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F Ö R O R D

Protokollen i föreliggande volym ingå i Universitetets arkiv, serien A I: io  - 12, vilka 
delar i sin helhet omfatta tiden 23 juni 1656-18 juni 1661, 25 juni 1661-12 de
cember 1663, resp. 19 december 1663 -1 9  december 1665.

Protokollen ha förts av akademinotarien eller — som han numera allt oftare be
nämnes — akademisekreteraren Johan Hadorph. Här och var, understundom fortsät
tande mitt i en mening, äro protokollen inskrivna med en vidlyftig handstil, som 
med all säkerhet tillhör Hadorphs biträde. Att han hade ett dylikt framgår av pro
tokollet för den 15 oktober 1662, där det i punkt 7 talas om en sekreterarens 
amanuens. Första gången påträffas denna handstil i sista punkten av protokollet för 
den 28 maj 1662. Då denna hand inskrivit protokollen, har detta anmärkts i noter 
vid resp. ställen. En avbildning av denna till namnet okände skrivares handstil finns 
på den efter sidan 4 insatta planschen.

Vid flera tillfällen, då Hadorph varit förhindrad att närvara vid sammanträdena, 
ha protokollen förts av olika professorer, så av Petrus Fontelius, Martin Brunnerus, 
Olaus Verelius, Olaus Rudbeck och Jordanus Edenius, samt några gånger av magister 
Daniel Laurentii Helsingus. De protokollsanteckningar som gjorts av dessa personer, 
har emellertid Hadorph själv skrivit in i boken, dock med undantag av sådana punk
ter, vari någon Hadorphs egen angelägenhet avhandlats. Fontelius har skrivit in 
punkt 5 i protokollet för den 21 augusti 1661, och Brunnerus’ hand finns i resolu
tionen på punkt 6 i protokollet för den 4 december 1661, i punkt 5 23 april 1662 
och i akademikanslerns svar i punkt 8 i protokollet för den 15 oktober s.å.

Fr. o.m. året 1663 börjar Hadorph ofta utlämna bokstaven c i kombinationen ch. 
Han skriver t. ex. således Erih, Fridrih och sohn i stället för Erich, Fridrich och 
sochn. Och mångenstädes möter nu stavningen fich, gich och folch i stället för fick, 
gick och folck.

F.d. förste arkivassistenten Torsten Palmer tackas för som vanligt skickligt utförd 
avskrift av originalet

Uppsala i mars 1971.

Hans Sallander



Den 9 Januarij 1661
sammankom««) in sedibus M. Rectoris Doct Stigzelius, M:r Liungh, Dn. Quaestor.
1. Framkom Anders Marcussons hustro i Yttergrään begierer frijheet i åhr efter 

förre Consistorii sluut, säger sigh lofwat wara 3 åhrs frijheet tå hon antogh hem
manet. Resolv. Skaffe sigh nöyacktigh caution att willia wäl bruka hemmanet i 
6 åhr, och komme nästa Consistorii dagh igen, så kan hon komma i godt beten- 
kiande.

2. Erik Larsson i Kiälberga beklagar Erik Bertillsson för mycken ohägn, som han 
håller, och altijdh förr hållit haitver, och tå han warder dher om af sine grannar 
förmant, gifwer han en elaak och skambligh mun ifrån sigh, sålunda wittnar och 
rättaren, Peder Eriksson i Skillbergha, sammaledes Jacob Andersson fogden. Erik 
Larsson säger, fast han än blifwer widh hemmanet, uprettar och bygger han dock 
intet, säger och sigh intet kunna medh honom sammns boo. Resolv. Emädan 
thenna twist och oenigheet emellan Erik Bertillsson och hans grannar om ohägn, 
ähr Consistorio medh klagande ofta föredragit, men Erik Bertillsson biuder altijdh 
för sigh ney, ty finner Consistorium nödigdt, dhetta till tingz remittera och under 
dhess ransakningh, warder Erik Bertillsson skyldigh tå måste han ifrån hemmanet, 
hwar och icke wäre frij.

3. Oluff Simonsson begierer ändskap om dhe studenter som i distingz 660 sigh 
öfwerföllo. Dhe samma hafwa låfwat förlijkning, hwilket han beiakade, men blef 
aldrigh fullfolgdt, hwarföre begierer han nu en commendation till Emporagrium af 
Consistorio, att kunna något få i förlijkningh af honom, emedhan hans son war en 
iblandh dhem som sloghe sigh. Resolv. Efter D. Emporagrii son ähr hädan ifrån 
och under militien, sammaledes intet hafwer bekient saken på sigh, dherföre kan 
sådan förskrift intet medhdelas.

4. Peder Oluffsson i Frestadh beklagas för stoor rest och ähr tiufacktigh. Resolv. 
Han afsäyes hemmanet, och omsees en bättre åboo igen.

3. Johan Stenius inkom, sadhe sigh lefwererat wara håfrettens citation till alla 
s. Olai Stenii arfwingar, men intet will han bekymbra sigh, huru dhen till dhe 
andra participanterna komma kan, föregifwandes sine swågrar ey ackta sine bref 
om dhetta. Dherföre will han ingen curam hafwa att promovera samma citation 
till dhem, eller copien dher af, uthan beder Academien sielf dher om wårda. Resolv. 
Consistorium will slekten sielf dher om tillskrifwa, Nentzelio per superintendenten 
Steukium, och M. Mag. Bruntoni per pastorem Norcopensem.

Den 12 Januarij
h. 9 ante merid. kommo professores in Consistorium, praesentes woro M. Rector, 

D. Stigzelius, D. Odhelius, M. Jordan, D. Sidenius, M. Bringh, D. Ol. Rudbeck, 
M. Unoniwr, M. Ravius, D. Joh. Bure, M. Liungh, Dn. Sundell, D. Lau. Bure, 
M. Brunnerus, M. Fontelius.

i. Lefwererade M. Unonius 4 nyklar, ifrån sigh till M. Rectorem.
2. Proponerade M. Rector om dhen träta som upkommen ähr emellan M. Frank
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och Quaestorem, och frågar huru man dhen bäst bijläggia kan, att icke dhen fram
kommer för iilustr. Cancellario, och illa noterar hela Consistorium dherföre. Så 
bekenner och M. Frank att dhet swåre ordh som han på Quaestorem kastat hafwer, 
ähr i hastigheet framkommit, och nu gierna wore dhenna trättan qwitt. Consisto
rium finner dhet bäst wara, att saken bijläggia, hwilket Rector kan medh en eller 
annan, hemma hoos sigh beställa. Här discurrerade Consistorium om samma ordh 
som M. Franck Quaestorem påkastat hade, sampt orsakerna dher till. Och fann 
Consistorium aldeles swaga och ofullkomlige argument, till att sådant ordh öfwer- 
tyga enom. Hwarföre declarerade Consistorium här medh D a  Quaestorem frij för 
samma ährerörige ordh, som M. Frank i hastigheet urhkastat hade. Och slötz att 
samma acta som emellan dhem passerade ähro skola uthtagas, och till intet giöras. 
Dock så att en lijten relation om dheras förlijkningh, och Dn. Quaestoris frij- 
kallelse ifrån dhen beskyllningh honom påkastat war af M. Franck, skulle in 
archivo Consistorii reponeras.

3. Decanus facult. philos. Dn. Sundeil, frågade om Sueno Sithelius kan få 
skrifwa eghen disputation. Resolv. Efter han ähr bekant för en flijtigh studioso, 
kan honom dhetta tillåtas.

4. Förkunnade M. Rector, att ill. Academiae Cancellarius war nu i dhessa daghar 
till wentandes, hwarföre nu nödigdt ähr att Consistorium öfwerens kommer om 
dhe saker, som framställas skole. Här öfwerens kom Consistorium om wissa saker, 
som sedhan blefwe för H:s Excell. framstälte och resolverade. Vid. act. 16 Jaa

5. Discurrerades och att nödigdt finnes något inställa till H:s Excell. ankomst 
af böndren, som till H:s Excell kiöök eller stall kan behöfwas. Och begiertes af 
Quaestore att han omsorgh dragha wille, till att förskaffa några nödige pertzeler 
till hoofförtäringen, hwilket Dn. Quaestor lofwade att inställa willia.

Dhen 15 Januarij
praesente toto Consistorio att uthgå emoot H:s Excell Acad. Cancellario. Re

solverades om Yttergrään således: Emädan Anders Marcusson hafwer caution för 
sigh bekommit, om dhess rätta bebyggiande och besittiande efter frijhetzåhren, 
hwarföre förunnes honom ännu 2 åhrs frijheet för 1660, och 661, dher emoot han 
skall hemmanet laghligh bebyggia. Hans hustro bekienner att dhe efter sitt till
trädande, hafwa uplaghat en ladha, itt stall å nyo giordt, och itt fäähuus gammult 
uplaghat, item hafwa nu i winter hemfört stufwu timmer.

2. Förkunnade M. Rector, att M. Franck war nu medh Quaestore förlijkter, om 
dhet swåre ordh som framkommit war. Hälst efter M. Franck bekienner dhet wara 
i hastigheet framkommit, och gierna sade på sin sijda redebogen att wara willia 
till enigheet Så skall och Quaestor obligeras att betala professoribus af aerario dheras 
aflöningar, efter som constitutiones dhet befalla. Men om spannemålz wäsendet och 
dhe 53 dlw/erna, will ey M. Franck åtnöyas Consistorii minoris dom, uthan begierer 
dher om itt wijdare uthförande för rätta, dhet wij icke hafwa förwägra kunnat.

3. Så ähr och en studiosus [Nicolaus] Hylteni«r benämdh, som sigh praesenterar 
medh en oration att hålla willia in obitum Regis, nu uthi Iilustr. Cancellarii när- 
waru, hwarföre frågas om honom sådant tillståås kan. Resolv. Emädan man spörier 
H:s H. Grefl. Excellens icke på dhenna orten länge blifwa, ähr best intet onerera 
H:s Excell. medh sådant, dock kan Hyltenio tillståås frambetter, samma tijdh H:s 
sal. Kongl. M:tt dödh blef, dhenna sin oration hålla.
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Dhen 15 Januarij
om afftonen, kom H:s H. Gr. Excellens Rikz och Academiae Cancellarius Magnus 

Gabriel De la Gardie hijt tili Academien, och

dhen 16 Januarij
k. 8 förmiddagh upkom in Consistorium, praesentibus omnium facultatum Pro

fessoribus, hwarest Hans HöghGreffl. Excel! således sitt taal böriade:
Jagh har orsaak att gratulera migh öfwer dhen högha Gudz försyyn och nåde, 

som öfwer wårt fäderneslandh hafwer sigh ymnigdt bewist, sedhan iag på dhetta 
stället nu för 6 åhr sedhan war, att ehuru wäl sedhermera ähro stora förändringar 
skedde, som en deel fast bedröfwelige för fäderneslandet hafwa sigh finna låthit, 
genom dhenna stora och widt swäfwande krigzlåghan, som rundt om kringh wårt 
k. fädernes landh hafwer uptändh warit, så har lijkwäl dhen samma icke kunnat 
inslåå i wårt rijke, och någon oboteligh skada förorsakat. Särdeles gratulerar iagh 
migh öfwer dhenna societeet, att i stället dher andra i landet hafwa underkastade 
warit swåra olyckor, och åthskillige wederwerdigheter kient, så hafwer dock hwar 
och en på dhenna orten kunnat i roo och säkerheet kunnat sitt arbete förrätta, 
önskar och wijdare att Gudh wille sin welsignelse öfwer dhetta rum uthbreda, 
att hwar och en måtte så här efter som här till få sitt arbete i roo och stillheet 
förrätta, H:s KongL M:tt och fädernes landet till bijståndh, alla samptligh till 
hugnat och wälferdh, och dhen studerande ungdommen till förkofringh och up- 
byggelse. Ehuru wäl Godhe H. iagh för dhenna tijdhen intet har kunnat migh här 
infinna låtha, efter iagh genom store beswär altijdh har af hindrat warit, lijkwäl 
har iagh städse conserverat min affection emoot edher och hela Academien, och 
wakat för dhess wälferdh. Och skulle iagh fuller strax widh min hemkompst bordt 
här på rummet E. G. Herrar visitera, men iagh har af publicis, som strax iagh 
hemkom, migh store och åthskillige mötte, och sedermera af rikzdaghen, som icke 
uthan särdeles importans påstodh, så qwarhållen warit, att iagh ingen tijdh för 
dhetta har afbryta kunnat. Nu efter iag på dhenna tijdhen ähr något af publicis 
licentierat, wille iag idher besökia, och önskar att min tillkompst kunde idher G. 
Herrar wara till dhen tienst och nyttia, som ni förmena och åstunda. Och bedher 
fördhenskull att ni wille uptäckia idher beswär, dhem iagh will anten dhe angå 
hela societeten, eller och någon in particulari gierna höra, och så mycket migh 
tillståår, hielpa till rätta.

Magn. Rector betackade H:s Gr. Excel! för sin högha gunst och nåde, som han 
medh sin högha försorgh om Academiens wälferdh påskijna låther, särdeles nu, att 
H:s H. Grefl. Excell. sigh dhet omaket hafwer påtagha welat, och hijtkomma till 
Academiens nödhwendige ährender, medh sitt höghwijsa rådh i biståndigh wara.

Först påminte M. Rector om dhen twist som emellan hr. Schefferum och Dn. 
Gavelium någon tijdh sedhan ähr upwoxen worden, önskar att dhen nu kunde till 
en godh ändskap komma, genom H:s H. Grefl. Excel! höghwijsa rådh, och werke- 
lige bijståndh.

Illustr. Cancell. Jagh hafwer dhenna saken icke uthan särdeles misshagh, både 
förr än iagh hemkom i fäderneslandet, och sedhan försport, och hafwer icke ringa 
commovera[t]s öfwer sådanne turbas, som upspringa, hwar af Academien lätteligh 
kan komma i ondt ryckte och lijda dherföre mycket förtaal och anstöter, som kunde 
hela societeten till skada lända. Dherföre begierer iagh nu en nogha information om
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hela saken, dhess begynnelse och beskaffenheet, hwar af man sedhan tillsee måtte, 
huru alt behörligen afhielpas kan.

Professor Liungh förtalde originem litis wara af dhen disputadone, de Vita 
Romuli som hr. Scheffer några åhr sedhan hölt. Och huru D a  Gavelius begierte 
af sigh, som tå decanus facultatis war, att samma gångh disputadönen påstodh, att 
få opponera, hwar till prof. Liungh swaradhe, dhet icke kunna förwägra, ty sadhe 
han, iagh kan icke förwägra en studioso, mycket mindre en professori om så 
tijdhen tillsägher. Item förtalde prof. Liungh att samma disputa/iö icke war af de
cano censerat, ut in actis 14 Decembrå 1659. N .i. N. 2.

Illustr. Cancell. frågade hwem som först klagade, och huru dhet tillgick.
Profess. Sundell som tå proRector war, förtalde huru hr. Scheffer först angaf 

saken hoos sigh, item förtalde orsakerne dher till, ut refert d . Schefferus in libello 
suo i:mo.

Illustrissimi! Cancell. frågade wijdare, huru dhenna saken ähr her ifrån kommen 
till öfwerhetea Och sadhe, Academien hade intet bordt låta ifrån sigh dhenna sin 
rätt, och myndigheet, till att depeschera sådanna saker hoos sigh på dhetta rum.

Här böriades acta inter cl. Schefferum et Gavelium upläsas, efter H:s Gr. Excell. 
befallningh, först lästes hr. Scheffers kärolibell, och sedhan D omini Gavelii apo
logia latine, sampt hans swenska responsion till hr. Schefferi inlaga. Hwaruthi, tå 
något inföll som wärdt war att considerera, blef nogha dher om discurrerat och 
consulterat.

Sedhan nu vota ex actis upläsne woro, frågade illustr. Gincell. om icke the 
som tå gofwo sine vota, hafwa sedermera sigh förklarat, eller och dhet samma 
nu mena som tå. Ty censura ähr en saak som hela Consistorium angåår, dherföre 
frågar iagh nu om dhe ähro annorlunda eller sammaledes sinnade, dher till måste 
man altijdh sökia att maintenera dhet ius att pluralitas votorum concluderar och 
icke sigh dher ifrån afstöta låther.

M. Unonius swarade sigh tydda disputadonen intet wara så limitate skrifwen 
som sigh böör, att man dhet som ähr historice skrifwit eller polidce, rättelig skall 
kunna åthskillia.

Illustr. Cancell Tå Gavelius hoos migh i sommars war på Eckholm och eliest, 
frågade iagh honom af hwadh orsaak han sådant wäsendh begynt hafwer, hwartill 
han migh swarade, dhetta giort hafwa dll att förnöya sin consciens, och sedhan sitt 
embete fullgiöra. Men han hade wäl en annan wägh kunnat gå, nembl. per deca
num eller någon annan låtit säya Scheffero sin meningh, och sedhan uphört, då 
hade han nogh fullgiort sin consciens och embete. Men man seer honom wäl hafwa 
af itt annat gemööt sådant företaghit. Jagh hafwer och sagdt Gavelio dhet, att iagh 
intet emoot hans person hafwer, ty han skickar sig helt wackert eliest, allenast han 
kunde moderera sina affecter, och icke oroligh wara.

Doct. Stigzel. sadhe, Gavelius sägher sigh intet skylla D a  Schefferum att hafwa 
dhet ex intendone giordt, uthan per errorem.

111. Cancell Orsaker dll sådanna twisdgheter skall dhen som mins något lijtet 
tillbaka, nogsampt finna, att dhe ähro af små principiis woxne till en stoor irringh 
och mången tagit af sådant en oboteligh skada. Hwarföre ähr dhetta af nöden, 
att man förtager alt sådant som splijt af sigh föda kan, besynnerligh dhen fervorem 
disputandi, som gemenligh någhot buller aff sigh uptänder.

Här befalte illustr. Cancell för sigh upläsa af constitudonibus, caput de dispu-
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tationibus, hwilket när dhet skedt war, sadhe H:s Excell. Jagh seer att constitu
tiones ähro nogh wäl uthi dhetta fallet skrefne, allenast dhet blefwe hållit som 
dher uthi ståår. Hwarföre skall dhetta om disputationibus, itt oryggeligit sluut 
wara, att decani skola altijdh hwar i sin faculteet tillstädes wara in disputa?k>nib#j, 
och dher öfwer handh hålla att disputationes sker efter constitutiones placide, sine 
convitiis et scommatibus. Item. Så skall och hela Consistorium hålla handh öfwer 
constitutiones, att dhe blifwa i dhetta fall rigide håldne, och hwar i sin faculteet 
tillsee att förekomma oordningar uthi sådant

Ån förmante H:s Gr. Excell. medh mångh ordh att dhen intempestivus fervor 
disputandi afskiäras måtte, som begynnelse ähr till mycket ondt.

Doct. Stigzelius swarade, dhet ähr lijkwäl godt att dhe som disputera, giöra 
dhet accurate och medh bonis rationibus, dock uthan interpella/mner och förwij- 
telige ordh, och åthäfwor, ty sådanna disputationes tiena mycket till att förklara 
sanningen, så ähr och nödigdt när något feel i disputationibus finnas, som admo- 
neras böör, att en professor fåår seya sin meningh och dher om publice admonera, 
att auditorium dher igenom blifwer underrättat. Dhetta fann H:s Excell. godt wara, 
allenast dhet skier efter constitutiones.

M. Ravius frågade widh dhetta tillfälle om han skulle sine disputationes in 
linguis orientalib. ochså praesentera decano till censur. Hwar på H:s Excell. swa
rade, att han måste så wäl praesentera sine disputationes hoos decanum som andra 
professores hwar i sin faculteet skola giöra efter constitutiones.

Doct Stigzelius påminte om sådanne disputationibus när dhe allenast angå någon 
crisin verborum, såsom de voce dudaim skedde, kan intet wara af nöden att 
praesentera mera än decano philosoph. men om någon sådan disputa/io kunde 
tangera någon articulam fidei, begiera wij att dhen måtte obligerat wara theologiae 
decano praesenteras till censur. Dhetta swarade H:s Gr. ExcelL skiee böra.

Illustr. Cancell. sadhe wijdare, hwadh nu saken medh hr. Scheffero och Gavelio 
angåår, måste man tillsee hwadh till giörandes ähr, anten per amicam compositio
nem? eller till doms föra. Jagh will man skall statuera quod iustum et aequum est, 
dignitati Academiae conveniens, och icke låtha dhenna saken komm?a här ifrån, 
uthan att wij bekymbrade ähro, huru hon här nu stanna må. Hwarföre ähr best 
att sökia ett expedient påfinna, till att så bijläggia saken, att både hr. Scheffero 
blifwer satisfacierat, och en amica consiliatio skeer, så att ingendera kan wara 
ruinerat

Här inwändes, kanskee fast saken blifwer här componerat skulle dock D a  Ga- 
velius intet uphöra att förkunna sigh hafwa en rättmätigh saak haft.

IIL Cancell. Så will iagh sättia honom itt sådant wij te före, att om han något an
norlunda sigh comporterar äller ährwijter, än honom förelagdt blifwer, skall dhet 
intet falla honom finger emellan.

Här framtogz disput. Dn. Schefferi de Vita Romuli, och något uplästes, dhen 
samma, som D a  Scheffero till defension emoot Dn. Gavelii beskyllningh explice- 
rades. Och blef samma disputa/m, efter föregången discurs, så af H:s GrefL Excell. 
approberat, som af dhe andra in Consistorio, som dhen förr gillat hafwa. Hwar 
efter H:s Gr. Excell. frågade, om dhenna saak componeras kunde salvo iure 
Schefferi, och sine laesione existimationis eius. Jagh seer och af actis twenne capras 
wara. moot Dn. Gavelium. En dhen D a  Schefferus hafwer, och en Consistorium, 
dhen han icke så impune måtte få.
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Här discurrerades åthskilligdc, hwadh häller saken borde till doms föras eller 
förlijkningz, och tå största parten indinerade till composition, war om förlijkningz 
formen discurrerat, huru dhen skulle blifwa, och iblandh annat uplästes hr. Schef- 
feri egit förslaagh om reconciliatione, hwilket H:s Excel! tyckte strax förhårdt 
wara stält efter dhet icke kunde sine laesione famae af Gavelio underskrifwas, uthan 
böör mitigeras så, att han icke blifwer till famam och existimationem ruinerat.

Efter någon widlyftigare discurs, tyckte ill. Cancell. läst wara, att inkomma 
låta parterne, och afseya Gavelio dommen om disputationens approbadon, sedhan 
och förehålla dhem om förlijkningh, och föreningh, och fö rn im m a huru dhe sielfwa 
mena dhen best skee kunna.

Här inkallades c! Schefferus, och Domiaus Gavelius.
Till hwilka H:s H.Gr. Excel! således sitt taal stälte. Först contesterade H:s 

H.Gr. Excel! sin höga önskan om dhenna twist som emellan dhem någon djdh 
sedhan upwoxen ähr af disputatione de Vita Romuli, att dhen dllförenne hade 
warit afsijds taghin, och ändat, hwilken twist hafwer söktz af åthskillige att com- 
poneras, men hafwer för dhetta intet kunnat bilagdt warda. Hwarföre hafwer 
och nu H:s H.Gr. Excell. dhenna tijden sigh hijt begifwit, att tillsee huru sådant 
måtte slättat blifwa, och nu till dhen ände låtit upläsa för sigh alla acta som dher 
om fattade ähro sampt medh hr. Schefferi kiäromåål om saken, och Dn. Gavelii 
swar, hwarigenom H:s H.Gr. Excell. nogha wettskap om sakens hela beskaffen- 
heet hafwer innfattat, och dher om nu medh Consistorio flijtigdt consulterat. 
Och efter nogha öfwerwägande gillas den censura Consistorii, som i förledne åhr 
skedd ähr, och i dhess actis finnes om disputatione Dn. Schefferi de vita Romuli, 
så att dhen aldeles godh kiennes, dhertill medh frijkallas Dn. Schefferus för alla 
dhe beskyllningar som D a  Gavelius honom tillmätt hafwer.

Här befalte H:s H.Gr. Excell. att upläsa ex actis, censuram Consistorii, dher efter 
H:s H.Gr. Excell. förkunnade Gavelio huru illa han hade D a  Schefferum angripit, 
sedhan och dher iempte Consistorium, som och icke någon ringa saak emot honom 
hade, för tillfogade iniurier uthi sin action.

D a  Gavelius swarade. Jagh tackar E:rs H.Gr. Excell. för en nådigh resolution 
och domm, bedher här hoos att E:rs H.Gr. Excell. wille wara min nådige Herre 
såsom E. H.Gr. Excell. tillförenne sigh emoot migh förklarat hafwer. Och såsom 
iagh förnimmer migh hafwa här uthinnan errerat, så bedher iagh E:rs H.Gr. 
Excell. om en gunstigh förlåtelse, såsom och att iagh måtte blifwa här ifrån ledigat 
uthan kesion.

D a  Schefferus tackade sammaledes illustr. Cancellario och hela Consistorio för 
dhet stora omaak och beswär som H:s H.Gr. Excell. på sigh tagit hafwer medh 
dhenna saakz uthförande, lofwar H:s H.Gr. Excel! sin höga observans tienst och 
ähra uthi alla måtto som han kan, och förmåår.

D a  Gavelius sadhe ytterligare: Jagh contesterar in för Gudh att iagh dhetta 
icke af någon ondh intention företaghit hafwer. Hwarföre beder iagh och hr. 
Schefferum nu om en gunstigh förlåtelse, uthi hwadh måtto iag hafwer honom 
offenderat eller laederat, bedher och att han här efter wille wara min wen, och 
icke dragha till migh något misstyckie, såsom iagh och här emoot all tienst och ähra 
honom bewijsa will, och icke mera något till förtörnelse anbringa.

Så badh och D a  Gavelius Consistorium om förlåtelse uthi hwadh måtto dhet 
offenderat war.
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Illustr. CancelL repeterade ännu huru illa Gavelius hade i dhenna saken farit 
fram, medh dhe swåra beskyllningar på Schefferum, dher till borde betänkia hwadh 
Consistorium hafwer emoot honom säya. Och hwadh nådh honom i dhetta fall 
händer. Ty iagh troor (sade H:s H.Gr. Excell) att hr. Scheffer intet widare söker 
här uthi, än när han libererat ähr, tillståår han att dhetta må aldeles dödt wara.

Dn. Schefferus contesterade här medh sigh intet widare sökia willia uthan att 
maintenera sin famam och existimationem, och absolverat blifwa ifrån Gavelii 
beskyllningar, hwarföre emädan nu Gavelius bekienner sigh hafwa illa giort will 
iagh låtha saken falla, allenast iag här efter kan frij blifwa för eftertaal

Dn. Gavelius bedher ännu Dn. Schefferum om förlåtelse uthi hwadh måtto han 
hafwer uthi dhenna saak honom emootbrudt, och lofwar sigh willia medh alt 
eftertaal afståå.

