
Sattelmeijer. Se Sadelmeyer 
Scatellovius, Petrus Petri 79, 116 
Schaning, Johan 199 
Scheenberg, Gabriel 270, 273, 299 
Schef ferus, Johannes, professor 12, 13, 14 f.,

22, 35, 54» 70, 73, 83, 108, 132, 144, 
183, 238, 239, 258, 266, 269 f., 281, 294, 
296, 301, 330

— Närvarande i konsist. 7, 23, 25, 27, 28,
29, 30, 31» 32, 33, 34, 52, 55, 70, 74, 
75, 78, 80, 84, 87, 90, 91, 93, 96, 108, 
113, 129, 131, 176, 223, 232, 239, 258,
259, 263, 265, 267, 269, 274, 275, 278,
280, 285, 288, 289, 294, 298, 301, 304,
306, 312, 314, 319

Schiller, Magnus Danielis, Suderm. 28, 58, 
67

Schomerus, Petrus, professor 32, 35, 40, 58, 
64, 67, 71, 73, 80, 90, 92, 106, i n ,  131, 
132, 135, 136, 137, 142, 172, 178, 181,
209, 211, 221, 229, 230, 231, 259, 266,
287, 309, 319

— Närvarande i konsist 7, 11, 13, 15, 18,
23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 41, 
52, 54, 55, 56, 61, 66, 68, 70, 74, 75, 80, 
83, 84, 87, 91, 93, 96, 104, 106, 108, 109, 
121, 131, 134, 136, 140, 145, 149, 163,
168, 170, 178, 183, 185, 186, 187, 190,
193, 194, 195, 198, 200, 203, 207, 209,
218, 222, 227, 230, 232, 239, 240, 241,
243, 251, 258, 259, 262, 292, 293, 294,
296, 302, 306, 312

Schotzfinkel. Se Skottswinckel 
Schouber, Casper, bardskärare 36, 76, 119 
Schult, Israel. Se Skult 
Schult, Petrus. Se Skult 
Schunch, Samuel. Se Skunck 
Schwalch, Christopher Fredrik von, sekrete

rare 212
Schwartz (Swartz), Johannes, Livonus 133, 

134 f., 136, 137 
Selow, Peter van, boktryckare, hans änka 41 
Sidelius, Petrus 322 ff., 325 ff.
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Sidenius, Daniel, professor 32, 53, 65, 71, 
72, i n ,  114, 115, 121, 136, 142, 144, 
179, 183, 202, 230, 231, 238, 258, 265, 
266, 282, 287, 296, 329

— Närvarande i konsist. 8, 10, 11, 13, 15,
18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
32, 33. 34, 35, 37, 38, 41, 46, 52, 53, 55, 
61, 66, 68, 70, 73, 75, 78, 80, 83, 90, 
91, 93, 100, 102, 104, 106, 109, n o , 
n i ,  112, 113, 114, 116, 121, 124, 129,
131, 133, 134, 136, 140, 145, 147, 149,
150, 163, 166, 168, 170, 172, 176, 178,
179, 183, 185, 187, 193, 194, 195, 200,
203, 207, 212, 215, 218, 219, 224, 227,
230, 232, 243, 251, 256, 257, 259, 261,
262, 263, 265, 269, 270, 273, 274, 275,
278, 279, 280, 284, 285, 289, 291, 292,
294, 298, 301, 303, 312, 320, 325, 328,
330, 332

Sigfrid Jöransson, akad.-bonde i Tensta 189,
313

Sigfridus Johannis, kh i Odensvi 79 
Siggo Caroli 164 
Silfversparre, Carolus 201 
Simming, Marcus, adjunkt 24, 27, 29, 32, 

222, 283 
Simon, apotekare. Se Wolimhaus 
Simon, skomakare 23 
Simon Nilsson 107
— hans änka. Se Malin
Simon Persson, vaktknekt 302, 305 
Sinius, Lars, präst 62, 63 
Siwar Hansson 58
Skeppare, Gert, guldsmed, rådman 38, 273 
Skogsberg, Olaus 326
Skottswinckel (Schottfink, Schotzfinkel, Skotz- 

fink) (adlad Tigerstierna), Jakob, kamre* 
rare 187, 194, 212, 220, 223, 251, 266, 
315

Skragge, Simon 99 
Skult (Schult), Israel 55 
Skult (Schult), Petrus, Holm. 13, 21 f., 24, 

25, 53, 221, 225, 230 
Skunck (Schunch), Samuel, Upl. 25, 26 
Skytte, Bengt, landshövding 15, 233, 239 
Skytte, Gustaf Adolf, student 8, 15, 17, 20 
Skytte, Jakob, landshövding 12, 22 
Snack (adlad Sneckenberg), Jacobus Olai, Ny* 

cop. 260 
Solvallius, N. N. 325 
Spaak (Spakius), Johannes 8, 14 f.
Sparijn, Henricus Andreas 245 
Sparre, Carl 15, 17
Sparre, Ebba, f. Oxenstierna (»frun på Vall* 

stanäs») 24, 25, 146 
Sparte, Lars, riksråd 49 
Sparre, Svante, landshövding 24, 58

Sparrman, Johannes 131, 132, 331 
Spar(r)man, Nicolaus, adjunkt 46, 85 
Speckt (Specht), Gert, borgare i Stockholm 

60, n o , 125, 170, 178, 186, 230, 257, 
262, 305, 316 

Spens (Spentz, Spänz), Jakob, kapten 191, 
195

Staffan Andersson, borgare 268 
Staffan Andersson, timmerman 177, 312 
Staffan Tomasson, humlegårdsdräng 51, 60 
Staffander, Johan 200 f., 208 
Staienus, Johannes, biskop 152
— hans son. Se Staienus, Laurentius
— hans änka 152
Staienus, Laurentius 57, 79, 82, 99, 152, 

163 (felaktigt: Johannes S.), 244 
Steen, Samuel 297, 298 
Stenius, Johannes, stadsfiskal 61, 66, 138, 

165 f., 170 f., 177, 178, 179 f-, 195 
Stenius, Martinus, professor 109 
Stenius, Olaus, professor 16, 17, 57, 70, 