Här giorde illustr. CancelL dhenna admonidon till Gavelium. Efter iagh för
nimmer att ni agnoscera idhert feel, så seer till att ni bättre här efter tagha idher 
till wara, och afståå medh sådant en annan gångh. Verificera dhet medh all wijdare 
emendation, och sådanna comportamenter som dher till höra, att ni intet medh 
några ordh samma saak för någon repetera, uthan tenkia att dhet warder idher till 
förderf idher credit och existimadon till eum, hwar af tå fölliandes warder, perdido 
tua ex te Israel Dragher nu wårdnat sielf om idher wälferdh, säyer intet, iagh 
kunde intet annat giöra, efter Acad. Cancellarius och hela Consistorium, migh så 
tilldönwwa behagade; skeer dhet, tå will iagh giöra saken till min, och dhenna saak 
wara idher in integro, och ni skola intet hafwa giöra medh Consistorio uthan medh 
migh.

Här på lofwade Dn. Gavelius all emendadon här efter, sampt afstående medh 
eftertaal.

Änn admonerade ill. CancelL Gavelium att wackta sigh för widare stridigheter, 
och att han inga ordh uthkastar som irringar uptända kunna.

Här på togho profess. Schefferus och Gavelius hwar andra i handh, tå Dn. 
Gavelius badh åther hr. Schefferum om förlåtelse, hwadh han för dhetta offenderat 
hade, dher medh dhe lofwade hwar andra wenskap. Sammaledes togho dhe il- 
lustriss. CancelL dher på i handh, att dhenna uprättade wenskap skulle stadigh 
blifwa. Tå Gavelius åther medh wickdgh admonidon tillhöltz af H:s H.Gr. ExcelL 
att wackta sigh här efter för sådan splijt och oenigheet, och att han skulle sökia 
frijdh. Dhet Dn. Gavelius lofwade.

Här medh ändades dhenna cession.

Den 16 Januarij
om aftonen k. 5. wardt itt uthskott af Consistorio fordrat hem till H:s H:gGr. 

ExcelL att omtala några saker, som på ett memorial öfwerlefwererade woro. 
Commissarii blefwo, iempte Magnif. Rectorem, D. Lars Sdgzelius, Doct. Odhelius, 
M. Bringius, Dn. O. Rudbeck, M. Fornelius, D a  Scheffer«r, D a  Joh. Bure, D a  
Quaestor och Notarius.

H:s Excell framtogh dhet memorial som af M. Rectore lefwererat war uppå dhe 
saker, som nödhwendigdt H:s H.Gr. ExcelL betänkiande fordradhe.

1. W ar uthi memorialet upsatt, att insinuera H:s H.Gr. Excell om Academiae 
ingielders defecter, genom böndrens förswagande att dhe ey meckta sina fulla 
uthskylder åhrligh giöra, uthan mycket resterar. 2:do en godh ded Acad. godz



14 i 66i : 16 januari

öde. 3. Största parten intet uthgiordt för 659, hwar af dhen stora remission som i 
höstas skedde, förorsakat ähr. Alt dhetta swarade H:s H.Gr. Excell. sigh noghsampt 
troo, alldenstundh dhesse beswär allestädes i landet finnes.

2. Om förmedlingar som skedde woro på Acad. hemman, war dhetta ill Can- 
cell. betänkiande, att man dhem intet skulle in perpetuum anställa, ty dher medh 
afginge Acad. räntor mycket, och böndren finge sedhan en wana att begiära, hwar 
af dhe aldfigh förnöijde blifwa. Men tillgifter gillade H:s H.Gr. Excell. efter som 
tijdsens beskaffenheet kan synas fordra. Och wardt dhetta sluut, man skall altijdh 
först medh tillgifter fresta, dher nöden fordrar, och dher förmedlingh någon gångh 
skall skee, låta dhem meckta parce hända.

3. Här förmälte Dn. Quaestor, huru Acad. bönder i Westmannalandh hafwa 
supplicerat om frijheet på skiutzningz penningarne, för dhen stora giestningh dhe 
uthstått hafwa medh krigz tågh i förledne sommar och höst. Resp. Dhetta tycker 
illustr. Cancell. billigdt wara att öfwersee medh dhem här uthi, efter och Chronan 
har måst mycket remittera. Om sådanna tillgifter kan Academien bäst see sigh 
före.

4. Om Acad. postulato för sine bönder att få uthgifwa 15 dr penningar af hwar 
gårdh i knektepenningar till Chronan, och blifwa dher igenom frij för kneckten. 
Dher till swarade ill. Cancell. omöyeligit wara att obdnera, alldhenstundh andre 
många dhet wäl sökt hafwa, men afslagit blefwit

3. Om M. Laurbergii fordran, att uthbekomma itt wist honorarium efter Kongl 
bref. Resolverade H:s Excell. att honom skall för förflutne åhr gifwas full profes
soris löön, så wijda staten kan tola.

Och föredrogh D. Stigzelius önskeligit wara, om han kunde någon städz komma 
till en godh församblingh, som nu i Wermelandh löse fins, Kiöl och Elffwedaal, 
hwilket H:s H.Gr. Excell strax medh behagh exciperade, lofwandes willia promo
vera honom till endera af dhesse giäld.

6. Om profess. rest, efter M. Boo. Vid. acta seqq. die § 6.
7. Refererade Consistorium om M. Boetii räckningars oricktigheet, och sin flijt 

att dhe till godh order hade bringas kunna. Resolv. Efter någon discurs, att Con
sistorium skulle medh Academiae bookhållaren accordera, att han samma rekningar 
uptagher och förfärdigar emoot en billigh wedergiellningh för sitt omak, hwar om 
Consistorium sielf kan medh honom accordera.

Här refererade illustr. Cancell om M. Boetii enkias duplici postulato hoos sigh, 
om nådhåhreth som inneståår, och itt praebendae hemmanz åthniutande, hwilket 
H:s H.Gr. Excell henne förwägrat hafwer, säyandes sigh ey något moot Con
sistorium och dhess förordningh giöra willia.

8. D. Suenonis Bröms skuldhfordran refererades hwar uthi dhen bestodh, och 
efter Consistorium förr giort hade förslagh huru dhen betalas kunde, wardt dhet 
refererat Vid. act 22 Aug. § 9. 660, item 5 Sept. § 8. Hwarföre till resolution 
här på, approberade H:s H.Gr. Excell samma giorde förslagh, att D. Bröms sin 
betalning skeer.

9. Hwadh i memorialet om Acad. quarnars reparation öfwer staten, sampt röij- 
ningar och rotehuggningar förmäles, hölt H:s H G r. Excell för godt wara.

10. Item om Academiae taakz reparation, gillade H:s H.Gr. Excell
11. Om M. M art Brunneri begieran för dhet han i änkians nådhåhr uthan löön 

arbetat hafwer. Consistorium hafwer honom dherföre itt wist quantum deputerat.
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nembL 300 dr koppörm:tt Hwar till i ll  Cancell swarade. Efter Consistorium haf- 
wer honom dhet bewilliat, så synes dhet migh billigdt wara, om medlen så till- 
räckia kunna.

12. Om Hedrei enkias postulato för dhen bygnat som hennes man på astronomisk 
wärk anlagdt hafwer. Ifår discurrerades åthskilligdt om samma torn och quadrant, 
huru dhem skulle Academien till godho komma kunna, och dher till inlösas för 
penningar. Här giordes fuller förslagh huru dhet tornet dädan transporteras kunde, 
och på annat rum publico till nyttia, men slötz dher om intet wist Om enkians 
postulato resolverades att hon fåår en termin ännu af sin s. mans löön, om så till- 
räckia kan, dock att ordinariis ther medh intet afgåår.

13. Om Joh. Buschagrio refererades huru han suspenderat blef uthi professions 
tillträdandet för Acad. intraders defecter skull lllustr. Cancell sadhe sigh till dhen 
ände hafwa recommenderat honom hijt, efter han merkelige progresser hafwer giordt 
uthi dhe studier, och fåå ähro som medh flijt på dhem sigh lagdt hafwa, dherföre 
wille H:s Excell. nu intet frustrera honom dher uthi, uthan genom dhetta medlet 
framhielpa honom i samma studio. Och efter iagh förnimmer staten intet annor
lunda kunna tåla, ty hafwer iagh nu fattat dhet förslagh att gifwa honom en 
adiuncturam och duplex stipendium till löön, så länge man kan finna någon annan 
rådh för honom. Dhetta frågade ill Cancell professores om dhe så godt funno, 
hwilket dhe intet emoot sade, uthan gillade.

14. Petri Rudbeckii fordran om dhen rest som han af sin löön söker. Efter 
någon discurs om dhenna sakens beskaffenheet resolverade ill Cancell att willia 
tillsee när staten blifwer giordh huru wijda han kan blifwa hulpin. Vid. inf. actis 
seqq. diei §. 23.

13. Om duplicibus stipendiis huru dhe mycket blifwa missbrukade på uth- 
resande personer. Här begynte H:s H.Gr. Excell till kienna gifwa om stipendiis, 
huru ofta försport warder att dhe icke rätt tribueras benemeritis som Kongl. in
tention medh dhem ähr, uthan ofta per favorem till odugelige gifwas, hwarföre 
skall dhetta en general Iagh wara, att stipendia intet skola per favorem gifwas 
någon sine merito, uthan torftige och fattige, som intet annat hafwa att hielpa sigh 
medh, och dock finnas uthi studiis flijtige. Här om hafwer itt stort klagomål warit 
att dhe mycket gifwas ex gra//a, uthan något anseende till personens qualiteter och 
förtienst, dherföre måste sådant här efter afskaffas, och intet stipendia gifwas 
personerne pro gratiali, uthan ex merito, efter som ens flijt och progresser dhet 
förtienar.

Jagh förnimmer och att adelens praeceptorer niuta dhet samma, hwilket iagh 
tycker aldeles obilligdt wara, och häller böra tribueras andra som torftige ähro, 
alldenstundh dhe nogsampt blifwa af sine disciplers medell wäl underhåldne och 
belönte.

Widh dhenna occasion begynte ill. Cancell discurrera om Communitetz uprät- 
tande igen, att bäst woro dhet å nyo installera, till att hielpa fattige studenter 
medh, såsom H:s Excell för 6 åhr sedhan läät förliuda, och tå nästan afdelt 
war.

Här om discurrerades åthskilligdt, hwilket bättre wore anten Communi tet up- 
rätta eller och widh stipendia låta blifwa, helst efter spijsmestare och andra tienare 
skulle till Communitetet fordras, som aflönas skulle. Dock fans för fattige studenter 
skull som intet annat hafwa, Communitetz uprättande nyttigare. Hwarpå ill Can-
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cell badh Dn. Quaestorem sättia sigh till och giöra förslagh på dhess Staat, och 
huru Communitetet bäst inrättas kunde.

Först tyckte illustr. Cancellarius dhetta förslagh rådeligast wara, att emädan 
numerus studiosorum ähr 150 personer, skulle dher af 80 taghas till Communitetet, 
och 60 till stipendiater. Men sedhan efter Dn. Quaestor inwände om dhe större 
sumptibus som till Communitetet fordras, än att 80 simplicia stipendia kunde för 
80 Communitetz personer tillräckia. Ty giorde H:s HLGr. Excell förslagh på 60 
personer till Communitetet, och 60 till stipendia, så att numerus blefwe uthi bäggie 
till 120. Dhe 30 stipendia som öfwer ähro, skulle halfparten till Communitetet, och 
halffparten till stipendia läggias, att spijsningen kunde så mycket ymnigare tillgåå 
och dhe som stipendiater woro, kunde så mycket högre dher uthi bekomma. Och 
efter summa till stipendiater åhrligh ähr deputerat 6000 dr, ty skulle halfparten 
till Communitetet komma, och halfparten till stipendiater.

Item slöth H:s Gr. Excell. att classes inter stipendiarios skulle uphäfwas, och 
alla få lijka mycket till stipendium.

Så giordes och förslagh till tijo diskar på Communitetet och 6 personer widh 
hwar disk, och skall Quaestor medh en professore wara dheras inspector åhrligh.

Dhenna discurs slööt H:s H.Gr. Excell här medh, att consistoriales måtte tagha 
dhetta i noga betänkiande, giöra här på itt accurat förslagh, och avisera sigh dher 
om. Så tyckte och H:s H.Gr. Excell. dhetta skola odisputerligit wara, så frampt dhet 
tillräckia kan efter förslagh på staten.

Här inföll en fråghan om stipendiis duplicibus, anten dhe skola här till beräck- 
nade blifwa, eller och beståendes uthi sitt taal Resolverades efter någon discurs, 
att 6 duplicia stipendia blifwa här iblandh inräknade och 6 behåldne. Twenne dupl 
stipendia in facultate theolog. blifwa beståendes, ett in iurispr., 1 in medica, 2:ne 
in philosophica facultate.

Här frågade illustr. CancelL M:rum Fornelium, Dn. Sdiefferum och Dn. J. Bu- 
reum om dhe tyckia så wäl wara om Communitetz uprättande, hwilka beiackade 
mycket wäl wara.

Prof. Joh. Bure, begierte af H:s H.Gr. Excell att få behålla in mathesi ett sti
pendium duplex, efter fåå ähro som medh flijt sigh dher till slåå, uthan dhe kunna 
wänta sigh dher uthi något praemium. Ill Cancell. tyckte så godt wara.

Doct. Stigzelius talm om dhet stora missbruk som på uthresande af stipendiis 
duplicibftr skeer. Dher till resolv. H:s Excell att duplicia stipendia skola widh 
Academien blifwa och icke gifwas uthresande.

16. Om dhen stora giestningh som af chronones läns och fierdingzmän på Acad. 
bönder skeer, dher om war ill Cancell betänkiande att man skall sökia dhet till 
att rätta genom landzhöfdingarne i hwilken landrände sådant händer, dock lof- 
wade H:s H.Gr. Excell att willia medhdela sin recommendation öfwer dhenna 
saak till landzhöfdingarne, att sådant kan afstält blifwa.

17. Om praebendae hemmans tillträdande af Professoribus ex actis 17 O ct fram
dragit Resolv. Att praebendae hemmans ränta skulle delas, som lönen delas, och 
samma ordningh folia.

18. Om praebendae hemman anten dhe skola wara fixa eller ambulatoria, dher 
om tyckte ill Cancell best wara, att dhe blifwa fixa hwar widh sin profession, 
och icke mera så ombytelige som här till skedt ähr, efter dher igenom ofta händer
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att dhen som itt hemman besitter, laghar dher intet om, när han förmodar dhet 
snart i bättre förbyta. Hwar igenom dhen som efterkommer fåår ofta itt nidhrött 
och illa fahrit hemman, och dher af icke ringa skada tagher, dherföre ähr nu bäst 
att dhe blifwa fixa widh professionerne, som dhe nu ähro, och lycka råkar i dhetta 
fall man, så laghar hwar om sitt, dhetta ähr min meningh här om.

19. Doct. B ru n n ii skuldh till Academien. IU. Cancellarius refererade i dhenna saak 
huru KongL donations bref lyder på 600 rixdr. Men Doct. Brunnius hafwer på 
dhenna summan ey mer än halfparten bekommit af Academien, nemb. 200 rdr in 
specie, och 375 dr kopprfrm:tt, hwilka han tillförenne länt hafwer, och dherföre 
sin handhskrift Academien gifwit, som fins iblandh andra obligationer efter M. Boo, 
hwilken nu Doct Brunni»j igen begierer. Hwarföre resolv. H:s H.Gr. ExcelL att 
billigdt ähr dhet han Kongl. bref uthi dhetta åthniuter, och medh dhe som länte 
äro förskones, att igen betala, efter Kongl brefz innehåldh. Och han sin obligation 
igen bekommer, men ingen wijdare prastention på dhe resterande efter Kongl. 
bref hafwer. Dhenna skuldh befann Doct. Brunni«j wara 400 dr större efteråth, 
hwaruppå honom obligationen blef uthlefwererat iempte dhen öfrige, uthi Con
sistorio, den 20 Febr. Vid. acta eius diei.

20. Om Curione till booktryckerijt och bookförare embetet i Upsala och Stock
holm. 111. Cancell. refererade sigh hafwa förstådt af secret. Figrelio, att dhetta pla- 
citerat war af H:s Kongl. M:tt för hans dödh, och brefwet stält, men blifwit H:s 
s. Kongl. M:ttz dödhelige frånfelle studsat Nu sadhe H:s Gr. ExcelL hafwer dhet 
och warit framstält i Stockholm, men bookbindarne hafwa här uthinnan inkastat, 
att dhet emoot dheras privilegier ähr, och till mycket praeiudis efter dhe sittia och 
giöra skatt och tull, men efter hoos dhem inga skiöne och wicktige böcker fins, 
icke häller förståå dhe sigh på hwilka godha och nödige ähre, altså kan dheras 
inwändning intet hielpa. Jagh will nu i Stockholm skaffa Curio privilegium uppå 
bookförerijt, sampt trycket i Upsala. Och will iagh först sända en copia af privilegio 
hijt till Academien att öfwersees innan dhet underskrifwit blifwir af Maiestate på 
dhet om något funnes dher uthi, som anten borde förandras eller tillsättias Aca
demien till godho, så kunne i G. Herrar dhet emellan idher öfwerens komma.

21. Om praebendae hemmans giestningh och skiutzningh emoot privilegierne, 
war illustr. Cancellarii swar. Dhet ähr helt oskiäligdt, hwarföre måste hoos landz- 
höfdingarna boot sökias.

22. Om stadsens nyfångne privilegier uppå åkerkiöp för bårgerskapet allena. 
Dhetta sade ill. Cancell. helt obilligdt wara, och Academien till stort praeiudis, och 
må iagh bekienna sådant wara obreptitie, och uthan Kongl M:ttz wettskap skedt, 
hwarföre will iag sökia till att afböija dhet, att dhet ey må subsistera, uthan blifwa 
annihilerat

23. Om Academiae kiellare, huru dhen genom stadsens nyfångne privilegier för- 
budhin blifwer. Illustr. Cancell contesterade om dhen sin flijt hafwa giordt att 
han beståndandes blifwa måtte, efter Kongl privilegium. Men så hafwa alla dher 
emoot warit af Riksens Rådh, och sadhe alla korssfest, korssfest, så att ingen 
medell funnes att conservera dhen Dherföre tycker migh nu bäst wara tillsäya 
dhem af stadsens kiellare, att dhe hafwa skiöne drycker till salu, för billigdt prijs, 
hwar och icke skall Academien komma dll sine privilegier igen

Här iempte wardt talat om Professorum enkior, att dhem måtte rillsfåås få kiel-
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lare hålla, medh ööl och drycker, hwar igenom dhe kunde sigh medh bryggiande 
och öölsälgning uppehålla, efter som andre näringzmedel ey finnas, hwilket H:s 
H.Gr. Excell. tyckte billigdt wara.

24. Om Pijlehagens cultur. Refererades huru dhen ähr donerat till humblegårdars 
upgiörande, af H:s Kongl. M:tt men somblige som dher hafwa lotter excolera 
dhem intet Dherföre begieres af H:s H.Gr. Excell. att dhe måtte tillåtas under 
dhem komma, som dhem bruka willia efter privilegierne. Sub exemplo talades om 
M. Boetii enkia, som dher 3 delar äger, och intet häfdar.

Illustr. CancelL swarade, man måste tillsäija henne att hon dhem hefdar efter 
donationen.

Den 17 Januarij,
k. 8 för middagh kom illustr. Acad. Cancellarius, Reverendissimus Procancellarius, 

och samptelige professores in Consistorium.
l. Förmälte H:s H.Gr. Excell. huru han i gåår efter middagh war förhindrat, 

att han intet in Consistorium upkomma kunde, hwarföre offererar iagh migh 
wijdare G. Herrar dhenna session att bijläggia dhe saker, som ännu kunna oklare 
finnas och någon decision behöfwa. Jagh hafwer fuller mäst öfwerlupit i aftons 
medh dhe G. Herrar af Consistorio, som tå hoos migh woro, dhet som på memo
rialet war upteknat af M. Rectore migh lefwererat, och så mycket wij kunde, 
determinerat. Jagh will ännu wijdare dhet som nödigdt dher uppå fins repetera, på 
dhet ni G. Herrar kunde höra hwadh resolverat ähr, och idhre iudicia dher på 
wijdare medhdela.

Här framdrogh H. H.Gr. Excell. memorialet, som af Rectore tillförenne öfwer- 
lefwererat war, och dher af således repetera begynte.

1. Om Academiae ingielders defecter, som Academien någon tijdh lijdit hafwer, 
dher om swarade H:s H.Gr. Excell. (som i aftons) dhet wäl troo, alldenstundh 
sådant öfwer hela landet gått hafwer. Såsom och om remission på uthlagorna, och 
dhess gambla rest Sadhe H:s H.Gr. Excell. Consistorium måste så i dhetta fall som 
andre medh sine bönder medhlijdande hafwa, för tijdsens swårheet skull.

2. Om förmedlingar som på Academiae hemman skedde ähro. Dhetta improberar 
iagh aldeles Godhe Herrar. Tillgift måste man fuller öfwa, som ens nödh under
stundom fordrar, men förmedla in perpetuum ähr swårt, emädan i räntorna dher 
igenom daghelig afgåår, och mången söker förmedlingh uthan orsaak, när han 
hörer sin granne dhet få.

Procancellarius förkunnade huru han mitissime handterar sine bönder som höra 
under Archiep&rcopsz lönen, men dhe ähro dock fattige, klaga sådant komma af 
misswexten och dhe stora extraordinarie bördor, som dhe betungas medh.

3. lllustriss. Cancellarius frågade Dn. Quaestorem om Academien tagher sin half- 
part af dhe extraordinarie uthgierder, såsom begrafningzhielpen etc. som till Aca
demien falla efter adelige privilegierne. Quaestor swarade, att Academien haiwer 
eftergifwit sin anpart, hwilket illustr. Cancell. tyckte godt wara, efter och adelen 
dhet mäst giöra.

4. M. Rector anmälte om bönder som hafwa frijheet fått för brandhskada, att af 
dhem taghes lijkwäl mantalzpenningar, hwilket dhe klagha. 111. Cancell. Jagh 
tycker när dhe tillgifwas i alt annat så få dhe och i dhetta tillgift. Jagh mins intet 
huru dher medh ähr. Man kan sökia praxin af någon annan, men iagh tycker dhet 
ähr billigdt, att dhe få i dhetta, iempte alt annat förskoningh. Jagh menar häradz-
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fogdar giöra dhet samma, och eftergifwa mantalzpenningar på Chronones wegnar, 
när dhe see frijheet wara gifwin af huusbönderne.

5. Om professorum rest efter M. Boo. Doct. Stigzelius förtalde i dhetta huru 
han wäl kunde see, att sådant fölia wille, på M. Boo, efter han inge rekningar 
giorde. Hwarföre (sade D. Stigzelius) giorde iagh min höga flijt, att komma M. Boo, 
genom åthskillige wägar och medell till räkningz för sigh, mädan han lefde, och 
efter intet hielpa kunde dref iagh dhet in för sielfwa Majestate, dock kom alt i 
drögzmåål och ijla, in till dhess han dödde. Dherföre ähr dhenna oredan medh 
hans räkningar och skuldh efter honom blefwen, dherigenom nu mycket för pro
fessoribus i dheras ordinariis salariis tillbaka ståår, hwilket professores nu tienstligh 
begiera att dhem betalas måtte. Illustr. Cancell. Jagh tycker dhetta wara aldeles 
skiäligit, och att dhenna rest böör för all annor skuldh gåå, dock så att hwar och 
ens fordran blifwer proberat, och rekningarne verificerade medh tillbörlige skiääl

6. Om obligationerne som liggia ännu oklara efter M. Boo. M. Rector frågade 
om man kunde få tagha en studiosum benämdh Schattelovius, till att upfordra 
hwadh dhe innehålla. Academien har förra ärnat honom dher till, men icke kun
nat honom fullelig troo, uthan caution. Hwilket efter han icke kan, frågas H:s H.Gr. 
Excell. om man kunde honom dhess föruthan till upfordringzman tagha. Dhetta 
bewilliade H:s H.Gr. Excell. om intet någon annan wissare fåås kan.

Här inföll en discurs om M. Boos enkias rekningar, tå H:s H.Gr. Excell. refe
rerade huru enkian hafwer hoos sigh sökt om sin s. mans nådhåhr, sampt och itt 
hemman som hon af Acad. hafwer, men henne sin begiäran afslagit, för Consistorii 
skuldh. Wijdare frågade H:s H.Gr. Excell. om M. Boetii räckningar, om dhe kunde 
blifwa klara och skulden wiss, hwarest dhet skall taghas att betala medh, om 
enkian blifwer skyldigh, eller om dhet finnes inneståå hoos böndren, hwilket 
dock aldeles owist ähr ännu. Blifwer enkian skyldigh hwadh tå finnas kan att 
betala medh, eller om böndren finnas hafwa största parten inne hoos sigh, huru 
tå handlas måste.

7. Här på fölgde dhenna discurs, huru professores skulle betalte blifwa, anten 
af dhet som falla kan efter obligationerne, eller af aerario. Här om war åthskilligh 
förslagh, såsom, att hwar professor skulle några obligationer till sigh tagha, att 
upfordra, och dher medh sigh betalt giöra. Dock war dhetta H:s H.Gr. Excell 
siste sluut här om. Hwadh professorum räst ähr, måste dhen blifwa Academiens 
skuldh, således att betala. Academiae staten blifwer först betalt af ordinarie inkomp- 
sterne, sedhan af dhet som öfwerblifwer skall pro quota till professores betalas. 
Men dhet som af obligationerne kan inbringas, och hwadh mera Academien 
hafwer att fordra, skall komma aerario till godho. Och skall intet praepostere be
gynnas af dhenna skuldh betalas, således, att dhen som mindre hafwer, att fordra, 
får sitt snart uth, och dhe som mera hafwa, senare, uthan alt proportionaliter och 
lijka betalas.

Om obligationerne att dhe kunde upfordrade blifwa, lofwade Consistorium sin 
högha flijt giöra willia.

M. Jordan påminte här om sitt stipendio som resterar efter M. Boo, hwar på 
ill Cancell. swar föll Dhet ähr aldeles skiäligit, att han dhet och bekommer.

9. Om bookhållaren påminte ill. Cancell. huru dhet war i aftons slutit, att han 
skulle sigh påtagha M. Boos reckningar att förfärdiga, emoot en skiälig wedergiel- 
ningh.
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10. Doct. Stigzelius påminte H. H.Gr. Excel! om Academiens åthskill[i]ge extra* 
ordinarie tungha, och som oftast ännu komwande anstellningar, hwar uthaf aera
rium graverat wardher. Hwarföre ähr nu tili att bedia H:s H.Gr. Excell. att H:s 
Excel! wille sådant till att undanböija, förhielpa, och Academien kunde för sådant 
frij blifwa, på dhet dhess skulder kunde betalte blifwa. H:s Excell. swarade: N i G. 
Herrar skulle och bespara att giöra åthskillige extraordinarie förordningar på Aca
demien, och anställa recommendationer för en eller annan.

11. M. Unonius påminte om dhe penningar som D. Loccenius, D. Sidenius, och 
han länt hafwa af Academien i M. Boos tijdh, hwar på dhe sine handskrifter 
gifwit hafwa, men samma skuldh hafwa dhe sedermera betalt som klarligh finnes i 
rekningarne, men dock intet ännu sine obligationer igen bekommit. Begierer för 
dhen skull att samma obligationer kunna igen fåå, att icke sådant måtte liggia 
dhem i kommande tijder till qwaal. Reso! Illustr. Cancell. tyckte så billigdt wara, 
att dhe sine obligationer igen bekomma, när i rekningarne först blifwer eftersedt, 
att dhe riktigdt betalte ähro.

12. Om M. Laurbergio refererade H:s H.Gr. Excell. hwadh i aftons slutit war, 
att honom bewilliades full professoris löön för förflutne åhr 1660, efter staten kan 
dhet tåla.

Så lofwade och H:s Excel! att willia dragha försorg om honom, att han blifwer 
medh annat accomoderat, särdeles till någpn försambling i Wermelandh, Kiölen 
eller Arffwijke, som löse finnas, hwilket H:s H.Gr. Excel! försäkrade M. Laur- 
bergium om, och på sigh togh, att willia honom dher till besälla, genom Kongl. 
promotorial till superinten[den]ten.

13. Här iempte taltes om promotione magistrorum, och slötz att M. Laurbergius 
promotor blifwer, som förr ärnat war.

14. Widare frågade H:s H.Gr. Excell. huru medh examinibus candidatorum dll- 
gåår, och förmante att intet alla skulle promiscue admitteras till sådant, och promo- 
tionen, ty då blifwer Academien förringat, och standet prostituerat, om odugelige 
dher till komma.

D a  Sundell sadhe: Dhet gåår ynkeligit till iblandh med dhetta, att ofta swage 
blifwa här till admitterade. II! Cancel! frågade huru dhet tillkommer? D a  Sun- 
del! Dhet händer ofta att biskoparna recommendera sådanna till promotion, hwilka 
ehest pro merito borde wara tillbakars. Dhet giöra dhe för dhen skull, att dhe willia 
hafwa dhem till lägenheter. 11!  Cancell. swarade. Råda biskoparna recommendera 
idher dhem som icke capabell ähro, så råda ni G. Herrar taga en godh i stället 
som bättre meriterar.

15. Giorde H:s H.Gr. Excel! ifrån dhen discurs som för händer war, en di- 
gression och begynte alfwarligh admonera om suffragiis in Consistorio, huru war 
skall säya sin meningh pacifice och uthan buller, eller munbruuk, att ingen domi
nerar öfwer dhen andra uthan per vota decideras när skilliacktigheet finnes, och tå 
rationes praevalera, och icke pro imperio, eller medh snork och förwijtelse en dhen 
andra öfwerdyla, icke falla en annan medh hårdh ordh ann, för dhet en säger sin 
meningh annorlunda än dhen andra.

M. Rector skall sådant alt förtagha, och dher öfwer handh hafwa, att dhetta blifwer 
äntelig exequerat, och bijständigdt, och inga sådanna oordningar tillstäder öfwer- 
handea Skulle och någon annorlunda sigh ställa, måste M. Rector gifwa migh till- 
kienna, så will iagh dher uthinnan räckia honom handen, att sådant förtaghas måste,
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ty sådant owäsendh tienar intet widh Academien. Uthi min absentia skall Rector 
Magn. sökia Procancellarii bijståndh, och intet gå honom förbij uthi dhe saker som 
han böör consuleras.

D. Stigzelius swarade, så ähr och dhet nödigdt att Rectores icke må något androm 
pro lubitu obtrudera, uthi någon saak, uthan placide framställa sina meningar, och 
öfwer läggia medh Gmsistorio. Dhetta swarade ill. Gincell. så billigdt och rätt 
war a.

16. Om stipendiariis inföll här näst discurs. H:s H.Gr. Excell. frågade Consisto
rium, anten dhe tyckia bäst wara låtha stipendia blifwa som förr, eller uprätta 
itt Communiteet igien, som i aftons wijdlyftigdt discurrerades och slötz, på dhetta 
sätt. Efter Communitetz håldning fordrar större expenser, än att singula stipendia, 
skola singulos stipendiarios uppehålla på Communitetet, ty war dhetta wårt för- 
slagh i aftons medh Dominis professoribus, som tå tillstädes woro, att man för dhe 
150 stipendiater som nu ähro redigerar numerum till 120, dher af 60 taghas till 
Communitetet och 60 blifwa stipendiarii, som få penningar. Hwar af dhe på Com
munitetet så mycket bättre hållas kunna, och sedhan dhe som stipendiarii blifwa, 
så mycket högre stipendium bekomma, som dhe inräknade stipendia kunna förslåå. 
Dhesse stipendiarii divideras per facultates sålunda, att 24 blifwa af dhesse 60 sti
pendiater in facultate philosophica, 6 in medica, 6 in iuridica, 24 in facultate theo
logica, sammaledes medh dhem på Communitetet.

Item, medh duplicibus blifwer så förordnat, att 2:ne in facultate theolog., i  in 
iuridica, 1 in medica, 3: ne in philosophica blifwa beståendes, nembl. linguarum 
orientalium, eloquentiae, et matheseos stipendia. Dhetta badh H:s H.Gr. ExcelL D a  
Professores i consideration tagha, och dher tili anställningh och förslagh giöra.

17. Lefwererade H:s H.Gr. Excell. Laurentii Staieni supplication att upläsas, hwar 
uthi Staienus anmodar om något stipendio extraordinario dll continuation i  sine stu
diis, eller adiuncturam så länge han bättre condition bekomma kaa  Resolv. Staieno 
bewillias en adiunctura philosophica, och dher till ratificeras.

18. Uplästes apotekarens supplica/iön till illustr. Cancell. att få privilegium på 
spetzerij och krydde handelen ensam här i staden. Item att hans son måtte con- 
firmeras till succession efter sigh, och till andra sin fadhers Simon Volimhaus privi
legier. Dhenna begieran tyckte H:s H.Gr. Excell. obillig wara, att ensam få hafwa 
spetzerij handelen i staden, som ingalunda skiee kaa  2:do. Privilegium på hans son 
kan intet häller gifwas, uthan blifwer han capabell så kan dhet så snart på honom 
komma som en annan. Men han för sin person confirmeras uthi embetet.

19. Ytterst angaf H:s HLGr. Excell. om sin resas hastigheet, huru han wille gierna 
dhetta rum längre bijwistas, dher så tijden medh gifwa kunde. Lijkwäl will H:s 
Excell. wara Academien till dhet bästa beforderligh, förmanar och alla samptligh 
till flijt och nijt uthi sitt embete. Och efter iag intet altijdh kan wara här på orten, 
ty hafwa ni procancellarium här hoos idher, som ni tillijka måste uthi dhe saker 
som edher böör, och ni weta idher lända till styrelse, och wälståndh, dher och något 
wicktigare infaller, än att dhet medh procancellario och Rectore skall kunna afgiöras, 
will iag gierna hwar iom och enom handen räckia, när migh tilli j tes.

20. Efter dhetta påminte Dn. Olaus Rudbeck om några sine werf, som han hoos 
H. Gr. Excell. sökt hafwer. Hwar medh H:s Gr. Excell. först talade om Johanne 
Hoffwenio som kan giöra åthskillige instrumenta mathematica, dher han kunde 
försörias medh stipendio in suprema classe, will han här qwar blifwa, och giöra
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instrumenta till hwars och ens behoff som honom behöfwer. Resolv. Dhetta bewil- 
liadhess honom.

Doct. Stigzelius påminte dher han skulle sådant beneficium niuta, måtte icke en 
allena få bruka honom till sin fördeel, uthan blifwa en publicus minister till com
modum publicum, så att hwar och en må få honom tillijta, som sådant behöfwer.

Dher till swarade H. Gr. Excell. aldeles rätt wara, ty blifwer han medh publico 
beneficio försedd, måste han och blifwa publico till nyttia.

21. 2:do påminte Dn. Ol. Rudbeck om Acad. trägårdz mestares underhåldh att 
dhet ähr ringa, bedher för dhen skull att han måtte medh större löön försees, ehest 
will han afträda, emädan han sigh intet kan medh dhen gambla lönen uppehålda. 
Prof. O. Rudbeck will efterlåta honom sin löön dr 150 pro ordinario, som han förr 
haft hafwer. Hwilket ill. Gincell. tyckte godt wara, och lofwade något extraordina
rium af Chronan, att hielpa D a  Rudbeckium, igen, till underhåldh.

22. 3:tio. Begierer D a  Olaus Rudbeck att bekomma sin ordinarie löön ifrå« 
den 3 Aprilis, tå s. Steni#j dödde, så will han gifwa en tompt till Academien igen 
som han iempte hortum academicum kiöpt bsAwer i förledne åhr, för 340 dr som 
kan dher i hoop medh läggias. Item will Dn. Rudbeckior skienka all dhen cultur 
som lagdh ähr och kostat på horto academico, af hans egne sumptibus föruthan 
Academiens kostnat. På tompten som D a  OL Rudbeck Academien skenker, lofwar 
han cessions och donations bref gifwa willia. Resolv. Dhetta bewilliades honom, 
medh föreslagne conditioner.

23. 4:to påminte Dn. Ol. Rudbeck om sin brodhers D a  Petri Rudbeckii fordran, 
hwarpå ill. Cancell. framstälte hans begieran om full professoris extraordinarii löön 
efter Kongl. bref. Dhetta tyckte ill. Cancell. icke oskiäligit wara, uthan att han be
kommer sin resterande löön ifrån sin introduction till professionen, som han fordrar, 
efter handh, som dhen falla kan, och dhe andra professores betalte blifwa.

24. D. Stigzelius h.t. facult. theol. decanftr begierte dhetta om extraordinariis 
theol. professoribus, 1. När en sådan will något för ungdomwen proponera, må 
han wara obligerat efter constitutiones, att consultera medh facultate om dhet han 
läsa will, förr än han något företagher. Dhetta swarade H:s H.Gr. Excell. så rätt 
wara, och icke annorlunda skiee böra.

25. Doct. Stigzelius refererade och om D a  Petro Rudbeckio, huru han hafwer 
låtit tryckia några disputationer, som han kallar publico privatas, dhem han loco 
publico håller, men intet uthskiftar dhem iblandh professores, eller dhem censera lå
ter af facultate, efter constitutionum innehåldh. Hwarföre begiära wij att dhetta 
owanlige genus medium disputationum inter publicas et privatas, måtte förtaghas, 
efter dhet ähr constitutionibus okunnigt, och kan hafwa onde consequentier medh 
sigh, som iblandh andra, om dhet skulle komma extra patriam, eller ehest uthom 
Academien, och något vitium dher uthi funnes, kunde sådant facultati imputerat 
warda, som intet bättre upsickt dher medh hafwer. Och begiera wij att dhe disputa
tiones som publice hållas, måge publicae kallas, och dhe som privatim hållas kallas 
privatae. 111. Cancell. Dhetta kan icke annorlunda skee, eller böra, uthan medh fa
cultate communiceras. Och alt lijkmätigdt constitutionibus hållas.

26. Yttermera repeterades dhet sluut i aftons giordt om praebendae hemmanen 
att dhe blifwa här efter fixa, och intet bytelige, uthan måste nu hwar widh sin 
profession stanna som dhe ähro hoos.

27. M. Rector påminte huru höghnödigdt wore att syyn hölles på praebendae
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hemmanen som dhet skeer på theol. Professorum praebendae gield. Illustr. Cancell. 
befalte att så skiee skulle.

28. D a  Joh. Bureus berättade om Nåstuna praebendae hemman, huru dhet förr 
hade under professores astronomiae hördt, men blifwit bortbytt till s. Ausium; begie- 
rer för dhen skull att kunna få samma hemman under professionen igien. 111. Can
cell. swar. Dhet ähr skiäligdt, att dhet under professionen igen kommer, efter dhet 
förr dher under lydt hafwer.

29. Om praebendae hemmans tillträdande af professoribus, refererade H:s Gr. 
Excell. hwadh aftonen förr talat och slutit war. Tå Doct. Odhelius berättade om 
dhen ordningh, som medh prestegielz tillträde ähr, att twenne terminer ähro om 
åhret, en om Walburgmessan, och en Alla helgon tijdh, uthom hwilka ingen blifwer 
till lägenheten admitterat. Den prest som tillträder gieldet om Walburgmessan, fåår 
dhen hösten näst efter bärga alla säden och höet på prestebordet, men dhen som 
Alla helgona tijdh tillkommer fåår allenast halfparten, och dhen som afträder 
samma tijdh behåller och halfparten. Dherföre wore dhetta bäst så medh professio- 
nernes tillträdande hafwa twå terminer om åhret, påska och Michaelis tijdh, på 
hwilken dhe allenast tillträda, och dhen som Michaelis tijdh tillkommer, bekomma 
halfwa praebenda? räntan dhet åhret, och halft bekommer dhen som afträder. Men 
dhen som till professionen kommer påskatijdh, tagher hösten efter full praebendae 
uthskylder, och dhen som samma tijdh afträder intet få hösten dher efter.

Illustr. Cancell. Tyckte dhenna ordning gpdh wara, och slööt att så blifwa skulle.
30. Om promotione doctoratus sadhe H:s H.Gr. Excell. Efter iagh dhen intet kan 

sielf bijwistas för min nödige resa skull till hofwer, hafwer iag committerat Pro- 
cancellario att förträda mina vices, och önskar M. Jordano dher till lycka.

31. Wijdare påminte sigh H:s H.Gr. Excell. om borgerskapetz privilegier som dhe 
nyligh subreptitie hafwa fått, att ensamme tillhandla sigh åker i staden, uthslutandes 
professores, hwilket H:s H.Gr. Excell. lofwade sigh willia corrigera, och afstyra 
sökia. Aldenstundh sådant länder Academien till stort praeiudicium.

32. Item om Acad. kiellare. Efter intet obtineras kunde, att den kunde blifwa 
beståendes, som han war af s. Kongl. M:tt förordnat, ty lofwade H:s H.Gr. Excell. 
att sökia willia, att anten professorum enkior kunde dhen få hålla, sigh till någon 
fördeel och uppehälle medh bryggiande, eller om dhe i staden blifwa beslagne medh 
förfalskade drycker, må Academien komma till sitt förra privilegium igien.

33. Sist admonerade H:s H.Gr. Excell. Consistorium att afskaffa dhe exorbitantier 
som skiee nattetijdh, att dhe kunde tillbörligh straffas och compesceras, och efter 
stundom fins af stadsens drijfware dher iblandh, tycker illustr. Cancell. bäst wara, 
att man skulle hafwa itt hool under studente prubban, att stoppa dhem uthi, eller 
gifwa dhem några slenger så att dhe kienna dhet, på dhet dhe sedhan må åther 
wenda att gå på studenternas halz.

34. Här medh upstodh H:s H.Gr. Excell. och samptelige professores. Tå Reve- 
rendiss. Procancellarius påminte något H:s H.Gr. Excell. om dhen förlijkningh, som 
emellan hr. Schefferum och D a  Gavelium skedd ähr. Hwar efter H:s Gr. Excell. 
således talade: Emedan förlijkningh ähr skiedd emellan hr. Schefferum och Dn. Ga
velium uthan någonderas lsesion, skulle nu juventus academica dher till hållas att 
flijtigdt sigh uthi D a  Gavelii lectionibus inställa, och icke någon wanheder uthi 
en eller annan måtto tillfogha. Och förmante Rectorem att han dher öfwer handh 
hålla wille.
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35. Ytterst hade M. Rector itt taal till HöghGr. Excell. och betackade först illustr. 
Cancell. för sin stora gunst, nijt och åhåga om Academiens wälferdh, så i gemen 
som i synnerheet om hwars och ens persson. Dher bredhe wijdh tillijka medh sine 
medh collegis undertienstlig ährkiende dhenn möda som H:s H.Gr. Excell. hafwer 
nu på några daghar haft för Academiens wälferdh, sakerne gunsteligen och patienter 
uptaghit, skiärskådat, och till allas nöye och contentament deciderat. Sådan och 
annor ill. Cancell. gunst, willia och skola alla samptlige professores städse medh all 
devotion och undertienstlige tacksamheet ihugkomma. Dher hoos begierandes att 
H:s H.Gr. Excell. wille dhen wanlige gunsten emoot Academien conservera. önska
des och H:s H.Gr. Excell. en lyckosam resa, att Gudh wille H:s Excell medh hela 
den förnemme familien, på alla wägar welsigna och bewara. Här på giorde H:s 
Excell en tackseyelse för godh önskan, och dher medh gunsteligest valedicerade.

Actorum, in praesentia Illustr. Cancellarii, finis.

Den 23 Januarij
höltz Consistorium maius, praesentes fuere M. Rector, D. Odhelius, D. Jordan, 

M. Bringius, M. Fornelius, M. Liung, Dn. Sundeil, D a  L. Bureus, M. Brunner«*, 
M. Fontelius, Dn. Quaestor.

1. Befalltes Notarius att föra till acta dhet sluut som illustr. Cancellarius har 
gifwit om klockeställaren, att honom beståås 16 dr sölff:r mynt af Academien för 
sitt arfwode. Dhetta sluut har ill Cancell. giordt hemma hoos sigh, tå Gr. Magni 
den yngres deposition skedde. Item

2. Om organisten att honom beståås till dhe 40 dr af staten, ännu af samma 10 dr 
sölffwmynt, som förr hafwa uthaf fisco mulctarum tagitz.

3. Borgmestarnes swar på H:s H.Gr. Excell tilltaal, om dhen resolution som dhe 
senast i Stockholm om åkerkiöp fått hafwa, att afskiära professoribus dhen rättig- 
heet att sigh tillhandla åker under stadea Tå dhe sigh förklarade, in för H:s H.Gr. 
Excell att icke så förståendes ähr, professores skola förhindras till att kiöpa sigh 
åkrar, uthan dher medh uphäfwa benkekiöp, och afskaffa dhet missbruk, som somb- 
lige bruka medh K. Johans bref, att borgmestarne owitterligit bortsälia sine åkrar. 
2:do. Att dhe sine åkrar förhögdt stegrat hafwa, så att dhe för hwart tunnelandh 
hafwa tagit 100 dr ehuru wäl dhesse åkrar ähro kroneåkrar, dherföre resolverade dhe 
sigh så, att professoribus intet förbiuda willia några åkrar sigh tillhandla.

4. Andreas Gran begierer testimonium från Academien bekomma. Resolv. Dhet 
bewillies honom.

5. Uplästes en häradz attest om en uthiordh som ähr ifrån Smedzboo tagin, att 
samma hemman icke kan sigh beståå, uthan dhen kommer tillbaka igiea Resolv. 
Dhetta nekas honom, ty på dhen ähr mycket till rögningz kostat, Rentemestaren 
lofwar willia låtha honom få annorstädes ängh igien.

6. Erik Matzson i Harbo sochn, och Norbo by, söker tillgift* på sine uthlagor. 
Resolv. Dhet kan intet skiee, efter ill Cancell. dhet förbudit hafwer.

Om krigshielpen som dhe sökia att få lösa för 2 rdr tunnan efter rikzbesluut. 
Dhet skall dhem bewillias om så fins i rikzbeslutet.

7. Begierer Biörn Erikson supplicando förmedlingh på sitt hemman öreby. Resolv. 
Efter dhet ähr obilligdt han begierer nekas dhetta, förmantes att afstå medh sådan 
wijdare ansökningh, här efter.

* Ovanför detta ord står tillskrivet förmedling.
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8. Pastor [Birger Agrivillius] i Åkerby begierer få klockan in aerario till kiöpz, 
hwar om resolverat war för juul att dhe skulle få henne till kiöpz för dhet 
prijs som hon kostar i Stockholm ny, och malmen dher efter aestimeras, dock 
medh sådanna conditioner, 1. att dher uppå måste lefwereras 300 dr kopp<wm:tt 
strax, 2. att h:r Börie medh kyrkiones sexmän skola cavera för restens betalningh,
3. dher på gifwa dheras skrift till försäkringh. Alt dhetta bewilliade h:r Börie.

9. Frågade M. Rector om man skall små grefwarnas stool i kyrkian kläda medh 
swart? Dhet tyckte professores wäl wara.

10. M. Fornelius sadhe att han ärnat hafwer låta sielringning anställa för lilla 
grefwen [Jakob August De la Gardie] i G. Upsala på 3 gånger, och will om 
freijdagh begynna. Dhetta tycktes wäl wara betänckt, M. Rector, D. Odhelius och 
M. Jordan sade sigh willia, låta wijdh sine praebendae sochnar dhet samma giöra, 
item skall sändas M. Unonio budh och M. Laurbergio, att dhe dhet samma beställa 
hoos sigh. Dhetta skulle till Procancellarium remitteras genom M. Rectorem, och 
hans betänkiande dher om inhempta. Dhetta bewilliade Procancellarius, och således 
hoos sigh beställa läät.

11. Uplästes Caspar [Schoubers] ballberares supplication om något privilegio un
der Academiens Staat. Resp. Academien hafwer icke något special om sådant, ty kan 
icke uppå dhetta något swaras. Men kunde han något hoos öfwerheten extra för- 
måå, skall det honom gierna unnas.

Den 1. Febr.
sammankommo in Consistorium k. 2 efter middag, sedhan M. Fornelii oration 

war endat, M. Rector, D. Stigzelius, D. Odhelius, M. Bringius, M. Franck, D a  O. 
Rudbeckius, M. Fornelius, M. Ravius, Dn. Sundeil, Dn. L  Bure, M. Brunnerwr, 
M. Fontelius.

1. Tackade M. Rector M. Fornelio, uthi samdige professorum nampn, för den 
oration han nu öfwer sal. Jacobo Augusto De la Gardie hölt Sedhan begierte M. 
Rector af D a  Sundell på sampdigh Consistorii wegnar, att han widh funeris educ- 
tionem wille och så en prosam orationem hafwa, hwilket D a  Sundell lofwade att 
gierna willia giöra, så wäl för Consistorii begieran, som sin egen privat skyldigheet 
emoot dhet grefl. huset.

2. Frågade M. Rector, om adelssmennens exorbitantier som nu i parentationen 
togho för M. Rectorem företräde, och altså hafwa constitutiones i dhetta fall öfwer- 
trädt, hwadh för dhen skull uthi dhenna saak hwar till giörandes, att constitutiones 
och Rectoris M. dignitas kunde maintenerat blifwa. Resolv. Rector kallar dhem först 
hem till sigh och admonerar dhem hwadh constitutiones om dheras gångh i processer 
determinerar, blifwer ey tå emendation, skola dhe hijt citeras till Consistorium och 
publice dher om förehafwas.

3. Att swar ähre nu tillbakars komne ifrån Hernösandh och Norkioping, att 
hofwetz citationerne wäl framkomne ähro.

4. Uplästes fullmackten för procuratoren Petro Häll, som saken emoot Stenii 
arfwingar i hoofretten drijfwa skall. Och approberades.

5. Frågade M. Rector, hwar penningar skulle taghas att betala Carl Andersson 
medh, för dhet extract af actis in curia, och annat som af honom uthi dhenwa saken 
afhemptas. Resolv. Rentemestaren skall dher till lefwerera 2 rdr in sp. att betala 
medh.
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5[=6]. Inspectoren begierer testimonium af Academien, om sitt förhållande emot 
dhem. Resolv. Honom bewillias ett godt testimonium, och att Consistorium intet 
weet annat än godt om honom berätta.

Den 6 Febr.*
kom pastor i Håtuna [Laurentius Njurenius] till Rectorem, och anklagade Oluff 

[Andersson] bookebindare för hans trögheet att betala dhe 20 dr penningar som han 
på sin hustros anpart ähr skyldigh efter M. Erasm#j i Håtuna för huseröta, hwarpå 
be:te pastor consistorii ecclesiastici dom framtedde. M. Rector kallade bookbindaren 
till sigh och förehölt honom sådant, hwilken undbadh sigh dhenna tijdh betalningen 
och lofwade till den 17 Martij willa pastori contentera. Dher på han gaf be:te pastori 
sin försäkringz skrift

Den 19 Febr.
kom Anders Jönsson borgare och beswärade sigh öfwer Magnum Selinum om 

5 */2 tunna, spannemål dhem emellan war, som Anders Jönsson hade tagit af 
Magno Selino, och dherföre hade i pant några kläder. Begierer för dhen skull att 
kunna sin pant igen bekomma emoot spannemålens betalningh. Dhetta blef dhem 
emellan förlijkt och medh skrift uprättat. Vid. Consist. archiv.

Den 20 Febr.
höltz Consistorium maius, då praesentes woro: M. Rector, D. Odhelius, D. Jordan, 

M. Bringius, Dn. OL Rudbeck, M. Unonius, D. J. Bureus, M. Liungh, Dn. Sundeil, 
M. Brunner»j, M. Fontelius.

1. Uplästes acta in praesentia ill. Cancellarii passerade.
2. Begierer en studiosus Olaus Brynolphi supplicando, att få någon hielp af fisco 

studiosorum, för dhen stora skada han tagit haiwer af wådeldh. Resolv. Dhet skall 
först ransakas in minori Consistorio om han ähr brotzligh, och dher så fins, skall 
han exemplariter straffas.

2 [bis]. Om Nicolao Brandio, som nu ähr uthi någon swagheet kommen, hwadh 
hielp honom skiee kan af fisco studiosorum. Resolv. Alla tyckia billigdt wara att 
han hielp bekommer. Quantum bYtlwer nu 8 rdr.

3. Begertes af M. Liungh att han till Alunda resa wille att cognoscera om böndrens 
trätta medh Maas Bertillsson, dhet han beiakade.

4. Inlade Kiälberga böndren en häradz attest om dhen skada som deras by öfwer- 
gick i förledne åhr, och begierte frijheet. Resolv. Dhe få 2 åhrs frijheet, och dher
före skola dhe wäl byggia.

5. Här frågade Notarius om dhesse frijhetz bref skola på charta sigillata skrifwas 
eller ey. M. Rector swarade sigh hafwa offenteligh på herredagen protesterat dher 
om, att academien måtte frij blifwa. Hwarföre (sade Rector) wilia wij skrifwa nu 
som förr, på wanligit papper.

6. Dn. Quaestor frågade ifrån hwadh tijdh L. Stålen#; skall bekomma adiuncturae 
löön. Resolv. Han bekommer adiuncturae löön ifrån dhen tijdh han först sattes 
provisionaliter till adiuncturam.

7. Doct. Brunnius begierer sin obligation igen på dhe 200 rdr, och 375 dr 
koppÄfmrtt, item begierer sin cautions skrift för D. Lithman om dhe 100 rdr som 
länte woro af Academien, hwilka Dr. Christina remitterat hafwer. Dhesse obliga-

* Inskrivet före protokollet för den 1 februari.
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tioner, en på 200 rdr och 375 dr kopparn: tt, dhen andra på 400 dr kopp<*rm:tt 
som Doct. Brunni#! efter flijtig ransakning i sine rekningar befan sigh hafwa af 
Academien sedhermera taghit. Item cautions skriften för Doctore Lithman, uthtogh 
M. Rector af M. Boetii obliga/ioner medh Consistorii consens.