103 f., 105 f., 107, 109, i n ,  113, 121, 
143, 144, 145, 163, 168, 173 f., 178, 180, 
183, 212, 230, 231, 238, 240, 242, 251, 
266, 279 ff., 282 f., 284, 287, 288 f-, 291, 
296, 297, 309, 319, 329

— Närvarande i konsist. 7, 11, 13, 15, 18,
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 34, 70, 8o, 
83, 84, 87, 90, 91, 93, 95, 102, 113, 114, 
116, 118, 119, 121, 124, 127, 129, 131,
133, 134, 136, 140, 142, 145, 149, 150,
162, 163, 167, 168, 170, 172, 175, 179,
183, 193, 216, 218, 227, 230, 234, 239,
241, 251, 257, 258, 259, 263, 265, 274,
275, 285, 288, 289, 291, 294, 296, 298,
301, 304, 311, 314, 320, 325, 330

Stephanus Jacobi 164 
Stephanus Stephani 203 
Sternelius, Nicolaus Magni 74, 172, 175 f- 
Stiernhielm, Georg, riksantikvarie 212, 219 
Stiernhöök, Johan, sekreterare 117, 253 
Stiernhöök, Olof i n
Stigzelius, Laurentius, professor 13, 26, 32, 

33, 35, 55, 64, 66, 67, 71, 72, 77, 80, 81, 
94, 98, 106, 108, 114, II5, 117» 123, 
125, 126, 128, 131, 132, 135, 136, 137, 
152, 164, 168 f., 172, 178, 179, 187, 195, 
210, 212, 218, 228, 232 f., 237, 239, 248, 
249 f., 252, 253, 257, 266, 267, 282, 283, 
287, 288, 293, 297, 299, 301, 309, 325, 
328

— Närvarande i konsist. 7, 9, 10, n ,  15, 
18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 37, 38, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 
59, 60, 64, 66, 68, 70, 73, 75, 77, 78, 
80, 83, 84, 87, 90, 91« 93, 102, 103, 104, 
106, 108, 109, 110, 113, 114, 116, 124,
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127, 131, 134, 136, 142, 145» 147, 149.
163, 166, 168, 170, 172, 175» I7<>, 178,
179, 185, 186, 187, 190, 193» 194, 195»
197, 198, 203, 207, 209, 212, 215, 217,
218, 219, 221, 222, 224, 232, 238, 241,
243* 257, 258, 259, 263, 265, 267, 271,
274, 275, 278, 279, 283, 285, 288, 289,
291, 292, 293, 294, 296, 298, 303» 306,
309» 3II» 312, 314, 319, 320, 328, 330

— hans hustru 293
Stracho(n) (Strakan), Alexander 188, 234, 

236
Strijk, Gotthard eller Magnus 112 
Strömberg, Petrus P. 51 
Strömfelt (Stromfelt), Christian 59 
Stäker, Zacharias 23 
Suderalius, Olaus Laurentii 295 
Sundel(ius), Elisabeth, f. Finlou, prof. J. Sun- 

del(ius) hustru 177, 179 f.
Sundel(ius), Jonas Olai, professor 67, 80, 82, 

83. 90, 95, 98, 114, 141, 144, 178, 179 U  
212, 218, 229, 237, 239, 259, 281, 287, 
288, 304, 309, 319, 325

— Närvarande i konsist. 84, 87, 90, 9*» 93»
95, 96, 99, 100, 108, X09, II3, 114, 140, 
168, 176, 179, 183, 186, 187, 190, 195,
203, 207, 218, 219, 221, 223, 224, 234,
239, 257, 258, 259, 263, 265, 267, 275,
278, 279, 280, 285, 288, 293, 296, 298,
301, 314, 319, 320, 324, 325, 330

Sundelius, Moses 167 
Sundius, Johannes Laurentii 37, 139, 187 
Swam, Johannes. Se Schwartz 
Sven Nilsson, tjänare hos studenterna Gyllen* 

stierna 17
Sven Svensson, fogde 172, 175, 176, 178, 

191, 274, 330 
Sveno Beronis 24$
Sveno Erici 258
Sveno Johannis, Gothob. 295
Sveno Jonas, professor, hans änka 74, 76
— hans son 163
Sveno Laurentii 330, 331 
Sveno Theodori. Se Gelsenius 
Sveno Westrogothus. Se Sveno Jonas, profes

sor
Swärting (Sverting), Petrus Erici 177 
Sylvius, Nicolaus 55

Talisch(er) (Talitzch), Christopherus Euse
bius, bokförare 91, 92 

Terserus, Johannes, professor 17, 25, 27, 50, 
51, 53, 54, 56, 64, 65, 67, 72, 94, 99, 
104, n i ,  114, 115, 118, 121, 123, 124,
128, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 140,
141, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 150,
152, 154, 157, 160, 16 6, 169, 179, 182,

183, 189, 191, 202, 204, 206, 210, 213, 
216, 217, 220, 223 f., 226, 228, 231, 
233 f., 238, 244, 249, 250, 268, 282, 283, 
287, 294, 295, 303, 305, 319, 330, 331, 
333

— Närvarande i konsist. 9, 10, 11, 13, 15,
18, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35, 37, 41, 46, 
52, 53, 54, 56, 60, 61, 64, 66, 73, 74, 
75, 77, 78, 82, 86, 93, 99, 100, 103, io6, 
108, 109, n o , 113, 114, 116, 119, 121,
124, 127, 131, 134, 136, 140, 149, 166,
172, 176, 178, 179, 181, 183, 185, 186,
187, 190, 194, 195, 197, 198, 200, 202,
203, 209, 210, 212, 216, 217, 218, 221,
222, 224, 227, 232, 238, 241, 243, 251,
256, 257, 258, 261, 262, 263, 265, 285,
287, 291, 294, 298, 301, 303, 306, 314,
319, 320, 322, 325, 328, 330