8. M. Rector frågade Consistorium om M. Franckz saak medh D a  Quaestore, om 
spannemålz handelen, efter hon förr ähr afdömdh in Consistorio minori, om dhen 
nu kan dher ifrån appelleras till maius. Res. Upskiötz till nästa Consistorii dagh, tå 
wijdare här om ransakas skall.

9. Theophilus Mellinus inkom fullmektig af P. Scattelovio, på Måns Staffanssons 
enkias wegnar, att drifwa om dhe 400 dr kopp<?rm:tt som M  Boos enkia skall till 
Måns Staffanson wara skyldigh. Resolv. Emädan P. Scattelovius icke hafwer tedt sin 
fullmackt att agera dhen saken på enkians Måns Staffansons wegnar, 2:do att dhenna 
Schattelovii fullmackt icke ähr rätt stylicerat ty kan dhenna saken intet dhenna gångh 
företaghas. Så kan och den saken annorlunda än af hela Consistorio liquideras, så
lunda, M. Boos enkia uthwelier twå på sin sijda, och Måns Staffanssons enkia 2:ne 
på sin sijda, att öfwersee rekningarne, och dhem emellan läggia. Fins tå M  Boos 
enkia skyldigh, sökie tå till oss, fins och Måns Staffanssons enkia skyldigh, sökie till 
staden.

10. Anders Persson i Gystadh påminner sin förre klagomåål, om åhrswextens feel. 
Resolv. Ingen tillgift, kan dhenna gångh bewillias, förr än man fåår see hwadh 
Gudh will på åkren giöra i höst.

11. Cappellans enkian i Yttergrän läät påminna om sitt pantesilfwer. Resp. Blif- 
wer widh förre sluut.

12. Wacktmestaren begierer fyllning i cortegardiet, item 2 lass wedh om åhret. 
Resolv. Fyllningh skall beståås honom, item weden af aerarii expensepenningar.

13. Påmintes om klockan uthi aerario, att dhe ifrån Åkerby stå henne hårdt efter 
att få till kiöpz. Resolv. Begieres af Dn. Quaestore att han skrifwer till Stockholm 
och skaffar beskiedh hwadh klockemalm dher sälies före. Dher efter kan dhenne 
klockan sälias.

14. Petrus Rudbeckius begierer att få betala dhe 50 rdr som han af fisco studio
sorum länt hafwer, medh kopparpenningar af sin löön. Resolv. Efter penningarna 
höra fisco studiosorum till, kan intet Consistorium så libere disponera dher om, 
att tagha kopparmynt för rixdr, uthan Dn. Rudbecki#! skaffar in specie till fiscum 
igien, såsom han dhem taghit hafwer.

15. Widh dhenna occasion förmälte Dn. Sundell huru studiosi ofta praesentera 
kopp4rm:tt till fiscum studiosorum, hwilket ähr emoot constitutionum innehåldh. 
Resolv. Dhe skola tillhållas att gifwa i sölfwermynt, som constitutiones lyda.

16. Petri Staieni fordran om remission på dhe penningar som förr i hans siuklige 
tillståndh länte ähro i förledne åhr. Resolv. Honom tUlgifwes 50 dr af samma 
mutuo, men dhe andra skall han betala.

17. Om begrafningzhielpen frågar Dn. Quaestor huru dher medh handlas skalL 
Resp. Såsom adelen giöra, så måste Quaestor och så beställa.

18. Om helsingefogden frågades huru medh honom skickas skall. Resolv. Kom
mer han icke innom 14 daghar, så måste om honom å nyo delibereras, huru han kan 
hijt bringas.

19. M. Rector förmälte om klockestellningen huru dhen mycket slåår felt, och 
att best wore gifwa Åke halfparten medh Samuel, efter han dock beställer altsam-
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mans, så kunde han dhess bettre swara dher till, och tilltalas mir något felar. Prae
sentes tyckte icke oskiäligit wara, efter dock Ake hela beswäret hafwer, dock på- 
togh sigh Rector att privatim  willia sökia emellan dhem läggia.

20. Om pappersmakaren wardt talat att ey synnerligh godt papper af honom fåås 
hwarföre borde han tillhållas att giöra godt papper så wäl tryckerij som skrifpapper. 
M. Rector skulle honom kalla, och dher om strengdt tillsäija.

Den 26 Februarij
upkommo in Gonsistorium k. 9 för middag, Dn. Joh. Bureus, och M. P. Liungh 

på G>nsistorii wegnar, och på stadsens wegnar Roloff [Kahle], Erik Hanson och 
Måns Månsson, att cognoscera om dhen skuldh som Måns Staphansons arfwingar af 
M  Boos enkia fordra. På M  Boos enkias wegnar war en studiosus medh hennes 
rekningar, på Måns Staphanssons wegnar hans brodher, och P. Scattelovius. Giordes 
en flijtigh collation medh rekningarne och befans omsijder 141 dr och 20 öre uthi 
rekningen mangla på M  Boos enkias sijda dhem hoon blifwer skyldigh åth Måns 
Staphansons arfwingar att betala, eller medh wijktige skiäll förklara.

Den 27 Febr.

höltz Consistorium maius. Praesentes M. Rector, D. Stigzelius, D. Odhelius, D. 
Jordan, M. Bringi«r, D. O. Rudbeck, M  Fornelius, M  Laurbergius, M  Unoni»!, 
M  Liungh, D a  Joh. Bure, M  Brunner«!, M  Fontelius.

1. Proponerade M. Rector om Olao Brynolphi som nyligh ähr brunnit före, att 
han en attest haiwer sigh skaffat ifrån sin wärdh, huru han intet skyldigh ähr till 
dhen wådelden, som hoos honom upkommen war. Res. Emedan dhenna attest fans 
wildogh och icke sufficient att döda dhet uppenbara ryckte om hans wållande, ty 
skulle dher efter bättre ransakning skee.

2. Tomas [Olofsson] i Wäsby hafwer sin rettares attest förskaffat, att begge dhe 
hemman han begierer kunna intet beståå sigh uthan dhe blifwa uthi ett lagde. Och 
om han dhet fåår will han riktigdt dhem bruka, och dherföre uthskylder giöra. 
Resolv. Quaestor medh inspectoribus skola dijt resa i sommar och besee om hem
manet ähr så swagdt som han föregifwer. Och tå skola dhe hälst tillsee om en 
annan åbo till hemmanet, efter Consistorium intet mackt hafwer dhem tillhopa 
slåå. Sedhan sades att Tomae mågh will byggia dhet ena hemmanet för sigh, om 
han någon bettringh niuter på hemmanet Resolv. 1 sommar skola Quaestor medh 
inspectoribus besee hwadh förswagat ähr, fins något skiääl till förmedlingh, eller 
tillgift, will academien dhet tå i wijdare betänkiande tagha.

Tomas Oluffson inkom och lofwade fuller att hans mågh skall uprätta hemmanet, 
men intet på sigh taga kunna dhens skuldh som ifrån hemmanet rymdt hafwer, ty 
höstsäden som han lemnade, swarar intet moot hans skuldh. Resp. Consistorium 
lofwade honom att intet skola dherföre molesteras, uthan per delegatos i sommar 
till begges wälferdh skickas, att dhe behåldne blifwa.

3. Företogz om stipendiariis. Först discurrerades om Joh. Pontino hwadh honom 
förunnas kan af stipendio duplici matheseos efter ill. Cancellarii bref. Resolv. Han 
bekommer 200 dr kopp<wm:tt i allo af samma stipendio, nu först får han 150 dr 
för höste terminen, sedhan bekommer han dhe resterande 30 i midsommar, dhe 
resterande 100 dr af samma termijn bekommer Andreas Spole, som facultas philo-



i 66i : 27 februari 29

sophica dher till ärnat hafwer, och nu föreställes Consistorio att dhe honom och 
confirment, hwilket så skedde.

Här uplästes ill. CancelL bref för efterskrefne.
Benedicto Hammar i no som ill. CancelL har recommenderat till stipendium sim* 

plex in 3:tia classe till thess han kan till duplex kom m a.
Michaele Colmodino till stipendium in 2:da classe.
Olao Ungio till stipendium simplex.
Nicolao Haquini Lappone till simplex.
Dhe som nu skola hafwa in tertia dasse och 2:da efter ill. Cancellarii bref, få nu 

in infima efter inga rum finnas in suprema eller media, dock medh dhet hopp, att 
dhe i wår bekomma uthi dhe classibus som dhe woro recommenderade till.

Stipendiarii tillsättias således:
Ex dioecesi Upsaliensi.

1. Michael Colmodinus.
2. Israel Marthini Calmariensis.
3. Johan. Olai Helsingus.
Ivarus Magni försäkras till wären fram för andra stipendium bekomma. Item 
Benedictus Hammarin«r blifwer och försäkrat i wår bekomma, in tertia dasse, 
efter nu intet löst fins samma dass.

Ex dioecesi Lincopensi.
Laurentius Vangelius.

Scharensi: Andreas Rudenius [=Rydhenius?], Ericus Scharin«r [o: Scari-
nius], lotta om itt rum.

Stregnensi: Olaus Ungius.
Arosiensi: Petrus Laurentii Ram stadius, Andreas Tarmeniwr [o: Thermae-

nius], Nicolaus Ingelli, kasta lott om itt rum.
Vexionensi: Johan Komstadius.
Gothoburgensi: Benedictus Frostadius.
Hernösand.: Nicolaus Lapp.

Doct. Jordan protesterade att ingen af superintendentia Carolstadiensi blifwer 
insatt, af dhenna occasion talades om Gustavo Bruun, att ransakas skall för hwadh 
orsak han ähr kommen uthur ordine stipendiariorum. Fins ingen gill orsaak, måste 
han dher till fordras igien.

4. Efter dhetta förmälte Rector Magnificus huru Consistorium war nu mest kallat 
för M  Franckz skull, att afhielpa dhen twist emellan honom och Quaestorem om 
dhe 33 dr för spannemåål uhr qwarnen. Först begierer M. Franck att Consistorium 
maius will uptagha dhen saak som ähr afdömdh in minori Consistorio af M. Unonio 
och hans adsessoribus om dhe 53 dr medh Quaestore, efter han M:r Franck förmenar 
dher medh icke laghlig procederat wara in minori. Om dhetta discurrerades länge, 
men efter constitutiones hålla att under 43 dr soMwer mynt, må ingen appellatio 
skiee, war dhetta Consistorii betänkiande här uthi, att dhen samma saak kunde intet 
in Consistorio majori företaghas, uthan må åther in minori uptaghas och skierskådas, 
huru i förre minori dömdt ähr, sampt cognoscera hwadh wijdare argument M  Franck 
nu hafwa kunde. 2:do, begierer M  Franck, att dhe som honom dömdt hafwa in 
minori Consistorio förr, icke må nu tillåtas i rätten sittia, uthan alla uthslutas af 
maiori Consistorio, så länge hans saak för händer haiwes. Resolv. Dhetta finnes oskiä-
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ligit wara, efter dhe sitt embete giort hafwa, och ingen wildogheet kan dhem öfwer- 
tygas. Dherföre kan intet en sådan wräkning tillstädias. Så hafwer och icke M. Franck 
någon mackt att wräka itt heit Consistorium min#j, när dom icke fälles honom 
till behagh och willes, uthan rätten har efter acta et probata som funnes, dom feit 
och icke af någon orsaak, Quaestori till willies som han i sin skrift förmäler.

D. Stigzelius sade att M. Franck ännu en annan saak emoot dhem hafwer, att dhe 
intet hafwa låtit sigh weta af dommen innan Notarius dhen upläste i Rectoris 
Magnifici huus, när dhe begge förlijktes om skielzorden.

M. Unonius begierer att Consistorium uptagha wille dhesse beskyllningar som 
uppå minus Consistorium kastade woro, och en sufficient dom begierer.

D. Odhelius och M. Unonius sampt dhe andra minoris Consistorii adsessorer 
protestera quam sollennissime emoot dhesse M. Franckz beskyllningar i hans skrift 
Lit G införde, att dhe skulle hafwa dömdt Quaestori till behagh, och intet efter rätm 
skiääl. Dhe begiera och M  Franckz skrift att swara på hwilket bewilliades.

3. Doct Stigzelius andrager Olai Palmz begieran att fåå niuta ännu en termin af 
stipendio duplici, hwilket och facultas theologica har honom bewiliat på sin sijda. 
Resol. Dhetta bewilles honom, samma termijn ähr för S. Tomae 1660.

6. Angaf och D. Stigzelius om hr Petro Bångh att facultas theologica har honom 
bewilliat stipendium duplex theologiae, och begieres nu Consistorii maioris confir
matiori. Resolv. Consistorium har intet dher emoot, uthan honom confirmerar.

7. D. Stigzelius refererade om secretario Be[h]mer att han begierer af Consistorio 
dhet hans rekningar måtte öfwersees, och menar sigh intet skyldigh wara.

8. Prof. Joh. Bure refererade huru såsom, när M. Boos enkias rekningar medh 
Måns Staphanssons arfwingar, den 26 febr. öfwersåges, woro några rekningar iblandh 
M  Boos enkias, som egentelig anginge Academiens dher af kan slutas, att hon 
ännu af Academiens rekningar hafwer under sina händer.

9. Andrem Biugz bref uplästes om 300 drs rest af sitt stipendio. ResoL Samma 
stipendii betalningh bewillies honom, dock efter dhen ordningh betalas, som medh 
andra efter M. Boétii rekningar ähr determinerat den 17 Jaa  7. §. Slötz att honom 
dhetta till swar på hans bref skrifwa skulle. Ehuru wäl man hafwer dher emoot att 
säija, af dhe skiääl som in actis finnes, så will dock Consistorium honom så mycket 
förgynna, att han skall bekomma samma, rest, efter dhen ordningh som Academiens 
gamble skuldh betalas skall. Så hafwer och Academien icke ett sådant bref af honom 
wentat, medh sådana swåra phrasibus bemängdt etc.

10. D a  Sundeil refererade om Canuto Haan, att han bewilliat ähr af facultate 
philosoph. till dhet stipendium duplex, som för dhetta Hadorphius åthniutet hafwer. 
Men frågas först huru länge Hadorphio förunnes att behålla samma stipendium, om 
han ännu en termin kunde af dhet bekomma, efter han en deel dher in på war, 
innan han kom till tiensten. Resolv. Dhet bewilies honom dhenne termin för S. 
Thomae tijdh, dher medh succederar Canutus Haan, och dher till confirmeras.

11. Sedhan och hafwer facultas bewilliat Petrum Humble till stipendium duplex 
eloquentis, och referera nu dhet till Consistorium maius, medh begiäran att han nu 
kunde dher till blifwa confirmerat. Consistorium swarade: Efter facultas hafwer 
emellan sigh så godt funnit, hafwer Consistorium intet dher emoot, uthan dheras 
sluut bewilliar.

12. Apoteketz Visitation skall medh första anställas.
13. D. Odhelius frågar om amanuensis stipendio, hwilken dhet bekomma skall
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Resolv. Hadorphius behåller dhet för sigh, allenast han besteller copieme till in- 
skrifnings.

14. Doctor Stigzelius förmälte huru han sport hafwer  acta Illustr. Cancellarii wara 
i sin frånwaru upläsne, uthi hwilka ståår infattat uthan twifwel, dhet iag om Petro 
Rudbeckio för Hans Excellens berättade. Så emädan iagh sedermera har sport att 
Rudbecki«j har beswärat sigh hoos illustr. Cancellarium om dhet iag berättade, att 
han kallar sina disputationes publico privatas, hwilket intet i sanning wara skall. Så 
ähr fuller intet dhet dhen högsta saken, huru han kallar dhem för andra, uthan att 
han låter tryckia disputationes, som han håller privarim, och publicerar dhem titulo 
indefinito, intet gifwandes tillkienna att dhe ähro privatae, uthan nempner publicum 
locum dher the skola hållas, hwilket ähr en oordningh, och föder af sigh stora 
incommoda, först att dhe som komma sådant öfwer att läsa, intet annat tenkia, än 
att dhe ähro publice håldna och censerade af facultate, ähr tå något feel i dhem så 
blifwer dhet samwa imputerat facultati. Sedhan så ähr sådant sätt att titulera disputa
tiones bedrägeligit, som tienar till att sökia roos hoos folck medh, lijka som dhe 
disputationes wore publice i Academien håldne, hwilket och intet sant ähr, och 
skulle kosta något mera så gå fram. Sedhan hwadh appellationen widhkommer, så 
beståår D. Odhelius, att Rudbeckio sålunda har kallat dhem publico privatas, för 
sigh, på hwilkens wittne iag migh beropar. Hwilket och D. Odhelius bekiende, och 
sadhe sigh kunna dhet medh eedh betyga, att han sålunda har kallat dhem för sigh. 
Här upwiste D. Stigzelius en disputation som war titulo indefinito. Så talade och 
Doct. Stigzelius att intet maner ähr, sådanna disputationes censera, ty tå kunde 
ingen decan&r hinna sådant till att beställa, besynnerligh när itt sådant scriptum wore 
illa ihoop kommit af enom som icke nogsampt förstodo sakerna. Ty ofta ähr lättare 
att skrifwa en ting åå nyo, än corrigera en som ähr illa hoopskrifwin. Dhetta 
consentierade dhe andra af Consistorio.

Wijdare monerade D. Stigzelius att icke allenast D a  Rudbeckius uthan och andra 
här medh förståås. Och böör hwar och en distincte in titulo sättia hwadh disputa/io 
dhet ähr publica eller privata.

Så slööt och Consistorium att dedicera någon, fåår ingen sådanna disputationes.

Den 6 Martij
höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, D. Srigzelio, M. Liungh.
1. Inkom Erik Persson i Tibla och Rasebookijl socha Klagar huru lijtet rotepen- 

ningar böndren honom gifwa, och begierer af Consistorio wiss determinatioa Efter 
dhe i fiool intet wore mera än 10 i rota, ty skola dhe gifwa honom hwardera 20 dr. 
Dher på skall honom zedell till fogden gifwas.

2. Begierer han i åhr blifwa frij roteringen efter han i fiool knekt leijde. Dhet 
kan intet skiee, ty Academien har dher ingen mackt tilL

3. Liber mulctarum efterfrågades och igenfordrades.
4. Johan Eriksson och Erik Jöransson i Tuna sochn begiera frijheet på mantalz 

penningarna efter dhe nutit hafwa frijheet för 655, 56, och 57. i alla andra uth- 
skylder. Resolv. Dhe få försköning uppå dhem efter dhe i alla andra hafwa frijheet 
åthniutet

Jacob Andersson fogden frågade: Ån andra som för samma tijdh hafwa frijheet 
haft, skola dhe och få frijheet på mantalzpenningarna? Resp. Jaa.

3. Matz Cnutsson och Erik Bertillsson få frijheet, u t prius in actis. Brefwet skall
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ställas på 1660, 661, och 1662, men frijheten skall allenast på 2 åhr blifwa, och fog
den tagher uthskylder för 1662.

6. Jacob Andersson begierte för Knut Pedersson, sågare widh Wattholmen för- 
swars bref, på sitt embete. Resolv. Dhetta bekommer han och brefwet dateras 
Michaelis tijdh 1660, efter han tå först ähr i tiensten antagen, ehuru wäl han intet 
brefwet förr uthsökt hafwer.

7. Oluff Bengdtsson i Barkare sochn och Oxne, bekende sigh wara skyldig 9 
tunnor spannemål af gamul rest. Resol. Han fåår 2 * /4  tunna, spannemål, sampt 12*/2 
dr penningar tillgift.

8. Oluff Andersson i österby begierer frijheet på hemmanet som förr lofwat ähr 
den 19 Sept. Resolv. Han fåår frijhetz bref på 1660 och 1661, och caution skall 
han lijkwäl skaffa, som förmelt ähr, frijhetz brefwet dateras samma tijdh.

9. Nilz Andersson i Berga och Haga sochn har tagit dher i byen ett Academia? 
hemman till helften för 660 åhr, som öde war. N u will han tagha dhet till brukz, 
om han dher å frijheet bekommer, eller förlindring på uthskylderna, tillbiuder gifwa 
8 tunnor spannemål och 20 dr penningar i åhrlig skatt Resolv. Consistorium kan 
nu intet dher på swara, eller wist determinera innan förnimmas af Quaestore hwadh 
dhet rentar, och efter föregången Visitation af inspectoribus och Quaestore, förspörier 
dhess wilkor och lägenheet.

10. Jacob Andersson begierer ännu frijheet på dhet lilla Academiae hemmanet 
Åhrstadh, som han af öde uptagit hafwer, och förr niutit frijheet på för 660. ResoL 
Honom gifz continuations bref på frijheten för 1661, medh condition som förmält 
ähr i Jacob Anderssons revers här på, som han gifwa skall, nembl. skatten betala för
1661.

11. Olaus Brynolphi som har brunnit före i Hageby gården framkom medh wit- 
nen, att giöra sigh uhrskyldigh ifrån brandens wållande. Erik Jöransons hustro fram
kom och wittnade att Olaus Brynolphi war dhen förste uppe som klappade på dheras 
dörr och tillkienna gaf om elden, dherföre kunde ey sant wara att han war så 
draken att andra skulle honom uthbära, således wittnade och en hustro benämd 
Karin.

Olaus Brynolphi tillspordes huru han först war elden warse. Han swarade: Dhet 
kom så stark röök i kammaren, dherföre sprangh iag up, togh mine sängekläder och 
kappa och drogh uth medh migh. Så bekende och Olaus sigh ingen eldh hafwa haft 
i sin kammar sedhan iuul, icke heller dhen natten tå han gick till sängz.

Olaus Gestricius wittnade sammaledes, att OL Brynolphi ingen eldh hade medh 
sig tå han gick till sängz, uthan lade sigh i mörkret

Efter saken hade icke så fullkomligh wittne, war dhetta Consistorii betenkiande, 
att samma «mir skulle ransakas af borgmestarne i staden, och på Academiens wegnar 
M. Liungh och Notario, och see till hwem som skyldigh finnes.

12. Pastor [Birger Agrivillius] i Åkerby frågar om klockan i aerario. Resp. Dher 
om ähr förra slutit att han dhen bekommer. Rentemestaren skall dher om sökias, 
som prijset på henne angifwa weet.

13. Förkunnade M. Rector om ett memorial som staden på 4 punkter sig gifwit 
haiwer först om Johan Oluffssons humblegårdzdrengens hustro, och modren Tiu- 
ranna, att dhe icke måtte tillståås blifwa i staden efter dhe ähro förr af borgmestare 
och rådh förwiste. Johan Oluffson nekade dhetta. Hwarföre skulle wijdare dher om 
ransakas, och medh hwadh skiääl dhe wore förwiste.
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[13:] 2. Om ett swärdh som wacktmestaren, af stadsens medel tagit hziwer natte- 
tijdh, hwilket dhe igen begiera. Resp. Wack[t]mestaren behåller swärdet, efter dhe 
ingen wackt sielfwe hålla, som dheras medell undfåår när dhe grassera.

[13:] 3- Om mölnarne i qwarnen som låta sina swin sönderrifwa mälde säkarne, 
och giöra stoor skade. Resolv. Swinen skola dhe hafwa sin koos, uhr qwarnen eller 
kastas dhe i strömmen, och swara till skadan.

En lijnwefware praesenterar sig under Academiens tienst Resp. Efter Academien 
intet special dher om hafwer kan dher på intet swar falla.

14. Påmintes om Academiae huset huru illakt taak dher på ähr, och trotzningen 
tager rottnat af regn. Resolv. Rentemestaren och aerarii inspectores skola dher om 
bekymbra sigh att nytt taak blifwer dher på giordt.

Den 9 Martij,
kommo i Rectoris Magn. huus D. Jordan, M. Unoni#r, och Joh. Bureus, och 

Quaestor att cognoscera några quaestoris frågor om sine rekningar, hwarest slötz att 
dhe 10 winterlass höö, som intages till H:s Excell. behof, att dhe intet skulle föras 
af rentemestaren eller fogden till upbördh uthi rekningarna, uthan afföras. Sam
maledes dhe 100 höns som böndren gifwit hafwa.

Den 12 Martij
beswärade sigh Andreas Anander öfwer Nicolaum Fernelium om en häst Ferneliax 

hade af sigh i höstas kiöpt för 8 dr kpp:mtt och 1 tunna råghmiöl dher på betalt 
war 8 dr och 1 span miöl. Dhen andra spannen will Ferneli&r icke uthan medh 5 dr 
koppdfmitt före betala. Här om förlijktes dhe som dheras uprättade skrift uth- 
wijsar.

Den 16 Martij
k. 9 för middagh höltz Consistorium maius extraordinarium, praesentes, M. Rector, 

D. Stigzelius, D. Odheli#j, D. Jordan, D. Sidenius, D. O. Rudbeck, M. Forneliar, 
M. Ravius, M. Liungh.

l. Uplästes ill. Cancellarii bref för Johanne Buschagrio till professionem ling. 
Orient Och emedan dher uthi förmäles om en adiunctura theologica till löön, hwilka 
både besume ähro, discurrerades hwadh annat adiunctura honom tillslåås kunde. 
ResoL Honom deputeras adiuncturae medicae salarium, interims wijs, efter dhen löös 
ähr, och ingen importerligare annor fins. Duplex stipendium linguarum Orient som 
medh hans profession tillhopa stemmer, blifwer och honom till lönen delt, efter och 
Esaias Humble dhen snarc afträder.

Discurrerades hwadh facul teet han tillhöra skall. Resolv. Så wijda han linguas lärer 
hörer han till facultatem philosophicam, men kunde några res theologicae inmengias 
eller företagas, skall theologica facultas dhet censera. Introductionen bewillies i till
kommande weka. Juramentum skier som want ähr medh extraordinariis in Con
sistorio. Hora docendi emellan 5 och 6 efter middagh in collegii veteris minori.

2. Uplästes Dn. Joh. Burei bref för Canuto Haan till stipendium duplex eller 
adiuncturae salarium för höste terminen af dhen som M. Laurentinus afträdde. Re
solv. Honom bewillies af adiunctura philosophica den halfwa terminen som öfwer 
war af Laurentini adiunctura, när han theologicam tillträdde, belöper sigh 23 dr 
sölf«/ermynt.
3-701118 Sattander
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3. Quaestor inlefwererade 5 böcker på 659 åhr, twå exemplar af samma 659 åhrs 
rekningar, twå iordeböcker, och en afkortningz book.

Så inlefwererade han och en jordebook åhr 16. giordh, att blifwa städigdt in Con- 
sistorio liggiandes till underrättelse om räntorna när omtrenger.

4. Fogden Jöns Pedersson begierer sitt afskiedz pass. Resolv. Han bekommer 
dhet medellmåttigdt stält

5. Visitatio på apoteket skall i ingående weka företagas, Commissarii blifwa 
M. Rector, D. Odhelius, medicinae professores Franck och Rudbeck, item studiosi 
medicinae, af facult. philosophica M. Ravius.