Thegner, Olaus 28
T(h)elaus, Israel O., Angerm. 211, 245, 261, 

289
Theodorus Jonae, Verml. 188 
Thomas Christersson 68 
Thomas Larsson, borgmästare, hans son. Se 

Laurentius Thomae 
Thüring, Bengt Larsson, bokbindare 102, 

202 f., 319 
Tib(b)elius. Se Tyb(b)elius 
Tiderus, Johannes 14 ff.
Tinellius, Isacus 245
Tjernsten, Sueno Petri, Hels. 52, 55, 115, 

315
Tolfstadius, Laurentius, akad.-notarie 76
— hans änka. Se Agneta
Tolfstadius, Nicolaus Laurentii, Upl. 76, 78, 

82
Tomas Staffansson, akad.-bonde i Skepptuna 

96
Tonnerus, Jacobus 326 f. 
tor Mölen, Johan 262 
Torbemus Andreas 97 
Torbemus Israelis, kh i Tensta 107 
Torbjörn i Tensta. Se Torbemus Israelis 
Tornerus, Johannes 133, 141 
Torstenson, Anders Lennartsson, greve, stu

dent 306, 326 
Torstenson, Gustaf Lennartsson, greve, stu

dent 270 
Traf venfel t, Bengt 253 
Trast, Johannes Nicolai, Bothn. 97, 188 
Tunander, Nicolaus Jonae $5 
Tungei, Nils, hovkansler 24, 85 
Tungei, Nils [d.y.], hovrättspresident 192 
Tyb(b)elius (Tib(b)elius), Johannes Andreae 

37, 78, 97, 139 
Tysbergius, Andreas 257 
Törn, Jonas 273, 275
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Ughelius, Matthias 283, 284 
Ulander, Thomas, Bodin. 2$
Ulfvinus, Johannes Jonae 326 f.
Unger, Erik, bokförare 95, 242 f., 3x9 
Ungius, Andreas 183
Unonius, Olaus, professor 17, 32, 33, <$7)

71, 87, 88, 89, 92, 95, 109, n i ,  114’
128, 134, 135, 136, 230, 231, 232, 234, 
282, 284, 285, 287, 297, 299, 302, 304, 
306, 329, 330

— Närvarande i konsist. 8, 11, 13, I5j xß,
23, 25, 26, 29, 33, 34, 37, 46, 32, 53, 55, 
56, 60, 66, 70, 75, 80, 83, 87, 91, 93, 
106, 108, 109, 110, 113, 114, 1x9, 127,
129, 131, 134, 172, 179, 185, 186, 187,
198, 200, 207, 224, 227, 230, 232, 234,
238, 241, 243, 251, 257, 258, 259, 261,
263, 265, 267, 271, 274, 273, 278, 279,
280, 283, 301, 306, 309, 314, 319, 320,
325, 328, 330, 332

Uranius, Erlandus 163 
Uranius, Petrus 79 
Utter, Johannes 273, 310

Valerius, Nicolaus 202 f., 333 
Vallander, Laurentius Nicolai 167, 172, 175 f., 

181 f.
Wallenstedt, Olof, sekreterare 23, 177 
Vallet, Jacques, stilgjutare 166, 224, 226, 228 
Wallius, Laurentius, professor, biskop 177, 

269
— hans yngste son. Se Wallius (adlad och 

greve Wallenstedt), Laurentius [d.yj
Wallius (adlad och greve Wallenstedt), Lau

rentius [d. y.] 24, 26, 115, 177, 270, 306 f. 
Wallius (adlad Wallenstedt), Olaus. Se Wal

lenstedt 
Vallois, Jean 33 f., 35, 36 f.
Vangelius, Johannes Olai 79 
Wassonius, Johan, komm, i Uppsala 95 
Wast, Ericus 138, 141
Wast, Nicolaus Sigfridi, bokhållare 171, 181, 

223, 227, 295, 311 
Vattrangius, Isacus, Suderm. 55 
Weidigk (Wedige), Johan, fäktmästare 269 f.

Welam Pettersson 90
Verelius, Olaus, quaestor 28, 58, 67, 153 f-» 

155, 160, 171, 184, 192 
— Närvarande i konsist. 166, 170, 172, 178» 

179, 183, 187, 189, 190, 193, J94, *95»
197, 198, 200, 203, 209, 215, 224, 228,
239, 240, 241, 243, 258, 265, 274, 275,
278, 292, 293, 294, 296, 298, 304, 306,
309, 314, 319, 320, 322, 325, 328, 33°

Verelius, Samuel Nicolai 244, 306 f.
Verving, Jonas, Hels. 331 
Vestius, Samuel 273
Wichman Andersson, bryggare i Stockholm

186, 191 f., 193, 197, 266 
Vichstadius, Jonas 188, 295
Wikare, Karl Andersson, stadssekreterare 101, 

137
Wintrosius (Wintrus), Johannes Magni 47 
Virginius, Nicolaus, Dorpat. 324 f.
Witte (Witt), Matthias, skomakare 12, 13, 

20 f., 85 f., 256, 266, 270, 271, 272, 274 f. 
Wittenberg, Arvid, rikstygmästare 183, 186,

187, 191, 195
Wolff, Claes, tjänare hos Gustaf Adolf Skytte 

12, 20 ff.
Wolf Nilsson, 202, 203 f., 207, 208 f.
Wolimhaus, Fredrik 34, 36
Wolimhaus, Simon, apotekare 104, 107, 161
Wolker, David 114
Wolker, Sigfrid 114* 152
Wrangel, Gustaf Herman 16
Wärnich, bokbindare 167

Yxtorphius, Andreas 38

Zadelmeyer. Se Sadelmeyer 
Zellinger, Johan, organist 52, U4f., 168, 

257, 299, 325 
Zelou, boktryckare. Se Selow 
Zet(h)lander, Haqvinus Gabrielis 79, 82, 295 
Zettelius, Gunnarus 183 
Zihielmus Achatii 284 
Zillroth, Hans, bokbindare 167 
Zirasus 95

Aman, Andreas Andreas, Verml. 245
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Accis. Se Skatter
Adjunkterna (i allmänhet) 88, 91, 137, 156, 

159, sax , 222, 227, 252, 260, 332 
Adjunkturer

Filos. fak. 24, 29, 32, 81, 84, 92 f.
Jurid, fak. 46, 293 
Med. fak. 156, 299 
Teolog, fak. 108, 110 

AErarium. Se Quaestor, Quaestura 
Akademibönderna: i allmänhet 40, 50, 80, 

195, 225, 254, 289
—  Dagsverken, gästning, skjutsning, utskriv

ningar 9, 45, 126, 206, 267, 289, 292, 
302, 304, 315

Akademiens byggnader 32, 49, 102, 130, 161, 
184, 190 f., 221, 233, 242, 255, 292, 294, 
297, 299 f-

—  Se även under Biblioteket, Boktryckeriet, 
Kom m unitetet

Akademiens handlingar 100, n 6 f . ,  219, 220, 
264, 288, 292, 296 

Akademiens stat 29, 32, 110, 149, 139, 183, 
226, 229, 232, 241, 247, 248, 251, 254» 
290, 311 f.