6. M. Rector har talat medh landzhöfdingen om stadsens wackt. Hwilken swarade, 
att han will uthi borgmestarnes och Professorum närwaru dher om bestella, allenast 
itt wist rum kunde finnas dher dhe sammankomma kunde. Resolv. för dhen skull att 
några Professores skola upgå till landzhöfdingen och dher om beställa.

Commissarii blifwa M. Rector, D. Jordan, M. Bringius, D a  Olaus Rudbeck, D a  
Sundell, M. Brunnerus.

7. En bonde uthi Bäling sochn klagar sigh öfwer Mårten Stenson, att tå han war 
på samma hemman förr, kiöpte han en stufwu af sigh, men intet ännu dhen betalt 
Resp. Bonden sökie ännu Mårten Steensson på tingh, som hans gielnere ähr.

8. Uplästes M. Franckz sedell om sakens uthförande medh Quaestore. ResoL Blifwe 
widh förra sluut, att uptagas efter constitutionum innehåldh in minori Consistorio.

Den 17 Martij
anklagade m. Hans barberaren Erik Pedersson wacktknekten dhen yngre för itt 

såår han h&iwer på honom läkt men icke ännu betalning få tt Dhe förlijktes om 
2 rdr som Erik Pedersson gifwa skulle af sin löön. Gewalier sponderade för Erik 
Persson i dhetca mååL

Den 20 Martij
höltz Consistorium minus praesent M aga Rectore, Doct Stigzelio, M. Fornelio, 

M. Fontelio, Dn. Quaestor[e].
1. Frågades om Jöns Pedersson god t wittnesbördh bekomma måste. D a  Quaestor 

wittnar att han hafwer till fyllest giordt dhet som honom på lagdt war, att under
rätta sin successorem om upbördz och uthgifters lengder. Uplästes och approberades 
testimonium.

2. Bryggare[sonen] Lasse [Eriksson; Laurentius Erici] hafwer slagit en bonde 
Måns Pederson i Åkerby sochn och Berga by uthför tullportea Dhet han nu klagar. 
Laurentii modher hustro Charin Erik Oluffsons uhrsektar sin son att han ähr siuk, 
och kan fördhen skull nu intet comparera. Hwarföre upskiötz dhetta till thess han 
frisk blifwer, och sielf kan swara. Enkian förmantes att intet wara för flaat medh 
sin son, uthan hålla honom i noga sickte, ehest blifwer han af societeten uth- 
slutin.

3. Frågades om studiosus som brann före bekommer något i brandstugu af fisco 
studiosorum. Resolv. Efter han synes wållande wara till elden, kan honom ingen 
hielp skiee, uthan snarare reprehensioa Refereras till Consistorium maius.

4. M. Rector sade försport wara, huru i Stockholm omtalas dhet långa håår som 
professores dragha och gråå kläder, hwilket han tyckte icke orådeligit wara för
andras. Och lagom håår, sampt swarta kläder stedse öfwa.

5. Om Andreae Bjugz fordran, skall refereras i Consistorio maiori hwadh som
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fins den 5 Sepe. 1657 in actis. Giordes förslagh att man skulle referera illustr. Can
cellario huru saken tillsammans hänger, att han samma stipendium till dhen ände 
bekommit hafwer af S. Regia Maiestate, att han continuera skulle i dhe studiis, 
hwilket efter han icke giort hafwer ufhan studierne interrumperat, ähr best inhempta 
H:s Gr. Excell. betenkiande uthi.

6. Gustaff Skultz [Schultz] skreddare inkom och klagade på Academiae wackten 
för hugg, honom gifwin ähr för iuul. Dher på han inlade en klagoskrift

Erik Jonsson berättade om saken således: Dhet hende sigh för iuul om en afton 
att några druko på Academiae kiellare, hwilka tå dhe begynte blifwa drukne ginge 
dhe stundom uth och skriade och ropte. Hwarföre då wij af wackten dhet hörde, 
gingo wij dijt åth, och i wägen in moot kellaren funno wij m. Hans barberaren och 
studenten Flackerum liggia och håårrifwas. Hwilka woro drukne och uthkomne af 
kiellaren när iag dhet sågh, togh iag dhem säärskilt, och badh balberaren gå sina 
färde, men studenten togh iag werian af, och läät så studenten gå in till sina 
stallbröder igien, hwilken tå strax accorderade med dhem (ibland hwilka war Marcus 
barberare gesellen) att the skulle hielpa sigh tili werian igen, hwilket the och sökte, 
ty en stundh efter åth, sedhan wij woro i cortegardiet gångne kom FIacker«r medh 
dhe andra sina cammerater till oss, medh skrij och roop, kastade på cortegardies 
dören medh steen, och rände medh weriorna på dören, att dhen som eldh upblåsa 
skulle, måste igen wända. Tå dhe nu intet wende åther gingo wij uth, och tå flydde 
studenterna hwar på sin o rt En stundh efter kom Marcus igen och stodh och 
parerade medh sin weria wijdh cortigardiet, hwilket iag fuller badh honom afståå 
och hötte honom en gång medh bardisanen, men han gaf icke en blix dher widh, 
uthan stodh i sitt upsååt fort, dherföre måste iag omsider gifwa honom itt slagh af 
bardisans skaftet. Hwar efter han sedhan hem gick och tå fattade dhet onda emoot 
wackten som natten efter uthbrast. Dagen efter om aftonen hade Marcus samkat 
några medh sigh, iblandh hwilka war m. Gustaff Skultz, dhe medh honom woro in i 
m. Caspers gårdh. Hwilka wij hörde något skrija, tå wij uthi cortigardiet woro, dher
före ginge wij gatan ifrån torget nidh före åth bron att see till om dhet studenter 
woro. När wij dher nidh moot kommo, kom Marcus medh sina stallbröder uthur m. 
Caspers gårdh medh skrij och roop, lijka som dhe wille swelia up oss, och gpfwe 
sigh strax in på oss. men wij intet in till dhem. Hwar uthaf tå dhen skillnat blef 
som skedde, och efter dhe hade werior och rende iblandh oss, hwar uthaf ännu en 
swerdzudd i en pååk qwar sitter af dheras swerdh som i hoop medh oss war. Samma 
gångh blef Gustaff Skultz omkull stötter men att han slagen blef, weet iag intet. 
Uthan på samma stelle han föll, war en hwass steen som han kanskee stötte sigh af.

Erik Person bekende att när dhe komo uhr m. Caspers gårdh ropade en af hoopen, 
Gustaff Skultz står du, han swarade iaa. Dher af kende wij honom först.

Gustaff Skultz tillspordes om han intet mins eller weet hwem som slogh sigh? 
Han swarade, först stöttes iag omkull, och sedhan fick iag dhetta slaget i huf- 
wudet.

Bengdt tillspordes om han m. Gustaff slagit hade. Hwilken swarade sigh hafwa 
fört honom undan för sigh medh påken, men intet hafwa slagit honom sedan han 
omkull föll.

Här om will wack[t]mestaren edh gå, att han intet sågh eller weet att Bengdt 
slogh Gustaff sedhan han lågh.

Så skulle och Bengdt giöra sin edh att han intet slogh Gustaff sedhan han föll
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Item efter han höltz något suspect att hafwa inslagit udden i påken ex industria, 
måste han och dher uppå edh giöra.

Efter dhetta inhades dhe andra wacktdrengarna, och hwardera wittnade som 
fölier.

Erik Persson bekende att Marcus barberare medh sine cammerater ginge på 
wackten, och badh Gudh straffa sigh att udden kom dhen afton i påken.

Hindrik bekende att dhe gingo bröstgenges på dhem, och sågh intet om Bengdt 
slogh honom.

Johan Matzson sadhe, dhe ginge på oss strax, och fölgde oss efter, iag weet intet 
om Bengdt slogh Gustaff sedhan han föll.

M. Fornelius frågade än ytterligare om udden, om m. Gustaff kan giöra edh att 
en sådan udd intet war mist af sine stallbröder. Han swarade, neij gudh bewara mig 
dher ifrån.

Efter dhesse klara wittnen befaltes wack[t]mestaren giöra edh, att han intet såg 
eller wiste att Bengdt slogh Gustaff sedhan han föll. Dhet han giorde. Dhet samma 
giorde och Bengdt; aflaade edh, att han intet slogh Gustaff sedhan han föll, item 
giorde edh att han intet hade udden i påken inslagit.

Efter dhetta bekende wack[t]mestaren, att dhe gingo på sigh, och hade icke hielp 
kommit tå hade han wordet nidher slagin.

Sententia. Emädan man intet finner wackten hafwa giort emoot sitt embete, uthan 
Gustaff Schult medh sitt fölie hafwa gådt in på wackten, och dhet slagh i hufwudet 
ähr medh edh af wederbörande betygat intet gifwit wara sedhan m. Gustaff föll, 
altså frijkallas wackten, och Gustaff Skult hafwer dhem hugg, som han dhem fått 
hafwer, efter dhe skiääl som fundne ähro.

Wackten förmantes än ytterligare att wackta på dhem som skiuta och taga sigh 
till wara att dhe intet sitt embete öfwerträda, uthan ehest efter wacktordningen 
troligen och redehgen ståå, icke låtha andra slåå sigh eller skamlig fly, uthan giöra 
sitt embete som dhem föreskrifwit ähr.

7. Quaestor talar om helsingefogden att han intet hijt kommer ehuru wäl han 
ofta citerat ähr. Resolv. En man måste dijt skickas aff Academien medh bref till 
governeuren, medh begieran, att han wille honom antasta låtha, och hijt skicka.

8. Om tansakningen i Kiälberga. Befans Erik Bertillson wara en elaak och tretto- 
sam man, gierdzgårdarna ähro elaka, men i skogen har han up giort sigh åker som 
han såår uppå.

Rentemestaren tycker Academiens interesse i dhetta best wara, att rifwa om kull 
dhet som dhe nu hafwa begynt igen byggia, och sättia dhen byn på ett annat 
lägligare ställe strax ofwan före, och iustera hemmanen, giöra dhem till 3:ne, och 
sättia godha åboor på dhem.

9. Uplästes M. Frankz bref om sakens uthförande emellan sigh och Quaestorem 
för Consistorium maiori, och intet minore mera, dher på han några argument drif- 
wer. Resolv. Efter M. Franck sigh så högdt öfwer förre minoris Consistorii dom 
beklagar, kan dhenna hans begieran till Consistorii maioris censur refereras, om 
saken dher uptagas kunde. Hwilket af Notario förkunnas kan.

Den 5 Aprilis
efter predikan angaf decanus facultatis philosophicae Dn. Sundeil, för praesentibus 

professoribus om Nicolao Hyltenio, att han nyligh hade offererat sigh om dedication
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till wår nådige Konungh, dher uthi han något refererar sig in uppå Gr. Peder 
[Brahe], Rikz Drotzen, lijka som han skulle hafwa honom warit en author att skrifwa 
orationen. Nu weet iag intet om så tienligit ähr, att en studiosus som håller en 
oration skall strax få dhen låta trycka, och dedicera Konungen. Iagh har förr hört 
sådant misshagas i hofwet dherföre wille iagh dhet tillkienna gifwa, att iag måtte 
frij wara och uhrsektat för alt eftertaal, och Consistorium må nu här om sluta, 
hwadh dhet behagar, och förswarligit finner. Sedhan och hafwer han någon tijdh 
sedhan begynt låta trycka orationen migh oåthsport, och efter dher uthi något finnes 
som angåår staten, och kunde offendera någon, af dhem som nu ähro wåra wenner 
blefne, will iag sådant tillkienna gifwa, att icke något eftertaal och skuldh måtte 
liggia på migh, uthan Consistorium må nu här uthi sluta hwadh behageligit fins, 
och framdels kan uthi alle fall förswara. Consistoriales praesentes tyckte illa wara 
att Hyltenius skulle låta orationen tryckia uthan decani wettskap och permission. 
Och tyckte godt wara att decanus, skulle dher på wijdare see, att icke några offen
siva uthi orationen ståå måtte. Dock efter sådant fordrar maturius iudicium skall 
ther om wijdare talas in ordinario Consistorii loco. I medlertijdh giör decanus 
sitt till.

Den io  Aprilis
h. 8. ante meridiem höltz Consistorium maius, praesentes fuerunt ProRector 

Unonius, D. Stigzelius, Doct. Jordan, D. 01. Rudbecki»j, M. Ravius, M. Liungh, M. 
Brunner»*, M. Fontelius.

i. Proponerade ProRector, ladugårdzfogdens begieran om copia af Academiae 
privilegierne på sitt fiskerij. Resolv. Honom kan intet dhetta förwägras.

2. Förmälte ProRector huru han af M. Rectore ombidin ähr, att dhenna gång i 
sitt stelle sammankalla Consistorium, och föredraga några ärender, som på ett me
morial af M. Rectore wore upsatte Consistorio att insinuera.

i. Om die promotionis will Rector weta in maiori Consistorio, hwadh fa
cultas philosophica sigh emellan slutit hafwer. M. Unoni«* refererade i dhetta, huru 
trögdt alt aflöper in facultate att dhe intet blifwa sammankallade af decano såsom 
sigh böör, att afhandla och sluta om promotions acten, och hwadh dher tili hörer, 
uthan blifwa förbij gångne. Item refererade att dhe hafwa i lögerdagz tänkt att 
blifwa sammankallade, och tå sluta om personis promovendis, men dhet blef intet 
af, icke häller har facultas sedhan blifwit kallat, och ähr nu owist om dhe blifwa 
för helgen kallade, hwar uthaf synes att promotionen icke kan hafwa på dhen tijdh 
sin fortgångh som facultas hafwer sig emellan ärnat och slutit, hwilket oss tycker 
rätt illa wara att alt så trögdt och icke som sigh böör tillgåår medh oss, och att wij 
intet få weta, hwadh som i facultate giörs.

M. Ravius sadhe: Decanus hafwer mycket illa widh migh en gångh tagit, att wij 
in facultate någon tijdh sedhan samwankonwwo i kyrkian decano oåthsport, och sade 
åth migh att wij sammanskomttzo i kyrkian att storma. Item förwitte migh att iagh 
intet förståår migh på dhe sakerna. Om dhet nu ähr att sammans komwa och 
storma, när man om commodo publico sammans träder att consultera, må Con
sistorium döma om.

Om dhetta war widlyftigdt talat och klagat af ProRectore, sampt af andra i fa
cultate tillagdt. Hwarföre blef M. Liungh af Consistorio förehållit, att han skulle 
påminna och urgera decanum till att giöra sitt embete, när han dhet försummar, eller
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och han, som vice decanus ähr, kallar facultatem samwans, och afhandlar hwadh som 
tillböör.

M. Liungh swarade: iagh har så en gångh efter facultatis begieran giort och sändt 
decano dher om budh, att facultas wille gierna blifwa sammankallat, och sluta om 
en eller annan saak, som faculteten nödigdt ähr att afhandla. Men iag fick dhet till 
swar, när decan#r ähr i staden, behöfwa wij ingen prodecano, hwilket iag nu migh 
till uhrsekt swarar, så länge decanus ähr sielf hemma i staden behöfwes icke iag till 
prodecan«j.

Om thetta tycktes till itt sluut: Att facultas samman kommer och placide admo- 
nerar decanum sui officii, will han tå intet, kan man klaga för Rectore, att han 
tagher uthi dhen saken, hielper tå intet Rectoris förmaning, deferera dhet till 
Procancellarium. Och Rector bedher nu decanum att han i dagh kallar faculteten 
sammans, k. i. och dher icke decanus sitt embete giör, tå skall Rector faculteten sam
mankalla, och sluta hwadh nödigdt ähr uthi sakerna.

Aff dhenna occasion tå klagat war af ProRectore, att mycket skier in facultate af 
decano, dhe andra oåthsport, framdrogz pro exemplo Petrus Humble, att han ähr 
satt till stipendium duplex, största delen af facultate oåthsport, så att här finnas 
rätt fåå som dher af weta. Dhetta beiakade dhe andra professores af facultate, och 
widlyftigdt dher på klandrade.

Här på befaltes Notarius, acta upläsa om dhet sluut som in Consistorio maiori 
om Humblens confirmation skiedd war den 27 Febr.

Swarades. Twenne saker blefwe widh Humblens confirmation nembde, först frå
gades om dhet stipendium löst war, hwilket, tå dhet nekades för S. Thomas termin 
vacera, som nu denna consultatio skiedde, hwarföre blef pro secunåo slutit, att dhen 
saken skulle upskiutas till rättan tijdh att consultera om fram mot midsommar. 
Slötz altså nu i dhenna saak. Efter decani proposition i dhetta fall om Humblens 
bewilliande af facultate philosophica till stipendium, finnes annorlunda wara, och 
facultas nekar dher till, att något dher af weta, hwarföre ogilla dhe nu hwadh sigh 
oåthsport ähr giort, och skiedt i dhetta fall. Hwilket Consistorium nu bewilliade 
att dhet skulle lijka som ogiort wara.

Om die promotionis sade proRector, att facultas hafwer slutit på dhen 2 maj 
willia fortgåå låta promotionen eller strax efter. Dhetta tyckte Consistorium godt 
wara och gillade.

2. En studiosus Ungar/u, som ähr ex papistica in nostram religionem conversar 
begierer någon hielp, af fisco studiosorum efter han meddellöös ähr, och har intet 
att wenta sigh ifrån sitt fäderneslandh. Han hafwer goda recommendationer, af 
Archiepiscopo, hr. Schering Rosenhane i Stockholm hwarest han en andseendlig 
hielp hzituer bekommit. Resolv. Hans begieran finnes billig, dherföre bewillies 
honom 13 rdr af fisco studiosorum.

3. Om Nicolai Brandii swaga medell wardt talat, som nu hafwer dhe swåra 
tentationer warit underkastat. Hwarföre delibererades om han af fisco studiosorum 
något wijdare kan sigh till hielp wenta. Resolv. Han bekommer ännu 10 rdr, sigh 
till hielp.

4. Klagades om dhen oändelige spelningh som nu emoot constitutiones skiee, 
hwar studenterna hwarandra sina penningar afspela, och anställa stort fylleri; genom 
sådant, hwar uthaf mycket ondt förorsakas. Resolv. Dhetta måste förekommas, och 
severe dhen på handh hållas. Rector medh decano fråga dher efter. Item sändes till
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borgmestare odi rådh på rådstugun, och beswäras i Consistorii nampn, dher öiwer, 
att sådan och mycken spelning tillåtes i bårgarnes gårdar för öölsälgning skull. Hwar- 
före nu Consistorium begierer af dhem, att dhe sådanna spelningzööl ingalunda 
hoos sigh tillstädia, uthan gifwa sådant tillkienwa hoos Rectorem, att alt sådant ont 
undanböyas måste.

5. Om Nicolai Hyltenii oration frågades om dhen kunde få tryckt blifwa. De
canus har angifwit att något finnes i orationen som hårt ähr och tuscherar Danos, 
och Polonos, hwilket kunde offendera. Item frågades om Hylteni»r kan få ställa 
sin dedication till Konungen som han ärnat hafwer. Resolv. Dhet nekas honom 
intet tryckia orationen, allenast decanor ännu seer på honom, och bort[t]ager mere 
offensiva dher uthur. Så kan icke häller dedicationen till Konungen honom förwägras, 
efter dhet ähr om H:s KongL M:ttz sal. farfadher hållit

Den 24 April
höltz Consistorium maius, praesentes fuere M. Rector, D. Sdgzelius, D. Odhelius, 

D. Jordan, M. Bringior, Dn. O. Rudbeck, M. Fornelius, M. Unonior, M. Ravius, 
M. Liungh, D. L. Bure, M. Brunner#J, M. Fontelius, Dn. Quaestor.

1. Uhrsektade sigh M. Rector att han långt emellan hafwer Consistoria hållit, af 
orsaak att inga så swåra saker hafwa förefallit, som icke hafwa medh secretario af- 
giöras. Alla swarade dhet wäl wara, att dhe så länge blif[w]a medh Consistoriis för- 
lijsade, och att Rector dhe saker sielf hemma afhandlar efter constitutionerne som 
icke swåra ähro.

2. Beswära sigh M. Franckz och M. Fontelii bonde, att Chronones fogde har tagit 
af sigh mantalzpenningar på nästförledne åhren, men nu kommer Quaestor och 
söker dhe samma. D a  Quaestor berättade att Dr. Christina hafwer donerat alla 
extraordinarie uthlagor iempte ordinariis donerat till Academien, dherföre tagher 
och Consistorium af alla dhe andra Academiae bönder dhet samma. Hwarföre resolv. 
att dhetta blifwa måste widh gammal öfning.

3. Begierer M. Fornelius att få bruka dhet swenska trycket till något arbete som 
han hafwer acktadt här tryckia låtha. Resolv. Dhetta bewillies M. Fornelio, och om 
så wore något lijtet annat infälle att tryckia låtha iblandh, kan dhet intet stort 
hindra.

4. M. Brunner«/ begierer husesyyn på Noorbyy sitt praebendaehemman. Resolv. 
M. Fontelius, Dn. Quaestor, och Peder Bengdtsson Academiae fogden skola synen 
bijwijstas, item en bonde Matz Persson i Nyfwla eller någon annan hwem dhe 
willia.

5. Staden har angifwit om några under Academien som bruka borgerlig näringh. 
M. Rector påtogh sigh att willia sådant afstyra.

6. M. Rector will låta Academiae brefwen wädra, hwilket Consistorium fann godt 
wara.

7. Quaestor begierer att rekningame skola medh första öfwersees. Resp. Dhet skall 
medh första skiee.

8. Extractet af libro mulctarum fordrades af D. Sidenio. Honom skall dher om 
budh sändas genom Hadorphium. Hwadh han skyldigh finnes skall i hans salario 
afqwittas.

9. Åke begierer klockestellningen, eller förswar under kyrkian så will han dher 
före ställa klockan.
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Här inkom D. Lars [Stigzelius].
Blef slutit att Samuel klockare blifwer widh klockan som förr, och talas honom 

till när klockan gåår galit, eller qwittes af hans löön dherföre, när galit gåår.
10. Uplästes ill. Cancellarii bref för Buschagrio till swar på Academiens bref som 

afgick till H:s Gr. Excell. och insinuerade hwadh Staat giordh war om hans under- 
håldh. Hwilken Hns Excell. behagade. Och dher till medh annordande att Dn. 
Buschagrius under facultatem philosophicam hörer.

11. Uplästes Kongl. M:ttz bref för Doct. Petro Hoffwenio till professionem ordi
nariam medicinte uthi M. Franckz ställe, efter honom astatis vacatio förunnes. Re- 
solv. Introductio D. Hoffwenü blifwer om måndag eller tidzdag. Hora docendi blif
wer k. 4 efter middag in auditorio minori.

12. Kongl. bref för Henrick Curio till booktryckerijt i Upsala, sampt bookhand
lare embetet i Upsala och Stockholm allena. Resolv. Hwadh om honom ähr till att 
afhandla skall dhet när han hemkommer slutas.

13. Hr. Jonas Anthelius som hafwer inlåtit sigh i ektenskapz contract medh en 
rådhmans dotter widh Saleberget, men nu sådant ryggar, skall dherföre hijt citeras, 
och till rätta ståå.

13 [bis]. Ericus Joh. Bergman O.Gothor begierer testimonium ifrån Academiea 
Dhet han bekommer.

14. Helsingefogdenss supplication uplästes om dilation att upfordra sin skuldh. 
Rentemestaren säger att han har ofta i förråhrs förmant honom skriftelig att hijt 
komma, och lofwat en stoor summa hijt bringa willia till S. Thomas tijdh, men dhet 
war alt lögn och bedrägerij, och hafwer nu senast förbudin warit, att något ingripa i 
Acad. räntor. Men han hafwer lijkwäl 2:ne kyrkioherberge uthfört.

Nilz Larsson inkom och Peder Bengdtsson. Peder Bengdtsson tillspordes om Nilz 
Larsson hade något fordra hoos böndren dher uppe i Helsingelandh. Peder Bengtson 
swarade: Intet mycket finnes, uthan något lijtet en eller annan städz. Nilz Larsson 
säger sigh hafwa mästa parten af sin skuldh ännu att fordra, såsom widh Koppar
berget Jöns Michelssons enkia h. Anna, som till Michaelis skall betalas. Om dhenna 
skulld måste Rentemestaren skrifwa till Kopparberget och frågas hwadh sant ähr, 
om så i sanning fins, skola dhe penningar i arrest begieras. Item säger Nilz Larsson 
sigh till 500 dr hemma i landet hafwa att fordra.

15. M  Rector angaf för Consistorio om någon splijt in facultate philosophica 
emellan decanum och några upkommen war. Hwilken bäst wore att bijläggia, att 
dhen intet till någon irring wexer. Orsaken ähr att decanus seyes intet rätt som 
sigh böör facultatem tillhopa kalla, uthan stundom medh en eller twå, något sluter, 
som dhe andra intet afwetta. Sådant råder iag nu till att bijläggia. Consistorium 
tyckte dhet samma. Hwarföre skedde dhet så.

16. Om M. Franckz saak discurrerades åå nyo, om Consistorium maius will dhen 
uptagha och depeschera efter M. Franck så högdt emoot Consistorium minus pro
testerar, de dato 20 Martij. Resolv. Consistorium maius finner icke lijkmätigdt con- 
stitutionerne att uptaga dhen saak in maiori, uthan saken måste å nyo i Consistorio 
minori skierskådas och ransakas. Ty Consistorium kan intet ifrån constitutionerne 
gåå.

17. Om Nilz Larsson i Mornääs wart åther discurrerat, huru Academien till sin 
betalning af honom komma kunde. Resolv. att han carcereras skall till dhess han 
betalar, eller skaffar caution för sigh.
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18. Petrus Joh. Angermann«/ anklagar Joh. E. Wattrangium att han påskadag 
hade sigh i kyrkian under höghpredikan på lecktaren slagit, och i håret tagit, kallat 
honom sakramenska penal och sådanne swårheter öfwat, som kyrkiosedh intet 
tolde.

Johan Wattrangius föregaf att penalerne hade emellan sig conspirerat, att om 
dhe äga ey öfwer en halfföre skola dhe kiöpa sig skoobandh och bravera seniores 
medh, af samma sinne gingo penalerne påskadagen af sin lecktare in på studioso
rum, dhet mig förtrööt, hwarföre badh iag Petrum Angermann um gåå af dhen leck
taren och på sin igen. Hwilket efter han icke giöra wille, togh iag honom i håret 
och wille hafwa honom dädan.

Här efter delibererades hwadh straff Wattrangi us bekomma skulle som violerade 
kyrkiofredh, och slötz att carceris paena tienar mest i dhetta fall.

Magn. Rector, D. Stigzelius, D. Odheli«!, Ravius, Liungh, Fonteli«!, gofwo sine 
vota, att Wattrangi«! sitter i 4 wekor i fengelset pro isto facto.

D. Jordan, M. Unoni»!, M. Brunner«!, 3 wekors fengelse.
M. Bringi«!, D a  Olaus Rudbeck, M. Forneli«!, L  Bure«!, på 14 daghar.
Praevaluit votorum pluralitas, quae Wattrangium 4 hebdomadarum carceris damna

bat Och skall i afton först ingåå, förmantes att afståå medh sådanna insolentier en 
annan tijdh.

19. Påmintes om Quaestoris rekningars öfwerseende. Commissarii dher till blif[w]a 
Rector Magn. som dhen tijdhen war D. Stigzeli«!. Men efter D. Stigzeli«! uhrsäktade 
sigh medh annat wara hindrat, påtogh sigh D. Odheli«! att willia i hans ställe dhem 
öfwersee, tillijka medh M. Unonio, och tå warande inspectores aerarii D. Jordan och 
D a  Joh annes Bure«!.

20. Emädan såsom § 15 förmältes om splijt emellan Dn. decanum Sundell, och 
några af facultate, ty sändes budh efter D a  decanum. Och när han kom talades 
något om dhen saken, och bijlades. Sedhan tillspordes hr. Sundell om M. Franckz 
saak, efter han beropar sig mycket på dhen förlijkning som emellan Quaestorem och 
sigh skall uprättat wara i hr. Sundelz huus, dhen tijdh h. Sundell war Rector, och 
skulle förlijkningen wara så skedd, att D a  Quaestor skulle betala dhe 53 dr, efter 
M. Franck nöijak[t]ige wittnen framdragit hafwer och bewist att han för säden åth 
Quaestoris poijke betalning gifwit har. D a  Sundell sade: Jagh bekienner att dhen 
tijdh iag war Rector kom D a  Quaestor till migh, och klagade på M. Franck för 
några swåra och ährerörige skielzordh han hade på Quaestorem kastat, dhem 
Quaestor sade sigh intet kunna för sin ähras Conservation insupa, badh migh så att 
iag wille D a  Franck, till mig kalla, och förhålla honom sådanna otidigheet Dhet 
iag och giorde, och sökte strax att läggia dhem emellaa N u till sielfwa skelzorden, 
uthi hwilken hufwudsaken bestodh, förente iag dhem. Men om the blefwe förlickte 
om dhe 53 dr, påminner iag mig intet, icke häller kallade iag dhem för dhen 
orsaaken skull tillhopa. Icke nekar iag att iuu M. Franck den saaken om dhe 53 
daletm framhade, såsom och sina wittne dher uppå. Men efter iag icke företogh 
migh saken att iudicialiter uthföra ey heller Notarium dher till kallade, och Magistti 
Frankz wittnen woro i sin ordh skilliacktige, ty kunde iag dhen saken intet förena.

Quaestor badh Gudh låta sigh aldrigh gå uth igenom dören lefwandes, om han 
weet sigh itt hårsmånn dher till skyldigh.
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Den 2 Maij
efter bönen kommo professores in Consistorium, praesentes M. Rector, D. Stig- 

zelius, D. Odheli&f, D. Jordan, M. Bnnglus, D. Rudbeck, D. Hoffweni»x, M. Forne- 
lius, M. Unoni»x, M. Ravius, M. Liungh, M. Brunner»/, M. Fonteli«/, Dn. Quaestor.

1. Discurrerades om M. Boos rekningar huru dhe förfärdigas kunne, efter Nielz 
Bångh förwägrar dhet giöra kunna.

Begiertes af Quaestore att han giör sin flijt till att förskaffa någon godh och 
säker man dher till Item som kan upfordra obligationerne efter M. Boo. Matthias 
Holm nemdes dher till

2. Hr. Oluff Balck supplicerar om tillgift på böten för sin son. Resolv. Emädan 
bötet ähr pålagdt af öfwerheten, kan Consistorium intet remittera dher af, uthan 
betale nu halfparten, och i höst halfparten.

3. Nicolaus Brandi«/ begierer att promoveras in tertiam classem, och få stipen
dium förr uth, efter han bortresa ärnar. Resolv. Honom bewillies dhet.

4. Uplästes M. Franckz bref till Rectorem M  skrifwit de dato 30 April Hwar- 
uthi han något hårt Consistorium tillskrifwer, hwilket nödigdt finnes att swara 
uppå, och efter några hölle rådeligare skrifwa swar, somblige mente munteligit 
swar bättre tiena, dherföre gick saken till vota, och äntelig af votorum pluralitate 
resolverades, att skrifwa honom swar, remonstrera honom ex actis huru Consistorium 
sitt möijeligeste giort hafwer att samma saak uthföra, men maius Consistorium har 
intet kunna samma saak uptaga emoot constitutionum förbudh, uthan minus har 
dhet welat afgiöra, dher emoot M. Franck sträfwat haiwer. Sedhan skall och remo[n]- 
streras M. Franck huru oförtiente beskyllningar M. Franck Consistorium i dhetta 
bref tillmäter, hwar på alt swaras skall, som sakerna synas fordra.

3. Uplästes hr. Gustaff Sparres bref till Academien, om Academiae bönders härre- 
dagz penningars försköning, som Academien till honom skrifwit hafwer, hwilket 
han nekade. Resolv. altså, att emädan hr. Gustaff Sparre, nekar Academiae godz wara 
frelse godz, uthan allenast donations och förläningz godz, hwilket icke ähr uthan 
gamble K. Gustaffz arf och egit, ty skall här om till illustr. CancelL skrifwas, medh 
begieran, att H:s H.Gr. Excell. wille sådant dher hänn disponera, att Academien 
den gamble frelse rättigheten, må olimiterat öfwer sine bönder niuta.

6. Landzhöfdingens Råålambz bref till Academien [uplästes], hwaruthi han fordrar 
copier af alla Kongl brefwen som donationer angåå, till Reductionen. Quaestor swa- 
rade: Reductionen hafwer bekommit copier af alla brefwen förr, sampt originalen 
hoos sigh haft Dherföre ähr Academien intet plickdg att å nyo copier ingiffwa. 
Resolv. altså att Quaestor upgåår till landzhöfdingen, och säyer honom att brefwen 
hafwa förr warit lefwererade, både originaliter och copialiter, dherföre kan dhe 
upsökias i Reductions cantzliet, när dhe blifwa dher om informerade.

7. Anders Eriksson i Broo och Nora sochn, klagar att han ähr hemmanet afsagdh 
och begierer dher widh få blifwa. Quaestor berättade hans orikdgheet att giöra sine 
uthskylder, dherföre hafwer nu Quaestor satt en annan bonde iempte honom på 
hemanet halfwa, som för halfparten skatta kan. Resolv. att blifwa måste widh Rente- 
mestarens disposition efter Anders Eriksson oriktig finnes.

8. Nilz Larssons Mornesii bref uplästes, hwar uthi han begierer att relaxeras af 
fengelsset Resolv. Skaffe penningar eller caudon för sigh så slipper han.

9. M. Unonius dllkienna gaf, att M. Boos enkia will intet i åhr excolera sine 
delar i Pilehagen, hwar af han intet kan få sin lott upbryta, som iblandh ligger. Pro
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resol. M. Rector will låta henne tillsäya, att hon måste äntelig hägn hålla, och cultur 
på sine delar nidläggia om hon dhem behålla will.

Item en humblegårdz drengh skall altijdh wackta om Pijlhagen, att icke skalck- 
heet skier, medh ohägn.

10. Jacob Anderssons zedell uplästes om hr. Oluff [Gavelius] i Lenas wåldzwerkan 
på Academiae godz. Resolv. Inspectores aerarii M. Liungh etc. reser dijt och tillseer 
hwadh som klagas om, sedhan skall boot sökias.

11. M. Ravius begierer af Consistorio att få nermest blifwa till att kiöpa M. Laur- 
bergii deel i Pijlhagen, efter han nu spörier M. Laurentinum ståå i handell om 
dhen samma. Resol. En professor ähr nermare, dherföre tillståås M. Ravio dhen 
nermest wara att lösa, om Laurbergi«r sin deel selier.

Den 3 Maij
efter predikan i kyrkian, sammankom#zo Rector Magn., D. Stigzelius, D. Odheli«r, 

D. Jordan, M. Bringius, D a  O. Rudbeck, D. Hoffweniar, M  Unoni«r, M. Liungh, 
M  Ravius.

1. Uplästes brefwet till M. Franck.
2. Framkom Anders Eriksson i Broo och Nora sochn, sökiandes ännu hoos Con

sistorium att få blifwa widh hemmanet allena, och ingen iempte honom. Lofwar 
willia sin skuldh allsammans clarera, och dhen gambla resten efter M  Boo i höst 
ährläggia. Consistoriales resolverade. Emädan Anders Eriksson befinnes i olaga tijdh 
frånsagd, tillståås honom blifwa widh sitt wäde till wijdare ransakning Erikzmesse- 
tijdh, tå fogden Johan Andersson hijt komma måste, medh dhenne Anders Eriksson, 
och giöra Consistorium kunnigdt om alla saker, som Anders Eriksson angåå kan, 
och honom tillägges.

Den 9 Maij
efter bönen framkallade M  Rector professores som tå tillsödes woro och propo- 

nerade syslemansens begieran om dagzwerke af Academiae underhafwande till 
kyrkiones bygnat, som nu för händer hafwes, efter och staden nu låther dher till 
hielpa. Resolv. Academiae standet dhet öfre blifwer ifrån sådant frij, men alla dhe 
nedrigare, såsom apotekaren, bookebindare, booktryckare, och dhess geseller, item 
wackten, timbermennen, humblegårdzfolcket, och andra under Academiae förswar, 
skola dher till dagzwerken giöra.

Den i i  Maij
woro i kyrkian M. Rector, D. Stigzelius, D. Odhelior, D. Jordan, item några af 

philosophis.
1. Angaff Rector M. för praesentibor, huru borgmestarne hafwa anordnat twenne 

borgare, att gåå och uthfordra boskapz skatten af Academiae underhafwande. 
Dhetta tycktes orimligit handlas af staden, efter sådant sträfwar emoot Academiae 
privilegia Resolv. fördhenskull, Academiae underhafwande skola förbiudas att ingen 
booskapzskatt uthgifwa åth dhem, dock will icke Academien dher medh låtha 
dhem frij, uthan sielf dhe penningar upfordra låta dii aerarium academicum.

2. Frågade Rector, om Nicolaus Brandi»; kan få itt testimonium hem till sin 
biskop efter han gierna will hemresa och sökia lägenheet i stiftet. ResoL Han får 
testimonium.
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3. Om Johanne Watrangio som in carcere sitter om han än förlijsas kan efter han 
spöries dher af melancholisk och lijtet förtära. Resolv. När han sutit haiwer till 
onssdagen, må han släppas.

Den 13 Maij

professores kallade i kyrkian, praesentes woro M. Rector, D. Odheli«/, D. Jordan, 
M. Bringi»/, Dn. Rudbeck, M. Forneli»/, M. Unoni»/, M. Ravi»/, M. Liungh, D a  
Su«dell, M. Brunner»/, M. Fonteli»/.

M. Rector kungiorde om en fånge som skulle om lögerdagh stranguleras, frå
gade om man dhen begiera skulle af castellano. Dn. Rudbeck tillbiuder sigh willia 
dhen anatomkera coram professorib»/. Resolv. Om dhetta skola Dn. Ol. Rud- 
beki»/ och M. Ravius tala medh landzhöfdingea

Den 15 Maij

höltz Consistorium maius, tå praesentes woro: M. Rector, D. Odheli»/, D. Jordan, 
M. Bring!»/, D. Locceni»/, Dn. Rudbeck, M. Forneli»/, M. Ravi»/, M. Unoni«/, 
M. Liungh, D a  J. Bure, M. Brunner»/, M. Fonteli»/, Dn. Quaestor.

1. Inkom Lars Jordanssons hustro emoot Joh. Wallinum, om en t»»na malt 
som Wallin»/ hafwer tagit till sina disciplers behoof af nutritiis att betala, men ännu 
intet betalt. Refererades till Consistorium min»/.

2. Hr. Börie [Agrivillius] i Åkerby begierer på sochnenes wegnar tillgift på 7 dr 
kopp»rm:tt af dhe penningar som för klockan gifwas skall Resolv. Dhe få intet 
bättre kiöp, hwarföre lofwar hr. Börie dhe 7 dr gifwa willia, allenast han klockan 
fåår.

3. M. Rector förmäler nu tijden wara att deliberera om futuro Rectore. Ordo 
kom till M. Bringium. Men M. Bringi»/ sökte att excusera sigh, för sin ålder skull 
Dock efter allas vota på honom ginge, slötz dher medh, att han sigh rectoratum 
påtager, efter Gudh har honom dher till krafter gifwit.

4. Andreas Amnestadi»/ som hafwer lägrat hr. Schefferi barns amma, skall ci
teras att comparera medh dhet första att swara för sin brott.

5. Laurentin»/ excuserar sigh att han intet hafwer tillhandlat sig M. Laurbergii 
deel i Pijlhagen eller dhen begiert, uthan efter M. Laurbergius hafwer bedit honom 
dher på upsickt hafwa, har han honom till willies bruka låtha.

6. Om Pijlhagen talades och dhe som delar dher sammastädes ocultiverade 
hafwa, skola dhem excolera. Så hafwer man och förstådt att M. Boetii enkia hafwer 
sine delar på allodial frelse bekommit, hwarföre resolveras här uthi att illustr. 
Cancellario insinueras måste sådant, och förfrågas, huru dher medh handlas skall

7. M. Bringi»/ talade om M. [Martini Olai] Nycopensis stycke, att dhet coieras 
aff andra uthom Academiae standet. Resolv. Någon af Academiae medell måste dhet 
inlösa. Offererades Dn. Olao Rudbek, hwilken dhet recuserade.

D. Hoffweni»/ lofwade sigh willia tagha och cultivera M. Franck[s] stycke.
Om Nycopensis stycke slötz att efter dhet mathematico förr hafwer tillhört, 

skall dhet under mathematicos blifwa. M. Joh. Bureus och Dn. Fonteli»/ sadhe sigh 
willia samma stycke intagha, och komma öfwerens hwilkendera dhet nyttia skall. 
Dn. Joh. Bure transporterar sin pretention in på M. Fontelium.
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M. Brunnemr klandrar på sin antecessoris deel som M. Boetii enkia hafwer.
M. Ravius begierer antingen s. Stenii eller Laurbergii deel, hwilket Consistorium 

intet förwägrar.
8. M. Rector påminner om die promotionis 2 Maij, att han ähr förbijgången, 

och inge orsaker föregifne. Hwarföre ähr nödigdt att facultas philosophica en ny 
tijdh determinerar, och tili Consistorium maius refererar. Frågades hwem som pro- 
decan#; ähr i decani stelle. D a  Joh. Bure swarade att Dn. decan#; badh sigh 
förträda hans vices in absentia.

9. M. Rector: Nu nödigdt wara, att för dhenna tijdhen lefwerera Henreck Curio 
trycket, efter Kongl. M:ttz bref. Slötz att skola honom i händer lefwereras, och 
wägas, såsom och igenom sees hwadh defecter wara kunna, som Curio propriis 
sumptibus skall supplera. Och såsom nu Curio trycket emoot tagher, så skall han 
dhet restituera. Commissarii till att lefwerera honom trycket blifwa D. Locceni#; 
och inspector typographiae Ravius, item M. Liungh, och D. Daniel [Sidenius], sampt 
Dn. Joh. Bure, och M. Fonteli#;.

10. Dn. Olaus Rudbek refererade landzhöfdingens swar om fången, att Con
sistorium kan dhen bekomma, om han kunde gratificeras uthi en sin begeran af 
Consistorio, att en studiosus Ericus Magni österman kunde stipendium bekomma. 
Resp. Sådant kan intet wäl nekas. Dock skall framdeles när consultatio de stipen
diariis skieer omtalas.

11. Curio inkallades, och tilltaltes. Efter Kongl. bref ähr honom gifwit på book- 
tryckerijt här i Upsala etc., ty har nu Consistorium slutit att willia honom trycket 
i händer lefwerera, dher medh han tå i besta måttan disponerar till Academiens 
wälferdh, och dhess heder. Och såsom nu trycket honom i hender lefwereras, helt 
eller halft, så måste han dher till swara, och ifrån sigh igen lefwerera. Han måste 
och absens dher till swara. Så tillståås honom och taga till tryckare hwem han 
will och sådanna geseller som han finner sigh wara belåtin medh, och tryckerijt 
till säkraste fortgång och befremielsse lända kan. Curio tackade Consistorio för all 
gunst och bewågenheet som emoot sigh föröfwas, hwarföre han all troheet observans 
och trenst hwariom och enom uthaf största förmågo exhibera och praestera will.

12. M. Franckz bref de dato 14 Maij å nyo emoot förr gifne Consistorii bref. 
Dher uthi begierer M. Franck sine skrifter igen, hwilket honom nekas. 2. Fins råde- 
ligit att deferera saken till procancellarium efter ingen ände synes willia på dhenna 
saken annorlunda falla.

Här uthinnan gick saken till vota.
M. Fonteli#; tycker nödigdt wara att deferera saken till Procancellarium, samma

ledes M. Brunner#;, dock sändas honom budh först om han sig annars besinna 
will, således mente och M. Liungh.

Dn. Joh. Bureus. Tycker fuller hans meriter böra i dhenna saken något påsees 
om han will bortläggia dhen ijfwer och onska emoot min#; Consistorium, men will 
han intet, så ähr ingen annan rådh än deferera saken till Procancellarium.

M. Ravius. Om M. Franck will alt så framgent explicera sina affecter emoot 
min#; Consistorium, ähr bäst deferera dhet till procancellarium, men bäst wore först 
underrätta honom, och afråda honom ifrån sin ifrigheet.

M. Unoni#;. Efter sådanna beskyllningar ähro af honom framkomna, ähr best 
låta för procancellario komma låta saken.

M. Forneli#;. Tycker godt wara om på annat sätt skiee kunde, än att saken till
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procancellarium föres, dock gillar han icke dhen swårheet emoot minus Con
sistorium.

Dn. O. Rudbeck tycker, om M. Franck wille ährkienna sina affecter, skulle medh 
honom öfwersees, dock gillar iag intet hans swårheet emoot minus Consistorium, 
uthan will han intet agnoscera sin skuldh, föra saken tili procancellarium.

M. Bringi«r sade: Om ännu några medh honom tala om han sig betänkia will. 
Hwar och icke, tå wore godt att procancel!ari«j honom admonerade.

D. loccenlus sade, om man ännu ex abundanti genom godha wenners rådh läte 
honom förmana in privato, kanskee han kunde besinna sigh. Men funwes ey andre 
medell måste fuller till Procancellarium föras.

D. Jordan. Om man skulle wenta 2 eller 3 daghar och tillse hwadh hans wenner 
kunna uthretta, kan tå intet hielpa deferera saken till procancellarium.

D. Odheliar gaf tillkienna huru han war uthi samma Consistorio tå första dom- 
men feltes, hwaruthi tå iag hörde honom om skielzorden hafwa förgripit sigh, sökte 
iagh att divertera honom ifrån sine swåra meningar, men han wille ey låtha retta sigh 
uthan stodh alt framgent i sitt proposito. Nu dher dömde wij efter acta och probata 
som funnes. Hwarföre efter han nu intet åtherwender, ähr best angifwa saken hoos 
procancellarium och acta wijsa, dock ogillar iag intet att några hans wenner ad- 
monera honom privatim hemma först.

M. Rectoris votum, hwar medh och slötz, att M. Franck skall först privatim ad- 
moneras per amicos, till att afståå medh sin swårheet i dhenna saken, will han tå 
ey emendera sigh, tå skall M. Rector medh Notario sådant insinuera Reverendissimo 
Procancellario, och acta wijsas, sampt begieras hans assistens.

13. Joh. Wattrangius begierer remission af sitt fengelse. Resolv. Han kan nu 
slippa medh dhessa 3 wekor. Han upkallades, och admonerades medh sådant owä- 
sendh att här efter afståå. Hwadh han emoot novitios hafwer, skall ståå öpet i höst 
för honom att drifwa.

14. Uplästes Domini Johannis Bergz litterae officiosae till Consistorium.
13. Edwart, M. Unonii drengh, remitteras till Ramstaa tingh, efter han intet kan 

böta för sigh.
16. Mårten Steensons gårdh, huru skall han conserveras sedhan studenten borta 

ähr som dhen legdt hafwer. Resolv. Sätties någon dher inn som aktar honom. Här 
refererades och huru Notari»* och wack [t] mestaren på Academiae wegner woro och 
emoot togho Mårten Steensons gårdh, medh dhet inventario, af Petro Novallio, som 
be:te gårdh af Mårten Stenson legdt hade 660 Michaelis tijdh, till midsommars. 
Samma gårdz inventarium befans i allo så nu tillbakars lefwereras af Novallio, som 
han dhen emoot togh, nyklar 4 st. en bodhnyckell, 2:ne stuffudnyklar, och 1 skåp- 
nyckell. Alt dhetta emoot togz på Consistorii wegnar den 13 Maij. Kryddegården 
hade Novalli»* legdt till Michaelis tijdh, men låther dhet falla och eftergifwer.

Talades och om Mårten Stensons skuldh till Academien, att dhen wore nödig 
klaar blifwa, för alla handa orsaker skull, att Academien wiste sin fordran. Fans 
nödigdt att Mårten Stensons gårdh upbiudas skulle, och han dher om aviseras.

17. Frågades under hwadh jurisdiction trägårdzmestaren Johan Larsson, som i 
horto academico arbetar, skall höra. Resp. Under Academien.

18. M  Rector fordrade på Academice huset att dher på nytt taak giöras måtte. 
Resolv. Dher måste taak af bräder giöras uppå.

19. M  Franckz bonde Anders Nilzson i Nåntuna, klagar att Academiae fogde nu
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krefwer honom mantalzpenningar för 3 åhr tillbaka, men aldrig kraft förr, uthan 
häradzfogden har them taghit. Hwarföre begierer han nu försköning, att andra 
gången uthgifwa them, efter han intet ähr skuldh, icke häller någon tijdh förr wiste 
dhe skulle till Academien läggias, innan nu fogden fordrar dhem. Resolv. Bonden 
förskonas att twå gånger [betala] en skatt, emädan dhet icke af hans wållande ähr 
skiedt, uthan fogdens, som dhen icke i rättan tijdh kraft hafwer.

20. Proponerades hwadh böte Samuel klockare böör gifwa, när klockan går galit. 
Resolv. Han skall böta en half rixort hwar gångh, men när hon gåår galit emoot 
hans wållande, skall han strax gå och excusera sigh.

Den 18 Maij
höltz Consistorium minus in aedibus M. Rectoris, praes. M. Rectore, M. Bringh, 

M. Fornelio, M. Liungh, M. Fontelio.
Lars Jordansson framkom, och beswärar sigh öfwer Dn. Joh. Wallinum, som för 

2 åhr sedhan hafwer tagit en tunna malt till läns åth sine discipler och lofwat dhen 
strax betala willia så snart han budh ifrån sine nutritiis i Stockholm bekomma 
kunde. Men hafwer dock alt här till intet mig malt tunnan igen skaffat, uthan wijsar 
mig till sine principaler i Stockholm, att iag dhem kräfia skall. Dher iag dock 
honom Vallino maltet lefwererat hafwer, som ähr min man, och böör migh för- 
dhenskull igen betala.

M. Forneli#; frågade Lars Jordansson, om intet Vallini nutricii hafwa bedit 
honom undsättia sine barn när omtränger. Han swarade neij.

Vallin#; bekienner hafwa maltet conditionaliter tagit att betalas anten för pen
ningar eller malt igen, item sade orsaken till dhetta drögzmåål wara en af han* 
nutriciis, Månen Oluffson benämdh, som efter giordh och sludn dikning dhem 
emellan skyldig blifwer maltet att betala, dhen nu Vallin#; will att Lars Jordansson 
skall sökia om sin malt tunna.

Uthi saken examinerades och discurrerades hwadh till dhess cognition och sluut 
fordrades, men Wallin#; befans dock hafwa tagit malttunnan och stå för hen»e. 
Hwarföre resolv. Emädan Lars Jordansson hafwer stått Johanni Wallino bij uthi 
hans trångzmåål, och handh böör handh fåå efter Kiöpmål.B. St.L 8 cap., ty skall 
Wallin#; betala Lars Jordanson maltet, och Wallin#; sökie nu sine principaler. Mal
tet skall han skaffa innan han bortreser, sampt wara i arrest till thess han sin skuldh 
betalar.

Joh. Wallin#; sade sigh skiee något förnär i dhetta, hwarföre dömdes han till 
1 dyngz fengelse. Hwilket han strax afbadh, och remitterades.

Den 18 Maij
höltz Consistorium maius extraordinarium, praesentes M  Rector, M  Fornelius, 

Dn. 01. Rudbeck, M  Ravius, Dn. Joh. Bure#;, M  Liungh, M  Brunner#;.
1. Omtalades hinstrijdare sonen Johan, och Nicolao Danielis, item Laurentio 

Erici bryggiare sonen, på Ijslandet, som altijdh befinnas itt oskickeligit lefwerne 
föra, och intet gpdt widh Academien giöra, hwarföre ähr billigdt att dhe hugkom- 
mes in plena sessione och exduderas.

2. Om extractet af libro mulctarum uppå dhe rekningar som ännu oklarerade
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finnes. Slötz att Notarius kan dhem öfwersee, och sedhan magn. Rectori insinuera till 
execution.

3. Omtaltes klockan huru galit dhen hafwer i dagh och i natt slagit, först i aftons 
när hon skulle slåå 11, slogh hon 3; när hon skulle slåå 10 i dagh slogh hon 
intet, uthan halfgånget 12, slogh hon 11. Hwarföre, emädan itt stort scandalum i 
dagh ähr skedt, medh disputatione publica, och professores dhenna saak högdt 
drefwo uthi Consistorio, skall Samuel för hwar gång klockan errerar, böta en half 
rixort. Och nu för dhessa twenne erroribus skall han böta 3 halfwa rikzorter, hwilka 
Rentemestaren af hans löön qwitta skall.

4. Illustrissimi Cancellarii bref för Axelio Frigell att bekomwa stipendium Re
gium, dat. 3 Decembrä 1660. Resolv. Skall wijdare i consideration komma, mir 
consultatio om stipendiariis Regiis skieer.

5. Dn. Olaus Rudbeck påminner om Johanne Hoffwenio att honom bewilliat war 
stipendium in suprema classe af ill. Cancellario, när H:s H.Gr. Excell. här på orten 
war, men Hoffwenio blef dock intet senast insatt, hwarföre begierer nu professoren 
att Joh. Hoffweni«r måtte något refunderas genom bötes penningar till 25 dr för 
dhenna terminen.

6. Petrus Rondeletius supplicerar till Consistorium att få niuta 33 dr kopparm itt 
som D. Terserus honom pro absentia afskurit hafwer ex stipendio, dher han dock 
medh Terseri och M. Unonii lååf borta war, samma gång mulcta imponerades. Re
solv. Skall frågas hoos M. Unonium om så sant ähr, på hwilken han sigh refererar 
att hafwa medh venia borta warit, och skall sedhan widare uthi bättre occasion 
omtalas.