Akademifogdarna (i allmänhet) 60, 149, 135» 
248

Akademihemmanen (i allmänhet) 46, 49» 
125, 126, 158, 166, 248, 264, 272, 287» 
292, 297, 304, 314 

Akademikvarnen 94, 98, 99, 100, 107» *52» 
165, 169, 195, 276, 277, 288, 291, 293. 
294, 297, 309, 310, 311, 324 

Akademinotarien 36, 66, 73, 81, 84, 90, 91* 
92, 93. 94, I I 5, 154, 213, 242, 251

—  hans amanuens 91, 154, 156, 206, 331 
Akademiska högtidligheter 230
Apotek och apotekare 77, 104, 109, 134» *37» 

161, 296, 299 
Aprilskämt 135, 271 
Auktioner 90
Avlöning 88, 91, 108, 149, 156, 158» 206, 

222, 229, 252, 254, 278, 283, 290, 299» 
302

Bagare 310, 333
Bardskärare (bårdskärare, barberare) 76, 1 IÖ> 

133, 134 f., 137, 139, 141, 142, 263, 284, 
325

Bedrägeri 203

Bibelöversättning 23
Biblioteket och bibliotekarierna 46, 49, 55, 

91, 115, 129, 140, 149, 150, 154, 161, 
163, 189, 190, 209, 222, 255, 295, 300 

Biskopsänkor 219!., 260 
Bokbindare 76, 102, 108, 121, 167, 202, 

265, 319
Bokförare (bokhandlare) 23, 84, 91» 92, 93, 

102, 160, 189, 228, 265, 314, 319 
Bokhållare 46
Boktryckeriet och boktryckarna 11 f., 23, 26, 

33 ff., 42 f., 45, 46, 50, 51, 52, 54, 56, 
57, 64, 66, 67 f., 72, 73, 77, 78, 79, 81, 
82, 83, 84 f., 88, 99, 101, 102 f., 109, i n ,  
114, 115, 117, i a r ,  123 f., 128, 131, 134. 
140, 143, 154, 136, 157, 160, 166, 167, 
206, 208, 210, 216, 217 f., 220, 221 f., 
223 f., 226, 228, 233 f., 254, 287, 291, 
294, 332 f.

Borgerskapet 128, 129, 143, 147 
Botanisk-medicinsk trädgård 136, 293, 297 
Brandredskap 143 
Bryggare 137
Bråk 64, 72, 109, 115, 131, 133, 143, 240, 

256, 260, 272, 275, 291, 303, 308, 322 ff., 
326 f., 332 

Byggmästare 61, 103, 177, 243, 291 
Bårdskärare. Se Bardskärare 
Båtsmän 270, 278 
Bältare (remsnidare) 60 
Bötespenningar 136, 243

Censur 43, 114, 333 
Collegas scholae 220 
Cursor. Se Kursorerna

Depositionen 28, 47, 30, 82, 182, 189 
Disputationer 159, 302, 315, 329 
Domkyrkan 56, 102, 140, 168
—  Bänkrum 92, 147, 310
—  Se även Organist 
Domsrätt 68
Dråp och mord 22, 23, 25, 27, 50, 53» 56» 

114, 115, 225

Examination 266 f., 275

Fäktmästare 122, 260, 268
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Gatlopp 92, 93, 139, 140, 142, 155, 265 
Glasmästare 46, 50, 51, 52, 58, 62, 139, i4°, 

259, 265, 278, 284 
Grasserande. Se Bråk 
Guldsmeder 38, 273 
Gästabud 92, 178 f.

Hortus medicus. Se Botanisk-medidnsk träd
gård

Humlegården 51, 117, 131, 146, 177, 224, 
243, 257, 270, 288, 290, 302, 306, 312

Inspectores
Räntkammaren (jErarium) 3$, 72, 114, 

149, 161, 183, 216, 238 
Stipendiaterna ioo, 145, 287 
Typograpbiae 115, 238, 296, 329

Jordebok 171, 173, 184, 191, 215, 216, 233, 
247, 248, 263

Kakelugnsmakare 103, 140 
Kalendariografi 130, 136, 141 
Klockare 53, 87, 125!., 129, 137, 172, 187, 

207, 254» 259, 279, 298, 332 
Komet 169
Kommunitetet 67, 101, 161, 184, 190, 220, 

259, 263, 300, 310, 332 
Konsistorium 7, 70 ff,, 83, 95, 106, 124, 150, 

153, 161, 288, 298 
Konstitutionerna 117» 157» 215 220, 226,

253. 259, 262, 264, 266, 272, 275, 283, 
284, 285, 289, 294, 299, 301, 316 

Konstmästare (mekaniker) 92, 114 
Konvent Se Nationsfester 
Kopparslagare 11, 96 
Kopparstickare 294
Kursorerna 27, 58, 91, 93» I28, 129, 157, 

220
Källarsven 111, 118, 138, 258

Laboratorium 156 
Lagläsare 85, 300
Lägersmål (stuprum) 29, 30, 86, 90, 142, 

220, 256, 258 f., 262, 271, 274, 277 f., 
283, 293, 301

Misshandel. Se övervåld 
Mjölnare 13, 15» 49» 58, 65, 94» 98, 99, 100,

101, 104, n o , 114» I25» 145» 162, 164,
169, 199, 205, 220, 221, 231, 234, 241,
257, 269, 274, 277, 287, 298, 301, 303,
305, 309. 310, 311» 328 