7. M. Rector sade största orsaken hwarföre dhe nu wore sammanskommne ähr att 
Consistorium weta will, om facultas philosophica hafwer någon ny tijdh definierat 
till promotionen, efter dhen förre war förbij gången. Johannes Bureus prodecanus 
angifwer att facultas har nu den 13 Junij dher till eligerat, och tå uthi wissheet låta 
promotionen angåå, om Consistorium maius icke dher emoot ähr. Resolv. Consisto
rium maius approberar dhen tijden, och bedher faculteten, icke längre dher medh 
upskiuta.

Den 20 Maij

höltz Consistorium extraordinarium praes. M. Rectore, D. Jordano, D. Sidenio, M. 
Bringio, Dn. O. Rudbeck, D. Hoffwenio, M. Fornelio, D. Scheffero, Dn. J. Bureo, 
M. Liungh, M. Brunnero, M. Fontelio, Dn. Quaestore.

1. Uplästes illustr. Cancellarii bref för N. Hyltenio, angående hans oration öfwer 
sal. Konungen, att dhen efter tryckningen ähr inhiberat worden, hwilket H:s Excell. 
admonerar Consistorium, att icke låta Hylteniuw på onödigh omkostnat komma 
etc.

M. Rector gaf Consistorio tillkienna om dhenna inhibition som skedde den 
18 Aprilis, tå decanar, "Dominus Sundeil, och D a  Joh. Bureus kommo hem till sigh, 
hwarest decan«j läät migh orationen aftryckt see, hwilken Hylteni»j honom prae- 
senterat hade, att igenom läsa och duriora locae enotera; efter nu decanus till- 
förenne sade sigh hafwa admonerat Hyltenium för aftryckning[e]n mitigera durius 
scripta, hwilket icke skedt war, funno wij för dhen skull nödigdt låta inhibera 
exemplaren på trycket, så länge wij oss wijdare om dhetta förfråga kunde. Eliest så 
fans och ofwan för M. Ravii epistolam gratulatoriam dhessa ordh jussu et approba-
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tione, hwilket annorlunda sigh befann. För hwilka orsaker skull Notarius och Cursor 
sändes på trycket att inhibera exemplaren, till wijdare beskiedh.

M. Liungh och M. Brunner«/ sadhe Consistorium hafwer ingen skuldh till dhenna 
inhibition efter som annorlunda slutit ähr för påsk, vid. acta 10 April, uthan dhen 
ähr en saak som angåår en eller annan in particulari, som intet in Consistorio giordt 
ähr. Consistorium har uthi actis hwadh till sin excusation i dhetta fall framdragas 
kan.

M. Rector sadhe. Wij hafwa exempeli om E. Malmogio* huru han en gångh hade 
några ordh i en sin oration infördt som laederade Regem Daniae, hwilken oration 
tå Rex Daniae öfwerkom skref han hijt till Swerige, att om icke en sådan bleffwe 
straffat, skulle dhet mycket ondt förorsaka. Hwarföre samma Malmogius* och af 
landet relegerat blef. Sådant hadhe wij för oss tå inhibitionen skedde, pro exemplo, 
att icke något ondt aff oss causeras kunde.

Wijdare taltes om Nicolai Hyltenii dristige ingenio, uthi dhetta stycke, efter han 
således har gått och berättelse giort i hofwet om sin oration.

D a  Schefferus refererade huru sam?»a Hylteni#/ dristigdt hade skrifwit några 
animadversiones som han kallade öfwer en N. Wallermans disputation de nobilitate, 
tå iag (sadhe hr Scheffer) praesiderade för honom, hwilket skedde af dhen orsaak att 
Hyltenius hade ärnat sigh opponera tå disputa/^onen stodh, men efter tijden föll tå 
för kort att han ey opponera fick satte han sig att giöra dhessa animadversiones, 
och praesenterade dhem åth Wallerman för han afresa skulle, hwilka, efter Waller- 
man icke wiste hwadh rådh han dher uthi fatta skulle, sände han till migh, och 
rådfrågade sigh dher om, såsom iag nu på några rader allenast här och dher, sågh 
dhetta scriptu?» af intet werde wara, sade iag, om iag wore som Wallerman, skulle 
iag dhet upbruka och sönderrijfwa, till dhet som dhet wärdt ähr. Dher efter skref 
migh Hylteni«/ en gångh itt skambligit bref till, så som han hotades något uthi, 
att han kunde fuller blifwa en gång dhen kaar, som mig till onda kunde wara, 
etc. och hwadh annat dher uthi stodh. Dher af iag hans dristige sinne nogsampt 
hade lärt kienna, hwar medh iag nu intet undrar att han dhetta sigh företaghit 
hade.

Discurrerades här om en stundh och slötz att itt bref måtte ifrån Consistorio 
afferdigas till illustr. Cancellarium, som underrätta skall huru Consistorium i dhetta 
fall ähr falskeligen accuserat, att Hyltenio har tillstådt warit tryckia orationen innan 
dhen öfwersedd wore. Men han hafwer sielff och förr, låtit dhen, decano oåthsport 
tryckia, emoot constitutiones, innan dhet som swårast war uthtagit blef. Att och 
intet strax in prima correctione sådant emenderat war, så händer ofta att en studiosus 
för något tala, hwilket han icke strax tryckia må. Dhetta måste uthförligen skiee ex 
actis och medh godhe skiääl. Dock efter decanus icke ähr hemma, som mest dhenna 
sakens beskaffenheet weet, ähr best dröya dher medh till hans hemkompst. Och nu 
i medier tijdh låta itt bref förr uth afgåå, som excuserar om electione professoris 
historiam?», att dhen något dröyer, hwilken dock skall efter constitutiones i ackt 
taghas. Och sedhan lofwa H:s H.Gr. Excell. en uthförlig relation som dhenna saken 
om Hyltenii oration förklara kan.

2. M. Rector angaf dhen nödigheet om g. Academiae taket att reparera, och taket 
på S. Barbros huus. Slötz att spåån bestellas skall till att tekia medh.

* Felskrivning för Malmodio, Malmodius.
4-701118 Sattander
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Den 21 Maij
upkommo efter Rectoris M. kallelse (som tå siuk war) in Consistorium h. 10 ante 

merid. D. Jordan, M. B ring ii, Dn. OL Rudbeck, Doct Hoffw enii, Dn. Scheffer, 
Dn. J. B u re i, M. Liungh, M. B runneri, M. Fontelii.

1. Uplästes dhet bref som afgåå skulle till illustr. CancelL till itt swar, om novi 
professoris historiarum electione, och om N. Hyltenii oratioa

2. Prodecani J. Bure, proponerar hr. Stierneskiöldz anmodan hoos Consistorium, 
att han kunde en disputationem hålla, efter han nu snart ärnar bortresa. Resp. Prae
sentes bewillia honom dhetta.

3. Befaltes Notario till minnes föra M. Ravii inscription öfwer sin epistolam, 
efter Nie. Hyltenii oration tryckt, uthi hwilken ståår jussu et approbatione patrum. 
Hwilket Consistorium nekar.

Den 22 Maij
sändes Consistorii N o ta r ii  till Archiepiscopum att förkunna H:s Högwörd. dhen 

saken emellan M. Franck och Quaestorem, sampt förkunna huru Consistorium haf- 
iver sitt möyeligste giordt till att bijläggia, eller i competenti foro dhen saak uth- 
föra. Men M. Frank har ey Consistorii flijt åthnöydz, uthan altijdh till maius Con
sistorium saaken fordrat, hwilket efter Consistorium emoot constitutionerne icke 
har kunnat giöra, efter, under 43 dr sölffwmnitt ingen appella tio a minori ad maius 
tillåtes, dherföre har M. Franck illa, hela Consistorium tillskrifwit, och synes ingen 
ände blifwa willia uppå sådant Hwarföre refererar nu Consistorium dhenna saak 
till R:dissimum Procancellarium, medh ödmiuk begieran, han wille samma saak 
wårda, M. Franck till sig kalla, förehålla honom om sin swårheet och admonera ho
nom att afstå medh sine iniurier. Dhetta lofwade Reverendissimus Procancellarii 
att beställa willia, och dher om Consistorio förständiga.

Den 29 Maij
höltz Consistorium maius, praesentes erant ProRector U n o n ii, D. Jordan, M. 

B ring ii, D. Hoffw enii, D. O. Rudbeck, M. Fornelii, D. Joh. Bureus, M. Brun- 
n e r i .

1. Framkom Melchior Jungz fullmekrigh emoot s. Ausii enkia, om någon skuldh 
som han af henne fordrar. S. Ausii enkia begierer dilation tili thess hon widare 
underrättelse bekommer ifrån Stockholm om dhenna saak, hwilken hon menar be
talt wara. Hwilket permitterades.

2. H adorphii berättade Reverendiss. Procancellarii swar om M  Franckz saak, 
huru Reverendissimus Procancellarii sedhan M. Franck hoos honom warit hafwer 
tycker feel hoos beggie parterna wara, först hoos M. Franck, som icke togh sitt 
quittens igen, när han betalte penningarna eller läät qwittera sig dhem af Quaestoris 
poijke. 2:do fins och hoos Quaestorem feel som förmycket hafwer trodt sin poijke, 
hwilken kan hafwa penningarna tagit och förslöst, hwarföre wore bäst dhe half- 
parten cederade på hwar sin sijda, och förentes dher medh. Och begierte R :dissim i 
Procancellarii att en eller twå af Consistorio till sig komma wille, för hwilka han 
dhetta samma berätta will, och sine meningar tillkienna gifwa.

Om dhenna Reverendiss. Procancellarii begieran att twenne af Consistorio gåå 
skulle och inhempta samma Procancellarii behagh, fan Consistorium dhenna gång 
intet nödigdt, uthan att ännu H adorphii gåår till H:s Höghwördigheet och refe-
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rerar, hwadh saken emellan Quaestorem och M. Franck anlangar, dubicerar intet 
Consistorium medh mindre dhen rätt dömdh ähr. Men om dhe iniurier som Con
sistorio maiori påkastas för dhet hans saak in maiori icke uptagas kan emoot con- 
stitutionerne, item för dhe iniurier han M  Franck tillfogar min»; Consistorium, 
som förr dömdt hade, dhen saken ähr, som Consistorium nu till Hans Högwördig- 
heet förer.

Widare refererade Hadorphi»; Procancellarii betänkiande, att Consistorium maius 
kunde wäl M. Franck till willies saken uptaga och förfara hwadh skiääl han widare 
hafwa kan, och dhem afhielpa.

3. Talades om Hyltenii fordran att få sin oration löös, och hwadh annat uthi hans 
skrift stodh som widh dhetta tillfälle uplästes. R. Efter saaken mäst hänger uthaf 
decano, upskiutes hans petitum till decani hemkompst, hwilken resolution Hyltenio 
sades. Här giorde H ylten ii en relation sig till uhrsäckt, huru och genom hwadh 
medell han sig uthwerkade illustr. Cancellarii bref. Vid. scriptum ei«j.

D. Joh. Bure refererade att hr. Sundeil hafwer till sig nylig skrifwit, och begiert 
att saken om Hyltenio skulle upskiutas till sin hemkompst, efter han något hafwer 
att referera om samma saak, huru dhen passerat ähr. Hwilket Consistorium fann 
godt war a.

4. Inkom Canutus Haan på s. Ausii enkias wegnar, och berättade om saken emel
lan Melchior Jungh och henne således wara, att A:o 1644 togh s. Ausius några 
saker af Melchior Jungh, hwilken skuldh s. Ausi#r transporterade in på Anders 
Hindriksson Slorff att betala på Ausii wegnar, hwilken skuldh Slorfwen lofwade 
sig betala willia, hwarföre samma skuldh godh iordes emellan s. Ausium och Slorf
wen. Men sedhan Anders Hindrikson dogh, fans intet samma betalning upfördh i 
Anders Hindriksons rekningar, medh Melchior Jungh. Dherföre kommer han nu 
och söker s. Ausii enkia, hwarföre will hon nu låta i Stockholm förnimma i rek- 
ningarne om icke Melchior Jungh ähr darerat. Ähr dhet så, tå will hon, om hon 
skyldig fins, strax betala honom capitalet, men interesset kommer ey henne till, 
uthan Slorfinnan som drögdt hade.

3. Discurrerades om helsingefogdens Nilz Larssons dimission ex carcere. Cautions- 
skrifterna skierskådades, en fans ey på carta sigillata skrifwin, dhen andra på ofull- 
kombligit carta, dherföre kunna dhe ey aldeles gillas. Resolv. fördhenskull, Nilz 
Larsson skall skaffa sigh nöyacktigh caution, i medier tijdh blifwer han i arrest 
hemma hoos wack[t]mestaren, hwilken tillsades att skola honom i sitt huus wackta, 
dhet han lofwade.

6. Peder Eriksson en murmestare drengh tillbiuder sig för murmestare under 
Academien. Resolv. Han tages provisionaliter på en tijdh så länge.

7. Dn. Olaus Figrelius begierer af Consistorio att få hålla en disputationem in 
medicina. Dhetta bewilliades.

8. Inkallades Andreas Amnestadius, som belägrat hade Elisabet Jöns dotter, be- 
kiende sigh hafwa en gångh beblandat sigh medh henne och aldrig mera. Troor 
intet att hon blef medh barn af sigh.

Elisabet Jöns dotter inkom, och skylte allena Amnestadium.
Andreas sade sine landzmänn hafwa förlijkt henne, och bekommit dher på en 

skrift som han nu prsesenterade. Sedhan skriften war upläsin tillspordes Elisabet om 
hon således hafwer låtit skrifwa samma skrift? Hon nekade intet. Och sade stu
denterna hafwa dhen sielfwa skrifwit, men sant ähr dhet att iag hafwer penningarna
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få tt Elisabet tillspordes widare om Andreas hafwer lofwat henne ecktensfeap? Hon 
sadhe, dhet kan iag intet seya. Andreas tillspordes om han ännu will eckta henne. 
Han swarade aldeles ney. Elisabet sade, jagh hafwer lijkwäl kostat på barnet öfwer 
20 dr till dhess begrafning, och annat mycket uthstådt, hwarföre hafwer iag wal 
förtient en ähre kledning af honom [för] mitt beswär.

Parterna uthwistes, och dommen fältes således.
Andreas Amneseadi&r skall böta 40 mk för lägersmålet efter dhet 3 cap. GiftmJB. 

S tL , item relegeras på itt helt åhr a dato.
Discurrerades om Andreas skall wijdare förlijkning gifwa amman. Giordes för

slag på 2 rdr ännu till dhen förra förlijkningen, men dock efter hon hafwer så lätt 
warit på sigh, och förr förlijkning tagit, dher medh hon sig åthnöija lofwat hafwer, 
kan nu intet wijdare honom påläggias.

9. Torparen Erik Knutsson i Romphertuna sochn, på Halstadh ägor, klagar sigh 
att qwälias af sin granne Anderss Larsson och hans styfson Anders Nilsson, af p re 
tention dhe wore närmast samma torp besittia efter dheras moderfadher husen på 
samma iordh kiöpt hafwer, dock dher så länge bodt att han sielf samma huus för- 
nödt och rödt hafwer. Men Erik Cnutsson ähr dijt kommen på torpet medh rättaren 
Måns Pederssons och fogdens Mårten Nilsons laga beställning för 10 åhr sedhan, 
hwilket torp han sedhan uplagat och bebygdt hafwer, efter såsom han dher åå en 
attest inlade. Resolv. Emädan Anders Larsons moderfadher Linnart Andersson så 
länge bodde på torpet, att dhe huus han kiöpte i förstonne, kunde till lagha bygnat 
inräknas, och husen merendelz förfalne woro när Erik Cnutsson dijt kom, item 
böör jordh byggia huus, dherföre tilldömdes Erik Cnutsson rätteligen besittia torpet 
som dher till kommen ähr för 10 åhr sedhan, och dhet sedermera wäl reparerat, item 
sitter dher medh Academiens willie och fördeel, och giör riktige uthskylder för 
sigh.

10. M  Rector låter angifwa om humblegårdz folket, att dhe stoor dagzpenning 
tagha, dher dhe dock godha privilegier niuta, och borde för dhen skull billige 
wara. Resp. Dhem ähr förr en wiss ordning föresatt ifrån hwilken icke gåås kan, 
bumblegårdzfolcket skola tillhållas att akta hengn kring humblegården.

11. Hr. Danielz [Dijkmans] son i Almunge sägz hafwa sin fadhers piga belägrat. 
Dhetta befalles Cursoribus och wacktmestaren att efter lysna, och Consistorio till- 
kenwa gifwa.

12. Henrick Curio upkallades att emoottagha trycket, hwilket och M. Prorector 
tillsade och önskade honom lycka. Curio betackade Consistorio för all högh gunst, 
och lofwade sin observans trooheet ähra och tienst uthi sitt embete.

Joh. Pauli tillsades att han hörer under Curios disposition och lydno. Tå Joh. 
Pauli tillsporde Consistorium hwadh han skall få i löön för dhet han i 10 åhr hafwer 
tient. Dher emoot ProRector frågade hwadh Consistorium skall få för sitt tryck han 
hefdat hafwer till sin fördeel.

Item klagar Johan Pauli för otijdigheet Peder Andersson, och Oluff bookbindare 
sampt Bengdt, som elake emoot sigh ähro och slåå sitt folck när han låter krefia 
dhem hwadh dhe skyldige ähr för obundne böcker.

13. P. Rondeletius supplicerar om sitt stipendio som sig afskurit ähr pro absentia 
cum venia inspectorum. M  Unoni»r testerar att han hade lof att bortresa. Resolv. 
Hafwer han medh lof warit borta, så kan han intet böta, dherföre skall sådant 
taghas i widare consideration när deliberatio om stipendiariis skier.
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Den 31 Maij
höltz Consistorium extraordinarium maius, praesent. ProRector Unoni«!, M. 

Bringi»!, D. O. Rudbeck, M. Forneli«!, Dn. Scheffer«!, Dn. Joh. Bure, Dn. Simdell, 
M. Brunner«^, Dn. Quaestor.

1. Förmäler ProRector om helsingefogden, som nu ligger Consistorio till beswäär, 
om han nu skulle dimitteras kunna, efter han ingen tingh beställa kan till sin 
skuldz afbetalningh, uthan mera Consistorium graverar. Här om discurrerades wijd- 
lyftigdt och resolverades, att honom efterlåtes resa hem till Helsingelandh att be
ställa om sin skuldz afbetalning till Academien. Och skall ännu itt bref öfwergåå 
till gpverneuren, och begieres att hans egendom måtte ännu blifwa i förra arrest, in 
till dhess Nilz Larson skaffar sigh en fullkombligare caution. Hwilken caution han 
skall till 6 wekors dagh förskaffa, i medier djdh skall han en revers ifrån sig gifwa 
på all sin egendom, som han Academien måste i underpant ställa, både på löst 
och fast.

2. Erik Jonson wacktmestaren fordrar sin betalning för Helsingelandz resaa Re- 
solv. Wacktmestaren och hans brodher, sampt hans substitut här hemma få 20 dr 
tillsammans, Erik Joensson byter emellan dhem.

3. Om Hyltenii oratioa Huru nu bref skulle till illustr. Cancellarium bref [sie] 
afgåå, medh en fullkomblig relation om sakea

Här begynte Dn. Sundell giöra en relation om dhen saken, så wijda sig tillkom, 
widh dhetta rätt. Någon tijdh för juul kom Hylteni»! till migh, och offererade mig 
sin oration att öfwersee, dhet iag tå icke wille, efter iag något wiste af hans orolige 
ingenio, om dhe animadversionib«! som han en gång skref uthöfwer en disputation 
som Dn. Scheffer«! praesiderade före, och att fördhenskull icke något missförståndh 
skulle emellan migh och Dn. Schefferum upkomma. Men emädan Hylteni«! dher 
om instän[digt] anhölt, emoot togh iag orationen till correction. När dhet skiedt war, 
anhölt Hylteni«/ in Consistorio att få sin oration proclamera när H:s H.Gr. Excell. 
hijt kom, nu ehuru wäl H:s H.Gr. Excell. war medh nödigare Academiens saker be- 
swärat, hwar uthaf Hyltenio afslogz dhen gången hans begieran, vid. aeta 13 Jaa , 
lijkwäl spordes han dher om anhålla hoos H:s H.Gr. Excell. emoot Consistorii sluut. 
Nu samma gång orationen först omtaltes in Consistorio tillspordes iagh om oration 
tå iag swarade, alt wäl mig om dhen tyckia. Hwar af och slutit blef att Hylteni»! 
dhen hålla kan den 13 Februarij hwilket och skedde, tå iag och för honom intime- 
rade. Efter dhetta redde sig Hylteni#! att trycka orationen, och dhen till trycket 
lefwererade, mig oåtsport, hwilket tå iag först fick genom en min disksälle förståå, 
rände iagh tryckaren budh dher medh upphålla till widare permission. Sände iag 
altså till Hyltenium och lät honom till migh komma, tå iag honom admonerade om 
några stycke som dher uthi hårda funnes, såsom om Christierno Tyranno, Luca de 
Gabris, etc. Hwilka icke strax tiente på papperet kasta som han godt tyckte, badh 
honom altså mitius skrifwa. Proponerandes honom Erici Malmogii* exempel, som 
kallade Danum en Regulum, hwarföre han af landet relegerat blef. Dhetta lofwade 
Hylteni#! giöra willia, och gick dher medh bort, waarandes så borta någon tijdh. 
När han tå igen kom till mig, offererade han epistolam dedicatoriam till H:s K. M:tt 
stält, hwilket efter iag otienligit tyckte, proponerade iag i kyrkian dher om den 
5 aprilis och framwiste samma, dedication. Hwadh tå dher om slutit blef fins in actis.

* Felskrivning för Malmodii.
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Yttermera dhen 10 April, tå Consistorium maius höltz, framsteltes samma saak, och 
blef slutit att Hylteniar kan få trycka låta orationen, allenast mere offensiva uth- 
toges, och skulle få sammaledes dedicera Konungen. Hwarföre iag corrigerade dedi- 
cationen, och den Hyltenio igenlefwererade. Men i medier tijdh hafwer lijkwäl Hyl- 
teniaj orationen oförändrat emoot min förmaning lådt orationen trycka, och wiste 
iag intet af förr än han kom och presenterade migh orationen tryckt. Tå iag frågade 
om dhe loca duriora förändrade woro, läät han mig see De luca Gabris, och frågade 
om han i dhen loco något förändra skulle, men tå iag sågh uppå här och dher, och 
fan loca inemendata tryckte, admonerade iag honom åther hwadh tijdh nu ähr, att 
fredhen tåål intet sådant, som krigz tijdher medh sig föra. Jagh communicerade 
altså orationen medh Fomelio, hwilken sammaledes tyckte loca swåra wara. Hwar
före gick iag tå till Rectorem, att wijsa sådant, mig till uhrseckt, tå och Dn. Johan 
Bureus medh fölgde. Rector kallade altså Hyltenium, förehölt honom saken, och 
badh honom innhålla medh distributione exemplarium, dher till och Hadorphiar 
medh en Cursore på trycket sänder war som exemplaren dher förböde, till dhess man 
finge skrifwa till Stockholm, och igenom D. Bröms förfråga hoos ill. Cancellarium 
om sådanna loca skulle fahra medh sigh hafwa. Dhetta alt förekom Hylteniar, reste 
till Stockholm, och bestälte hwadh nu sedhan sport ähr.

Booktryckaren omtaltes, som uthan permissione professoris har orationen tryckt. 
Om hwilken sades, att Rectoris willie ähr han till action stelles för sådant Book
tryckaren upkallades och tillspordes af hr. Sundell, om han mins när decanar »inde 
sin poijke och förbödh orationen. Joh. Pauli sade jaa. Tå hade iag icke tryckt en 
bookstaff, uthan strax efter lefwererade iagh Hyltenio exemplaret igen. Men 14 
daghar efter, kom Hylt. igen och sade nu har iag lof att tryckia orationen, dherföre 
togh iag dhen att tryckia, och tå gaf han migh ey meer än itt bladh i sänder. De
canar swarade, Hylteniar sade intet sant, iag sågh aldrig orationen sedhan han 
fick honom första gången igien, förr än den trykt war.

Decanar fö rn im m er af Hyltenii skrift, sig beskyllas icke så riktigdt medh honom 
handlat hafwa, hwilket decanar icke så nidhläggia will, uthan werkelig uthföra. Så 
kallar och decanar Hyltenium en lögnare till dhess sådant bewisa kan.

Dn. Sundell frågade Dn. Joh. Bureum som war medh hoos M. Rectorem, tå in
hibitio exemplarium skedde, om icke dhen eo fine skiedde, till att förfråga hoos 
illustr. Cancellarium låta först, innan exemplarium distributio permitteras, hwilket 
Dn. Joh. Bure testerade.

Professor Johan Bure frågade om man hafwer nu länger behof exemplaren i ar- 
rest hålla? Hwar på hr. Sundell swarade: Neij man kan intet dhet, efter dhe i hofwet 
dhem öfwersedt och approberar.

Rector begierte att bref om dhenna saken skulle giöras till illustr. Cancellarium 
först en simplex relatio, sedhan itt annat bref uthom. Hwilket nu slötz att giöras 
skulle.

Den 1 Junij
k. 1 efter middag, sammankommo in Consistorium M. ProRector Unoniar, M. 

Bringiar, Dn. O. Rudbeck, M. Forneliaj, Dn. Sundell, M. Brunnerar, M. Fonteliar.
Helsingefogdens revers skierskådades, som han Consistorio gaf på all sin egendom 

till widare Academiens förnöijande. Samma revers gillades, allenast dher som i rever
sen ståår, att Academien har arresterat hans egendom, skall sättias, gubernören har 
dhen arresterat låtit Academien till welferdh.
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2. Discurrerades och om Hyltenii oration huru han dhen löös måtte få, och up- 
skiötz till widare consultation, i medler tijdh blifwer dhen in sequestro som förr.

Dhen 7 Junij
h. 8 ante merid. höltz Consistorium maius extraordinarium. Praesentes ProRector 

Unoni»x, D. Odhelius, M. Bringius, Dn. Ol. Rudbeck, M. Forneli#x, D a  Joh. Bure, 
D a  Scheffer//x, D a  Sundell, D a  Laurentius Bure#x, M. Brunner»x, M. Fonteli«x.

1. Blef slutit om Dn. Laurentio Bureo, att han fåår behålla sin professions löön 
till hösten, hwilket skall uthi novi professoris electionis bref till illustr. Cancellarium 
insinueras.

2. Andreae Drysandro bewilliades testimonium.
3. Gr. Lars Kaggz intercessions skrift för Petro Kellingio uplestes till stipendium. 

Resp. Consistorium approberar honom, dock skall han tee sig framdeles och låta 
sig examineras.