Murarmästare 31, 77» 95» IQ8> io9» 115, 130» 
162, 243, 259, 278 

Musik 299

Nationsfester (konvent) 32, 226 
Nådår 93, 156

Organist 52, 64, 87, 114, 168, 169, 220, 257, 
262, 297, 299, 301, 325 

Otidigheter 10 f., 25, 47, 52. 53» 58 f., 61, 
65, 74, 112, 113, 119, 120, 165, 167, 180, 
182, 201, 211, 216, 260, 269, 275, 307, 
308

Pantsättning 86 f., 96, 200 f-, 3°°» 306 
Pappersmakare 35, 40, 101, 104, 106, 107, 

161, 165, 195» 216, 254» 259» 272 
Paskiller 12, 15, 268, 314. 323» 332 
Pesten 168, 192, 221 
Pistolmakare 21 f., 54
Prebenden 83, 85, 126, 166, 175» 265, 290 
Privilegierna 159, 265, 289 
Processionsordning 92, 265 
Professorerna: 

i allmänhet 7, 23, 32, 50» 52, 56, 61» 128, 
143, 152, 217, 248, 252, 272, 315 

filosoferna 248, 266, 314 
juristerna 248 
medicinarna 77, 248 
teologerna 152, 159, 161, 248, 266 

Professorsinstallation 80, 82, 330 
Professurer: 

astronomi 281 ff.
eloquentia: 28, 33, 58, 60, 67, 80, 325 
filosofi 73 
historia 28, 32 
juridik 113, 298, 328 
matematik 91, 248 f., 281 f. 
medicin 80, 279 ff., 282 f., 284 
teologi 84, 108, 122, 133, 227, 237, 286, 

288 f., 315
Promotioner 81 f., 266, 284, 296, 301, 303 
Pro-rector 322 
Pumpmakare 305

Quaestor (Säntm ästaren), Quaestura (R änt
kammaren) 58, 59, 73, 80 f., 144, 150L , 
153 ff., 156, 157 f-, 159 f-, x6 x, 174, pas
sim

— Se även Inspectores: Räntkammaren, och i 
personregistret under Chruzelius

Rector cantus 223, 244, 288, 293, 33x 
Rector magnificus 152 
Rector (odi Conrector) scholae 137» 220 
Rektorsskifte 178 f., 181, 211, 234, 284, 328 
Rektorsval 32, 50, 52, 64, 95, 109, m ,  130, 

133, 134, 172, 205, 232, 312, 313 
Relegation 30, 90, 136, 137, 141 f., 259, 274, 

278, 284, 314, 328 
Remsnidare. Se Bältare 
Röstsedlar 294
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Sigillgravör (pitzermakare) 294 
Skadegörelse 8, 12 ff., 15 ff*» *8 22> *37 f.,

141, 142, 268, 270, 273, 316 f. 
Skarprättare 28, 155
Skatter 56, 74» 116, 136, 137» I52, I55» 164, 

166, 170, 173» 175» J®7» 22I> 243» 259, 
267, 288, 304» 312» 313» 315, 330 

Skogvaktare 126, 133 
Skolväsen 265, 288 
Skomakare 20, 23, 323 
Skräddare 58, 62, 64, 65, 208 
Slagsmål 30, 37, 61 ff., 118, 235 ff,, 322 ff., 

325 ff.
Smeder 7, 167 
Snickare 7, 102, 131, 173 
Snörmakare 51, 53
Spannmål 29, 31, 39, 40, 46, 49, 60, 68 f., 

72, 73, 74, 94, 106, 107, 110, i n ,  114, 
117, 123, 125, 134, 145, 153» 158, 165, 
168, 170, 175» 176» 178, 180, 189, 190, 
192, 193, 194, 195» 196 f., 240, 241, 
243 f-, 257» 262, 266, 268, 299, 305, 311, 
312, 314, 316, 328, 329» 330 

Språkmästare 24, 154, 229, 320 
Stenhuggare 31
Stilgjutare (skriftgjutare) 54, 294 
Stipendier och stipendiater 26 f., 35, 37 f., 

49» 55. 78 f.» 82, 84, 97, 102, 115 f., 117, 
152, 157, 158, 163 f., 188 f., 200, 210, 
221, 231, 240, 244 f., 278, 293, 294 f., 
297, 298, 329, 330 ff.

Studenterna:
i allmänhet 128, 198 
filos. stud. 250 
juris stud. 250 
lappar 10
medicinse stud. 157, 250, 299 
nobiles 86, 92, 128, 147, 259, 265 
teologie stud. 157, 244, 249 f.

utländska stud. 9 f-, 12, 117, 127, 129, 133, 
134, 136, 140, 224, 245, 262, 292 

Stuprum. Se Lägersmål 
Stölder 12, 13, 20 ff., 23, 27, 34, 36, 58, 

139, 141, 146, 147, 167, 181 f., 192

T egelslagare 129 
T h ea tru m  anatom icum  156, 161 
T im m erm än  53. 78, 103» 117» 120, 129, 192, 

220, 257, 284, 288, 290, 312, 314 
T ionde  9 , 44, 49, 68, 83 , 114, 117, 123, 150, 

172, 191, 262, 263, 290 
T o b ak  64 
T ro lld o m  122 
T ru m p e ta re  177 f-, 180 
T rö sk n in g  106 f., 121 
T ullpersonal 59, 173» 183, 259

Undervisning 226, 266 
Universitetskansler 229 f., 233, 239, 246, pas

sim

Vaktmästare och vaktknektar 24, 115, 143, 
155, 170, 172, 175, 177, 220, 232, 243, 
265, 272, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 
305, 306

Ärekränkning 33 f., 36, 43 f., 61 ff., 172, 
173 f-, 175 f-, 183, 199, 215, 332

ölhandel 291
övervåld 22, 33, 38, 47, 53, 58 f., 61, 65» 

73 f-, 75 f., 78, 109, i n ,  112, 113, 118, 
119L, 122 f., 126 f., 133, 134 f-, 139, 162, 
177 f-, 180, 182, 184 f., 186 ff., 202, 211, 
235 ff., 257 f., 260, 262 f., 264, 270, 271, 
273, 284, 291, 299, 306 f., 308, 322 ff., 
324 f., 326 f.
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Alby, Haga sn 126, 184 
Alfta sn 68 
Alma, Tillinge sn 318 
Almunge sn 169 (Väsby), 320 
Alsike sn 165 (Flottsund), 166, 198 (Flott

sund), 209, 220 (Flottsund), 221 
Altuna sn 320 (Eneby)
Alunda sn 32, 44 (Käilberga), 45, 89 (Lyan), 

90 (d:o), 126, 268, 287, 319 (Klev)
Arnberga 321
Avesta (Ofwesta, Afuesta, Åfwesta) 31, 206, 

240

Backa, Lena sn 305
Barkare (Barkar) se Västerås-Barkarö
Berga, Haga sn 286
Bergby (Bärby), Skepptuna sn 60
Berget se Kopparberg
Berthåga (Bertoga), Bondkyrko sn 126, 312
Bjuråkers sn 9
Björnome, Gryta sn 318
Björskogs sn 68, 267, 287
Bollnäs 31, 68
Bondkyrko sn 28 (Hammarby), 30 (Flogsta), 

62 (Gottsunda, Hällby), 65 (Hällby), 68 
(Sunnersta),96 (Gottsunda), 107 (Flottsund), 
126 (Nyfla, Berthåga, Hällby), 142 (Gott
sunda), 177 (Gränberga), 231 (Malma), 
242 (Malma, Hammarby), 276 (Malma), 
295 (Malma, Hammarby), 297 (d:o), 298 
(Malma), 299 (Malma, Hammarby), 310 
(d:o), 312 (Flogsta, Gottsunda, Berthåga), 
320 (Nyfla)

Bossberga (Boosberga), Tortuna sn 23 (fel
aktigt: Torstuna), 43 

Broby, Tillinge sn 111 
Brunby 206
Brunna, Vårfrukyrka sn 318 
By sn 31
Bälinge sn 50, 58, 60, 83, 85, 90 (Marsta, 

Nyfla), 91» 94 (Ulva), 98 (d:o), 101 (d:o), 
n o  (d:o), 114 (d:o), 122, 123 (Forkarby), 
125 (Ulva), 146, 162 (Ulva), 165 (d:o), 
205 (d:o), 231 (Forkarby), 287, 303 
(Ulva), 305 (Forkarby), 3x3 (d:o), 318, 
318 (Målsta), 320 (Forkarby)

Bärby 90 
Bärby se Bergby

Börje sn 191, 231 (Hässelby), 287 
Börstils sn 262

Danmarks sn 40, 46, 169, 186 (Hubby) 
Dannkumla, övergrans sn 266, 283, 305, 
Delsbo (Dilssboo) sn 8f., 68 
Dingtuna sn 9, 68, 287, 317 f.
Dorsilla (Dorsilja), Tillinge sn 318 f.

Edeby, Almunge sn 320
Edeby, Danmarks sn 169
Edshammar, Lena sn $6, 38, n o
Ekeby, Gamla Uppsala sn n o , 145, 150 f.

162, 164, 165 
Ekelunda, Dingtuna sn 317 
Eklunda (Eckelunda), Harbo sn 94, 106 
Elfkarby se Älvkarleby 
Eigarbo (Helgarboo), Tegelsmora sn 215 
Eneby, Altuna sn 320 
Eneby, Odensala sn 44

Fagersta, Romfartuna sn. Se Vagersta 
Films sn 43, 74 (österby), 240 (d:o)
Filsarby (Fillsarboo), Tegelsmora sn 215 
Flogsta, Bondkyrko sn 30, 312 
Flottsund, Alsike sn 163, 166, 198, 209, 220 
Flottsund, Bondkyrko sn 107 
Forkarby, Bälinge sn 60, 91, 123, 231, 303, 

3 1 3 . 3 2 0  
Forkesta, Dingtuna sn 318 
Forsmarks sn 266 
Forssa, Tensta sn 314, 317 
Friberga, Skogs-Tibble sn 99 
Frändesta (Frendestadh), Dingtuna sn 318 
Frösthults sn 50 (Gästre), 58, 67 (Gästre), 

83
Frösunda sn 10, 204, 223, 286 
Funbo sn 163, 186, 312 
Furingstads sn 34 
Farna, Gunnilbo sn 197

Gamla Uppsala sn 39 (Stjärna), 110 (Ekeby), 
145 (d:o), 150 (d:o), 162 (d:o), 164 (d:o), 
165 (d:o), 271, 317 

Gillberga, Sollentuna sn 321 f.
Gocksta (Gookstad), Skultuna sn 82 
Gottröra sn 202
Gottsunda, Bondkyrko sn 62, 96, 142, 312 
Gran, Rasbo sn se Grän
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Greifswald 242
Grinda, Munktorps sn 317 (felaktigt: Ding* 

tuna sn)
Gryta sn 318, 318 (Säva)
Grän (Graan, Grahn, Grään), Rasbo sn 30, 

85, 93, 94, 98 
Granberga, Bondkyrko sn 177 
Gunnilbo sn 197 (Färna)
Gästre (Gestri, Gästerid), Frösthults sn 50, 

67, 83
Gävle 195, 196, 197, 199 

Hacksta sn 30
Haga sn 86, 94, 126 (Alby), 170, 184 (Alby), 

286
Hagby (Hageby) sn 78 
Hallsta (Hahlestad, Hälljestadh), Romfartuna 

sn 84, 85 
Halmstad 256 
Hammarby 233
Hammarby, Bondkyrko sn 28, 242, 293, 297, 

299, 310 
Hammarby, Håtuna sn 7 
Hanebo sn 68, 114
Harbo sn 68, 94 (Viby, Eklunda, Norrbo, 

Svina, Risänge, Kvarsta), 106 (Svina, Ek
lunda, Norrbo, Risänge), 109, 145, 287 
(Svina)

Hedemora 241, 284
Helgarboo se Eigarbo
Heljebolstadh se Häljebolsta
Helleby se Hällby
Hernsand se Härnösand
Hessleby se Hässelby
Holmsta (Holmesta), Torstuna sn 191
Hubby, Danmarks sn 186
Hubby se också Ubby
Huddinge sn 233 (Vårby)
Husby (Huseby), Stavby sn 11, 28, 58, 99, 

292 (i Stavby?)
Husby-Långhundra sn 57, 263 
Husby-Onsala se Husby-Ärlinghundra 
Husby-Sjutolfts sn 303 
Husby-Ärlinghundra sn 293 (Husby Onsala) 
Huseby, Lena sn 11, 28 
Hårby (Åhrby), Husby-Sjutolfts sn 303 
Håsta, Gottröra sn 202 
Håtuna sn 7
Häljebolsta (Heljebolstadh), Västeråkers sn 

318
Hällby (Helleby, Hälleby), Bondkyrko sn 62, 

65, 88, 126 
Hälljestadh se Hallsta 
Härnösand (Hernsand) 57, 175, 256 
Hässelby (Hessleby), Börje sn 231 
Hökhuvuds sn 33 (Skedika), 56 (d:o), 87 

(d:o), 90 (d:o), 91 (d:o)

Ingelsta, Närtuna sn 57 
Inninge, Stavby sn 28, 49, 251

Jumkils sn 268 
Järvsö (Jersiö) sn 68

Klev, Alunda sn 319
Knivsta sn 90, 91
Kolbäcks sn 318 (Tumbo kvarn)
Kolhammar, Odensala sn 286 
Kopparberg (Berget) 31, 47> 101, 110, 114, 

134, 145» 165» 168, 170, 178, 189, 190, 
192, 193, 328, 329, 330 

Korstad se Kårsta 
Krisslinge, Danmarks sn 46 
Kråkeboda, Lundby sn 318 (felaktigt: Ding* 

tuna sn)
Kräby, Rasbo sn 122, 123 
Kunsta, Lena sn 303, 303 
Kvarnbo (Quarnboo), Läby sn 126 
Kvarsta (Qwarsta), Harbo sn 94 
Kårsta (Korstad) sn 287 
Källberga, Alunda sn 44, 43 
Källmyra, Tensta sn 189, 313 
Kölsta, Odensvi sn 79 
Köping 192, 193

Lena (Lhena) sn 11 (Vattholma), 28, 45 
(Vattholma), 56 (Edshammar, Vattholma), 
58, 86 (Vattholma), 96, 104 (Vattholma), 
110 (d:o, Edshammar), 126, 165 (Vatt
holma), 178 (d:o), 222 (d:o), 224 (d:o), 
234  (d:o), 303 , 305 , 309

Lenaberg (Leenboberg), Lena sn 305 
Lockbol (Lockebool), Films sn 43 
Lohärads (Looherre) sn 97 
Luleå 232
Lunda, Närtuna sn 224 f.
Lunda, Vaksala sn 320
Lundby sn 39, 318 (Kråkeboda, ösby)
Lyan, Alunda sn 89 f.
Långtibble, Rasbokils sn se Tibble 
läby sn 126 (Kvarnbo)
Lövsta, Funbo sn 186
Lövstaholm (Löfsta), S:t Olofs sn 44, 46

Mahlstadh se Målsta
Malma, Bondkyrko sn 231, 242, 276, 295» 

297, 298, 299, 310 
Malmby, Närtuna sn 27, 40 
Marsta, Bälinge sn 90 
Medåkers sn 39
Munktorps sn 31, 39» 68, 117, 123, 125, 225» 

317 (Grinda)
Myrsjö (Myresiöö, Myyrsiö), Torstuna sn 186, 

187, 191» 206 . 242 , 2 94 , 305 
Målsta (Mahlstadh), Bälinge sn 318
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Nederlunda, Närtuna sn 69 (? står Weder- 
lunda)

Nifwela se Nyfla 
Nora sn 172
Norra Ryby, Medåkers so 39 
Norrbo sn 9
Norrbo, Harbo sn 94, 106 
Norrsunda sn 24 (Vallstanäs), 146 (d:o) 
Nyfla (Nyfwela), Bondkyrko sn 126, 320 
Nyfla (Nifwela), Bälinge sn 90 
Nykvarn, Tillinge sn 40 
Närtuna sn 20, 27 (Malmby), 40 (överlunda, 

Malmby), 57, 60 (Vardala), 69, 224 (Lilla 
Åby, Lunda), 225, 263 

Näsby, Dingtuna sn 318 
Näsby, Odensala sn 44

Ockelbo sn 199 
Ockelsta se Åckelsta
Odensala (Onsala) sn 44 f., 189 (262: Räfsta, 

felaktigt för S:t Olofs sn), 286, 287, 318 
(Slåsta)

Odensvi (Onsswij) sn 79, 81 
Ofwesta se Avesta 
Onsala se Odensala 
Orkesta sn 85 
Osby se ösby
Ovanåkers (Åfwanåker) sn 68 
Oxnö, Västerås-Barkarö sn 9, 84, 85, 318 

(felaktigt: Dingtuna sn)

Piteå 330

Quarnboo se Kvarnbo 
Qwarsta se Kvarsta

Ramsta sn 171, 200, 201, 313, 315 
Rasbo sn 7 (örby), 10, 32, 40, 30, 74, 85, 

93* 94» 98 (Grän, östervallby), 122, 125 
(Kräby), 169, 287, 302 (örby), 318, 320 
(Örby)

Rasbokils sn 39, 93
Ravastbo (Raswesteboo), Simtuna sn 38, 67,

74
Risänge (Rijsinge), Harbo sn 94, 106 
Rolsta (Roosta, Rossa), Frösunda sn 204, 223 
Romfartuna (Romfertuna) sn 68, 84, 83 

(Hallsta), 86, 87, 100, 234, 287 
Roosta se Rolsta 
Rossa se Rolsta 
Rosätra se Rovsätra 
Rotebro, Sollentuna sn 69, 321 
Rotsunda, Sollentuna sn 69 
Rovsätra (Rosätra, Räfsätra), Valö sn 209 
Råby, Romfartuna sn 86 
Räfsta, Sankt Olofs sn 44, 262 (anges fel

aktigt ligga i Odensala)

Räfsätra se Rovsätra 
Rörby, Bälinge sn 122, 318

Sala (Sahlberget) 31* 232, 241, 244, 262, 
263

Sankt Ilians sn 284
Sankt Olofs sn 44, 46* 17* (Viby), 190 (d:o), 

193 (d:o), 262 (Räfsta; anges felaktigt 
ligga i Odensala)

Schediga se Skedika 
Schefftuna se Skepptuna 
Schielsta se Skälsta 
Schillsta se Skillsta 
Segersta (Säärstadh) sn 114 
Sigtuna 44, 46, 299
Simtuna (Simptuna) sn 38, 67 (Ravastbo),

68, 74» 109
Sista (Syesta), Torstuna sn 191 
Skedika (Schediga, Skediga), Hökhuvuds sn 

33. 56, 87 f., 90, 91 
Skepptuna (Schefftuna, Skäfftuna) sn 60, 94, 

96, 150, 204 (Vasa), 263, 287 
Skillsta (Schillsta), Dingtuna sn 317 
Skiälstad se Skälsta 
Skogs-Tibble sn 99 (Friberga)
Skultuna sn 82 
Skäfftuna se Skepptuna 
Skälsta (Schielsta, Skiälstad), Ramsta sn 171, 

200, 313
Slavsta (Slaafstadh, Slawesta), Vaksala sn 22,

171, 318
Slåsta, Odensala sn 318 
Sollentuna sn 69 (Rotsunda, Rotebro), 321 

(Rotebro, Gillberga)
Sparrsätra sn 98, 117
Stavby (Staby) sn 11, 28, 49, 58, 99, 251, 

292 (? Husby)
Stjärna (Stierna), Gamla Uppsala sn 39, 271, 

317
Sunnersta (Sunderstad), Bondkyrko sn 68
Svina (Swijna), Harbo sn 94, 106, 109, 287
Syesta se Sista
Säfja se Säva
Sältlösa (Saltlösa) 61, 62
Säva (Säfja), Gryta sn 287, 318
Säärstadh se Segersta

Tarby, Frösunda sn 10, 286 
Tarv (Tarff), Knivsta sn 90 
Tegelsmora sn 171, 215 (Elgarbo, Filsarby) 
Tensta (Teenstad) sn 85, 107, 189, 287, 313» 

314 (Forssa), 317 
Tibble (Långtibble), Rasbokils sn 59, 93 
Tillinge sn 40 (Nykvarn), n i  (Broby), 117» 

176, 287, 318 
Tjur, Lundby sn 39 
Toppstad 216
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Torgzaker (Torgzåker) se Torsåker 
Torneå 330 
Torpa sn 68
Torstuna sn 186 (Myrsjö), 187 (d:o), 191, 

206 (Myrsjö), 242 (d:o), 294, 305 (Myr
sjö), 318

Torsåkers (Torgzaker, Torgzåker) sn 243, 
268

Tortuna sn 23 (felaktigt: Torstuna), 43 
Tumbo, kvarn i Kolbäcks sn 318 
Tuna sn 10, 24, 322 
Tungelbo 62

Ubby (Hubby), Närtuna sn 225 
Uleåborg 68
Ullentuna (Ulltuna), Skepptuna sn 96 
Ulva (Ulffwa) kvarn, Bälinge sn 94, 98, 101, 

n o , 114, 125, 162, 165, 205, 303 
Ulvsunda (Ulfsund) 134

Vagersta (Fagersta), Romfartuna sn 87, 100 
Vaksala (Waxahla) sn 22 (Slavsta), 28, 50, 

67, 126, 171 (Slavsta), 172, 318 (Slavsta), 
320

Valkeby (Warkeby), Husby-Långhundra sn
57

Vallby, Dingtuna sn 317, 318 
Vallstanäs (Walstenääs), Norrsunda sn 24, 

146
Valö (Wahlöö) sn 209, 266 (Rovsätra)
Vans ta (Wanestadh), Tensta sn 85 
Vardala, Närtuna sn 60, 69 
Warkeby se Valkeby 
Vasa (Wasa), Skepptuna sn 204 
Vassunda sn 237
Vattholma (Wattuholmen), Lena sn t i ,  43, 

56, 86, 104, ixo, 165, 178, 222, 224, 234 
Veckholms sn 130
Wederlunda (sannolikt skrivfel för Neder- 

lunda) 69

Venngarn 253 
Wessby se Väsby 
Viby, Harbo sn 94
Viby (Wijdby), S:t Olofs sn 171, 190, 195 
Wismar 153
Vårby (Wåreby), Huddinge sn 253 
Vårfrukyrka sn 301, 318, 319 (Åkerby)
Wåsa se Vasa
Väsby (Wesby, Wessby), Almunge sn 169, 

320
Västeråkers sn 318 (Häljebolsta) 
Västerås-Barkarö sn 9, 84, 85 (Oxnö), 318 

(d:o)

Åbo 65, 259, 298
Åby, Lilla, Närtuna sn 224
Åckelsta (Ockelsta), Skepptuna sn 94
Åfuesta (Åfwesta) se Avesta
Åfwanåker se Ovanåker
Åker se österåker
Åkerby, Vårfrukyrka sn 319
Årby, Husby-Sjutolfts sn se Hårby
Årby, Rasbo sn 318
Asta, Björskogs sn 267

Älvkarleby (Elfkarby) sn 256 

ölsta, Odensala sn 44
örby, Rasbo sn 7, 10, 40, 85, 169, 302, 321 
ösby (Osby), Lundby sn 318 (felaktigt: Ding

tuna sn) 
österby, Dingtuna sn 317 
österby. Films sn 74, 240 
österby, Haga sn 94, 170 
östervallby, Rasbo sn 98 
österåkers (Åker) sn 258 
östhammar 31
övergrans sn 266 (Dannkumla), 283 (d:o), 

305 (d:o), 309 (d:o) 
överlunda, Närtuna sn 40
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