4. Företogz consultatio om futuro professore historiarum i Dn. Laurentii Burei 
stelle.

Decan#x facultatis philos. D a  Sundell, gaf till kenna huru facultas philosophica 
hafwer om dhet ärendet warit tillsammans, och ähro twenne, som alias vota hafwa 
fallit uppå, nembL Dn. Joh. Ilsbodin»x, och D a  Joh. Bergh. Så ähr och Dn. Folcherus 
U[h]r, och Dn. Ol. Agreus dher till nemde, men fått allenast någras vota. Af dhesse 
siste hafwer Folcherus Ur mesta vota bekommit.

Sändes budh till D. Stigzelium, som ey war tillstädes, och begiertes att han wille 
upkomma in Consistorium, eller sitt votum öfwerskicka. Men blef swarat, sådant 
böra till ordinarium diem upskiutas,ochimedlertijdh Procancellarius dheromconsul- 
teras. Dherföre gifwer nu Doct. Stigzeiius intet votum denna gångh.

Medh dhetta upskiötz till efter middag, efter i medlertijdh Procancellari#x här om 
tillkenna gifwas skulle.

Dn. Forneliwx och Dn. Scheffer«x sade sig efter middag icke tijdh hafwa att up
komma, uthan efter dhe förr in facultate hafwa sina vota sagdt, willia dhe dher widh 
blifwa.

3. Slötz om sceptris, att dhe skola blottas och afklädas.
6. Att liber mulctarum måtte komma till ricktigheet, lofwa D a  Johannes Bure, 

och Dn. Fonteli«x att willia dhen påsee.
7. Wacktmestaren tilltaltes om sin försummelse att giöra sitt embete, emädan så 

många grassationer, och buller medh skiutande nu skee, som icke angifwas. Wackt
mestaren bekienner dhet skiutande i natt höltz, war i professorens hr. Sundelii 
gårdh, up i steenhuset, dher på han säger sig wittne hafwa. Befaltes widare wackt
mestaren efterspana hwem dhet giordt hafwer, och uthi hwars kam m ar dhet 
skedde.

p e n  7 Junij.]
Post meridiem convenerunt sequentes Domini Professores in Consistorium, D a  

ProRector Unoniax, D. Odhelius, D. Jordan, M. Bringius, Dn. Joh. Bure, D a  Sun
dell, M. Brunnertfx, M. Fonteli«x.

1. Omtaltes widare gewalliers oflijt att enotera tumultuantes, och dhem som hafwa 
samma nätter tillförenne skutit. Resolv. Han skall skaffa weta hwem dhet giort 
hafwer, eller komma i prubbaa

2. ProRector som warit hafwer hoos Reverendiss. Procancellarium, gaf till kenna
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hwadh swar han dher bekommit hafwer. 1. Betackar R:d ProCancellarm Consistorio, 
som intet will honom förbij gåå uthi sådanna saker. 2. Så hafwer H:s Höghwördig- 
heet intet emoot, eller säija här uthi, uthan giör sig content medh hwadh Consisto* 
rium giordt hafwer, och widare giör. 3. Så will och Hans Höghwördigheet, att uthi 
elections brefwet till illustriss. Cancellarium skall förmälas huru några på en tijdh 
bort åth, ähro till professionerne komne. Consistorio oåthsport, och alldrig eligerade, 
så att Consistorium hafwer icke dhet ringeste dher af wist innan dhe kommo, hwilket 
skiäligit woro att bedia H:s H.GrefL Excellens att han divertera wille. 4. Att dhet 
skieligit wore, som ståår i constitutionib«r att sådanna giöra först något prof innan 
dhe komma till professionerne.

3. Novi Professoris historiarum electio företogz, och bekommo 'Dominus Johan
nes Ilsbodin«r, och Dn. Johannes Bergh fempton vota hwardera.

Så finge och efterskrefne några vota:
D a  Olaus Agreus sex vota, Folcherar Ur fem, NicoL Tunander twenne, Dn. Joh. 

Flygg, och Garthman ett hwardera.
Här af blef slutit, att Dominus Johannes Ilsbodin«j och Dn. Johannes Bergh, 

blifwa uthi elections brefwet införde, som mest alla Consistorii vota bekommo, och 
Dominus Agreus blifwer 3:tio loco i electionen nemd, som allenast några vota hafwer 
ährhållit. Så skall och införas nidh uthi elections brefwet, att Domino Laurentio 
Bure, ähr bewilliat af Consistorio lönen få niuta till hösten, hwilket Consistorium 
förmodar H:s H.Grefl. Excell. icke improbera.

Den 8 Junij.
Efter bönen upkommo in Consistorium D a  ProRector, D. Jordan, M. Bringius, 

Dn. Joh. Bureus, D a  Laur. Bure#r, M. Brunnern, M. Fonteli«r.
1. Begier te Nicolaus Hylteni»r uthslagh om sin oration, om dhen kan laxerat 

blifwa eller ey. Resp. Consistorium ähr ihoopkommit for annor extraordinarie saak, 
dherföre måste dhet dii ordinarie Consistorii dag differeras. NicoL Hylteniwr be- 
gierer dher hoos, om decanus ey will påsee och underskrifwa orationen till tryck, att 
tå Consistorium will honom dhet påläggia.

2. Valedicerar och betackar Dn. Laurentius Bure Consistorio för dhen tijdh han 
uthi tiensten warit hafwer. Och lofwar hwariom och enom sin redebogenheet och 
tienst uthi hwadh måtto han kan och förmåå.

3. Talades om hr. Grijpenhielmz fordran af Academien. Och blef försäkrat om 
samma skuldz betalning iblandh andra professorum fordringar, såsom, och när dhe 
betalte warda.

4. Elections brefwet till illustr. Cancellarium uplästes, och approberades, som 
dhet afgåå skulle.

Jöns wacktdrengen skall medh brefwet afgåå till Wennegarn, och dhertill få 
10 mk. af fisco mulctarum till resepenningar.

Den 11 Junij
höltz Consistorium maius, prsesentib#r: Dn. ProRectore, D. Jordano, M. Bringio, 

Dn. OL Rudbeck, D a  Joh. Bureo, M. Fornelio, M. Liungh, Dn. Sundell, M. Brun- 
nero, M. Fontelio.

1. Helsade Dominus Olaus Rudbeck hela Consistorium ifrån H:s HöghGrefL 
Excell. Rikz och Academiae Cantzleren, och sade sigh hafwa lefwererat begge Con-
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sistorü bref till H:s HöghGr. Excellens, först om Hyltenio, och sedhan dagen efter 
elections brefwet. Om Hyltenio frågade H:s H.Gr. Excell. saksens beskaffenheet, och 
tå H:s H.Gr. Excellens så af Consistorii bref och relation, som hwadh iag kunde om 
saken referera alt förstodh, swarade H:s H.Gr. Excell., att han tyckte strax dhet war 
en sådan kaar, på hans taal, och dristigheet som han föröfwade. Tå iag bortresa 
skulle befalte mig H:s H.Grefl. Excellens dhetta om Hyltenio kungiöra. i. Om de- 
dicationen, sade H:s H.Gr. Excellens, icke tienligit wara att dhen stelles till H:s 
Kongl M:tt, icke heller uthi den nempner någpn befallning af Rikz Drotzsen sig 
gifwin. 2. Orationen kan Hyltenio få trycka låtha, dock måste dhen under correc- 
tion först besynnerlig om Dano uthtagas som touchera kan, men om pålacken ähr 
icke så stort 3. Så måste dhe och maintenera sin embetes authoritet, iag will intet 
dhe skola något lijda af sine discipler, allenast dhet skier medh moderation uthi 
respect till ens institutum.

2. Om electione novi Professoris lofwade H:s H.Grefl. ExcelL att willia inhempta 
medh första Kongl. M:ttz och Kongl. Regeringens mening dher om.

3. M. Rector begierer att Prorector wille i sitt ställe afläggia rectoratet, efter 
siukdomwen sådant hindrar. Resolv. Prorector påtogh sig att willia rectoratet depo
nera, sammankompsten skeer hoos M. Rectorem.

4. M. Forneli&r inlade ett Hyltenii scriptum i Consistorio, som han Hylteni#; 
hafwer skrifwit poetice öfwer D. Stigzelii barns dödelige afgång. Samma scriptum 
efter M. Forneli#; sågh en delz orätt wara skrifwit, och af ringa wärde, wille han 
Hyltenio dhet igenlefwerera, men emädan Hyltenio någon importunitet dher emoot 
föröfwade, will nu M. Forneliftf dhetta scriptum in Consistorio inläggia till widare 
af seende.

Den 12 Junij
kom Lars Erikson humblegårdzdrengh till M. Rectorem och klagade öfwer något 

öfwerwåldh sig af dhet andra humblegårdzfolchet föröfwat, således: När klockan 
war 3 om mårgonen samma dato, kom humblegårdzfolcket att arbeta på D. Lith- 
mans humblegårdh, men strax begynte regn stäncka, hwarföre begofwo dhe sig till 
Chronones humblegårdh och begynte ther kiöpa ööl, sittiandes dher in till 8 slogh, 
ehuruwäl dock intet regn kom. Klockan 8 sände Bengdt Matsson Johan Eriksson 
hem efter frukost, hwilken när han igenkom, sände humblegårdzmestaren mig uth 
moot honom på Tegellhagan, att hielpan. Och när iag kom till porten satte iag 
nidh maten och gick i gårdh, tagandes min och Johan Eriksons spadar, i medlertijdh 
togh Johan Erikson maten och gick medh den åth humblegården. Tå Bengdt 
Matsson dhet hörde, kom han uth, slogh mig medh näfwarna, och körde mig att 
gåå efter maten, och bära honom i gården igen dhet iag giorde, tå the och iag alla- 
sammans dher åto. Sedhan drögde dhe till 10 slogh och druko, dher efter gingo dhe 
i humblegården, men Bengdt Matsson satt qwar, strax wij kommo i humblegården, 
kom Joen Jonson och wille slåå mig, dher iag hölt på att gräfwa, sedhan begynte 
dhe att kasta kokor på mig och ropade cornuut, dher efter kommo dhe alla i sänder 
och kastade mig, hwarföre slogh iag Roten i hufwudet medh spadan så att han be
gynte att blöda, ty han sprang öfwer 3 rader och slogh mig, dherföre sprang han på 
mig, och slog mig under sig, sampt håårdrogh migh, sedhan gick han i Chronones 
humblegårdh till Bengdt Matsson och klagade. Tå kom Bengdt Matsson uth och 
togh en humblestång uhr en kula, och slog dhen alt sönder på migh, att han intet
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hade meer än en lijten stump igen. I medier tijdh gick Roten hem till mitt her- 
berge, och togh ett par böxor bort ifrån migh. Sedhan gick Bengdt Matsson igen till 
Chronones humblegårdh, hwarföre efter iag så war slagen, att iag ey arbeta kunde, 
gick iag dädan. Sedhan weet iag ey hwadh dhe giorde.

Drengen syntes, och befans dhetta af huggin wara komwit: Ett blåå slagh uth på 
wenstra armen, ett fram på högra armen nidh widh handen, under wenstra ögat blåå. 
Öfwer näsan blåå och swullen, hwar af han blodh har frusat uhr näsan hela dagen 
mest, och ännu, skiortan war och något blodig af näseblodz droppar.

Den 15 Junij
höltz G>nsistorium minus, praes. Prorectore Unonio, D. Stigzelio, M. Bringio, Dn. 

O l Rudbeck, M. Fornelio, M. Fontelio.
1. Androgz Oluff Larssons enkias läran, uppå sin mågh Ericum Bernhardi för 

någon arfsaak dhem emellan. Ericus Bernhardi swarar sigh ey af dhetta foro wara, 
uthan höra under Westerås jurisdiction. Dherföre blef enkian remitterat att sökia 
honom in suo foro.

2. Beswerade sigh Dn. Olaus Rudbeck öfwer m:r Bengdt Larsson bookebindare 
om en kammarskorsteen som han nylig hafwer låtit mura när in på professorens 
wägg, hwar af skada causeras kan. Resolv. Om dhen skadeligh ähr måste han bort- 
rifwas. M:r Forneli«r och M. Fonteli«r lofwade willia gåå att syyna samma skorsteen, 
och gifwa sin mening dher om.

3. Erik Mårtensson i Staby i Bondekyrke sochn, anklagar Samuelem Columbum 
Wesmannum, som hafwer 3:die dagh i pingessdagarna legdt en häst till bröllopz af 
sigh, och samma hest ähr i samma resa om komwen och störtat Samuel Columbor 
swarade sig hästen hafwa legdt medh dhen condition att bonden skulle ända en 
poijke medh, som hesten ackta skulle, hwilket skedde, ty när iag kom till gieste- 
budz gården, och hade warit i kyrkan om söndagen, lefwererade iag hesten samma. 
poijke i hender som dhen skulle föra bort i en hage, men som spordes, hade 
ey dhet giort, uthan slept honom i itt trädesgierde strax widh gården, dher hesten 
ähr uthi en steen klyfta omkommen. Erik Mårtenson swarade att Samuel ey begierte 
poijken till att ackta hesten uthan updraga regalz beliorna som han spelte på, icke 
häller war poijken i hans brödh, uthan tå Samuel begierte en poijke, sade Erik 
Mårtenson sig hafwa gifwit förslagh på dhenna poijke som nu ledig war, och bedt 
Samuelem accordera medh honom såsom han kan.

Columbus recenserade dhesse skiääl pro defensione sua, först att han legde gåssen 
till att ackta hesten. 2. Att han förordade medh bonden om poijken. 3. Att han 
intet redh honom oferdigh, uthan ferdig lemnade honom till poijken. 4:to att 
sleppas i enn annan hage än poijken giorde.

Upskiötz till dhess poijken hijtkommer, hwilken äntelig hijt skaffas måste, till 
att berätta hwem honom sendt hafwer, och huru medh hesten ähr aflupit, i medier 
tijdh skall Columbus wara i arrest re et corpore till thess saken ähr uthfördh.

4. Matz Matzson en borgare anklagar hinstrijdare sonen för öfwerwåldh. Resp. 
Han ähr ifrån Academiae jurisdictionen sagd, hwarföre skall han sökia honom hoos 
borgmestarne. Dher på befaltes honom zedell gifwas, hwilket strax in Consistorio 
skedde.

5. Inkommo humblegårdzmestaren medh drengarne samptelig och tilltaltes hwij 
han således hade slagit drengen Lars Eriksson som synes af ransakningen den 12
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Junij. Item tillspordes om dhet cornuut han fordrar, tili hwilket Bengdt Matzson 
swarade, dhet ähr altijdh så warit emellan oss när några tilltagas. Item tilltaltes om 
dagzpenningen som han för drengiarna innehafwer hwilka dhe klaga borta hafwas.

Sententia. Humblegårdzmestaren setties på 4 dyngh niderst i prubban. Erik Root 
setties i nedersta prubban på 6 dyngh för dhet han Lars Eriksons böxor röfwat 
hade, och spijsas medh wattn och brödh. Johan Oluffson och Joen Jonson skola 
ett dyng nidläggias i fengelse för kastning och annat owäsende skull. Cornuut skall 
wara aflyst, och aldrig af honom eller andra fordras.

Lystes och fridh öfwer Lars Erikson, att han icke skall för dhenna klagan vexeras 
anten af dhem sielfwa, eller af andra genom dhem.

6. Olaus Joh. Jerlingh beswärar sig öfwer Joh. Nertunensem, att han hafwer för- 
fahrit en bössa för sigh, och nu will intet betala den. Johannes har tagit henne 
olofwandes.

Johannes swarade. Bössan war satt någon tijdh sedhan i en tullport i pant, när 
nu bössan på någon tijdh intet efterspordes, och ingen wiste hwars hoon war, bars 
hon hem till inspectoren, tå iag länte henne af honom, och efter dhen war elaak, så 
att stocken war sönder och hoop bundin gaf iag den åth Barchlaierna, hwilka den 
förfaarit hafua. N u biuder iag Olao, 5 dr för den efter hon intet mera ward war.

Resolv. Skaffes igen, eller wittne huru bössan war fatt till nästa Consistorii 
dagh.

7. Uplästes illustr. Cancellarii bref för Joh. Bostadio till stipendium. Upskiötz till 
Consistorium maius.

8. Taltes om professorum rest efter M. Boo, skall först inläggias rekningar dher åå 
in Consistorio och giöras edh uppå.

Den 18 Junij.
Tå professores församblade woro i Magnif. Rectoris huus att bijwistas rectoratftr 

mutationem, proponerade ProRector M. Unoni«r efter M. Rectoris Doct. Lithmans 
begieran om Nicolao Lapp, att han mycket fattig ähr, och begierer någon hielp af 
fisco studiosorum till resepenningar efter han öfwer sonwwaren för sine swaga medell 
skull, bortresa will. Resolv. Honom bewillies 8 rdr eller 32 dr kopparmynt, sin fat
tigdom till undsättning af fisco studiosorum.

Finis actorum rectorat/w 
plurim. Reverendi D a  Doct. Caroli 

Lithmans.

Anno 1661 18 Junij 
sceptra academica viro consuit.

M. Israeli Bringio 
sollenni ritu demandata sunt.

Den 25 Junij
höltz Consistorium minus in aedibus Magnifici Rectoris praesentibus M. Rectore, 

D a  Johan Bureo, Dn. Sundeil (in loco D. Lithmans), M. Brunner#/ [r#c], M. Fon- 
telius [sic].
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Måns Staphansons enkia inkom och beswärade sigh öfwer Joh. Waller man att 
han haffwer accorderat medh henne om 10 månaders kost och dherföre inlagdt 
pertzeler för 8 månader, dhe andra 2 månaderne skulle han gifwa penningar. Och 
efter pertzelerne ey giorde fyllest, begierte hon 100 dr till på dhem, men Waller* 
man bödh allenast 40 dr, dher om dhe fuller hafua talas widh, men ey kommit tili 
något slut.

Vallerman swarade, den 28 Aug. 1660 begynte iag gå tili kost hoos werdinnan, 
och medh henne accorderat att dhe första 8 wekor gå för penningar a 5 dr wekan, 
sedhan begynte iag dhen 16 Novembris gåå först på pemelerne, som efter dhe 
10 månaders sluut emellan oss war, och lofwade henne ännu 40 dr till pertzelerna 
för hwilka hon skulle migh hålla 10 månader.

Enkian swarade, 8 månader war wart aftaal att iag skulle hålla idher för pert
zelerne, och 100 dr begierte iag till.

Vallerman nekade, och sade 10 månader wore som ni skulle hålla migh för 
pertzelerne och 40 dr lofwade iag idher till på dhem, och dhe 2 månader som 
öfwer wore af åhret, skulle iag gå för penningar.

Här framtedde enkian en rekning emellan sigh och Wallerman, sammaledes 
Vallerman på dhe inlagde pertzeler.

Här medh giorde Consistorium förslagh på dhe innlagde pertzeler hwadh dhe 
kunde stiga i penningar, hwilka beräknades a 6 daller wekan.

Sedhan tillspordes Wallerman om han ähr till fridz medh dhen dom som in 
minori Consistorio felz. Han swarade, iag adquiescerar medh dhet som dhe godhe 
Herrar giöra. Här på feltes dhenna dom:

Consistorium minus ährkienner h. Barbro Erikzdotters rekning emoot Johan 
Wallerman godh och gill, dock så, att hwadh som öfwerblifwer af the 45 dr, som 
nyligh lefwererade ähro, sedhan halfwa huushyran ähr afreknat, skall afdragas af 
dhe 145 dr, som han efter hennes innelagde rekning skyldig ähr. Och alt sådant 
medh rätto.

Den 26 Junij
höltz Consistorium maius, praesentit»«.;: M. Bringio, novo rectore, D. Stigzelio, 

Dn. 01. Rudbeck, Dn. Joh. Bureo, D a  Sundeil, M. Brunnero, M. Fontelio, D a  
Quaestore.

1. Constituerades novi adsessores in minori Consistorio, som ähre D. Lithman, 
D a  Olaus Rudbeck, M. OL Unoni«j, M. Brunnerus.

2. Decani facultatum. Theologiae bliffwer D. Lithman, juridicae M. Bringius, 
medicae D a  OL Rudbeck, philosophicae M. Brunner«/.

3. Discurrerades om stipendiariis. D. Sdgzelius angiffwer Petrum Aurivillium 
wara af facultate theologica deputerat till 4: tum locum stipendii theologici duplicis, 
som nu löst ähr, frågar om Consistorium dhet approberar.

Swar. Consistorium tycker wäl wara hwadh facultas theologica i dhetta giordt 
haffwa. Dhetta angifwer iag (sade D. Stigzeli«/) i mitt, och Doct. Lithmans nampa 
salvo iure Doct Odhelii, som borta war tå här om consulterades. D. Jordan haffwer 
och gifwit Aurivillio sitt votum.

4. Petrus Gangius begierer få hafwa en disputation, som han sielf skriffwit 
haffwer. Resolv. Efter han ähr för en wacker studioso bekant ähr ingen här 
emoot.



i 6 6 i : 26 juni 61

5. Andreas Spole confirmeras till mathes. stipendium duploc, och nu fåår 100 dr 
dher af, efter dhet sluut som fins den 27 Februarij, §. 3.

6. Canutus Haan stelles nu till stipendium veteris philosophiae, efter förre con- 
firmation 27 Febr. § 10.

7. Om Petro Humble discurrerades, att han recommendation har till stipendium 
duplex eloquentiae, af illustr. Cancellario. Resp. Får han recommendation så blif- 
wer han medh stipendio employerat

8. Johannes Hoffweniar confirmeras till stipendium in suprema classe, efter il
lustr. Cancellarii sluut den 17 Januarij §. 20.

9. M. Liungh inlefwererade sitt förslagh på Communitetz uprettande.
10. Georgio Joh. Gothlando bewillies till läns af fisco studiosorum 25 dr kop- 

parmitt till thess man fåår see anten han kan hielpas medh stipendio eller aff 
muleta, hwilka om han bekommer skall han betala af samma penningar.

11. Uplästes Stockholmz stadz bref till Academien om Magno Fordeel, att han 
skulle tillhållas att anten comparera i Stockholm och ståå sin faderbroders wer- 
dinna till swars, eller skulle hon hijt komma och honom tillmäla. Magnus Fordeel 
inkallades och frågades om han wille till Stockholm resa, och ståå till rätta, efter 
laghen gifwer honom i dhetta fall option. Han swarade sigh häller will ia i Stock
holm uthföra saken, än här i staden, efter han sine wittnen dher hafwer, och annat 
lättare faller på dhen o rt

12. Canutus Haan begierer recommendation till illustr. Cancellarium. Resolv. 
Han bekommer en sådan recommendation, att H:s H.Gr. ExcelL will honom be- 
hielpelig wara till någon tienst, efter Academien intet hafwer hoos sigh att sättia 
honom fort medh.

13. Rentemestaren frågar huru han skall sällia tullspannemålen i qwarnen här i 
staden och Ulfwa, efter dhen intet bortsällias kan för 12 dr, som förr i wåår skedt 
ähr. Resolv. Selies tå för 10 dr och steiles i Rentemestarens skiöön dher medh best 
disponera.

14. Johan Wallin begierer recommendation till Gr. Carl [Lewenhaupt?]. Resp. Dhet 
nekas honom, dock, will han hafwa viaticum, kan han få thet eller testimo
nium.

15. Erik Mårtensson i Staby moot Samuelem Columbum om hesten (de qua 
15 Junij). Uplästes Columbi skrift, hwar emoot Erik Mårtensson nekade 1. Att 
haffwa skickat poijken till att ackta hesten, uthan studenten hafwer twingat poijken 
sielf till att uplyfta regals belliorna. Men Columbar contra, säger sigh af bonden 
fått poijken till att ackta hesten. Bonden bekienner haffwa sagdt åth poijken (tå 
Columbar begierte en snell poijke medh sigh). Behöfwer han tigh så kan tu föllia 
medh.

Sententia. Columbus måste anten betala hesten efter 21 cap. BygnJB. St.L eller 
befrija sigh medh triggia manna edh, att hesten förderfwades medh wåda, och ey 
medh försummelsse eller willia hans dicto capite in fine. Dhetta skall till nästa 
Consistorii dagh werkstellas.

16. Päder Meenlöös lofwar sigh willia iordmätningen på Academiae godz före
taga. Hwilket Consistorium för godt håller.

17. Discurrerades om Nie. Hyltenii oration, huru mycket dher af skulle uth- 
taghas, och hwadh uthslag i saken skall blifwa. Dn. Sundell har nu orationen hoos 
sigh och emenderar dhet som aff illustriss. Cancellario befalt ähr genom Dn. Ol.
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Rudbeck. Hyltenitfr begierer itt endligic sluuc, om han fåår trycka låta orationen, 
och huru wijda, item huru mycket uthtagas skall, att han icke uppehälles längre. 
Begierer och weta om exemplaren, när han dhem kan löösa bekomma. Så begierer 
och D a  Hylteniftf att blifwa i consideration taghen till stipendium duplex.

18. Doct. Stigzeli#; angifwer om en disputation in theologia som han hafwer 
någon tijdh sedhan tryckia låtit, men här till ey för infallande hinder kunnat haft 
dhen samma, nu ähr samma disputation anslagen till fredagz, men efter theologi 
och mästa studiosi borta ähro, weet iag ey (inq#*t) om iag kan dhen få hålla 
innan hösten tå dhe igen komma. Hwilket iag giöra will efter som Consistorium 
tycker godt, anten differera, eller strax disputera. Resp. Dhet ähr en materia som 
meriterar itt frequens auditorium, will för dhen skull H:s Ehrwördigheet bijda till 
dhen tijdh wore godt.

6 2

Den 7 Aug.
höltz Consistorium maius praesentibus M. Rectore, D. Stigzelio, Dn. O. Rudbeck, 

M. Ravio, M. Liungh, Dn. Sundell, Dn. Fontelio.
1. Proponerade M. Rector om Communitetz ordningen, när hon skulle till il- 

lustr. Cancellarium öfwer sändas, som H:s H. Greffl. Excell. sielff fordrat haffwer. 
Och att nödigt wore, några skiääl fatta pro et contra, om Communitetz uprättandet, 
till att framtee H:s Excellens, efter en deel aff Consistorio håller före bettre wara 
att blifwa som nu är.

D. Stigzeli»j inwende om dhen sordide som medh Communitetet föllier, och 
åthskillige andra argumenta pugnantia. Såsom om dhet oändelige trättomåål som 
inställandes warder i dhetta Communitetz wäsendet, hwar igenom Consistorium 
mycket bliffwer hindrat ifrån lectionibus publicis, och privatis, hwarföre bäst wore 
stipendia blefwe ståendes som nu äre, och missbruket borttoges, dhet samme 
tyckte Rector, och någre fleere.

Slötz, att hwar och een som nu tillstädes ähro, skola några argumenta pro et 
contra fatta, och sedhan conferera, och giöra itt af, hwilket sedhan skall till illustr. 
Cancellarium sändas.

2. Item skola Drott. Christinas breff om gamble biskopzhuset som nu kongstall 
ähr, tillijka öfwersändas.

3. Om Mårten Steenssons gårdh, som i arrest ståår hoos Academien, att dher på 
ett sluut giöras borde, och Consistorium skulle klaar giöra sina rekningar med 
honom. Slötz: D a  Johan. Bure«;, och M. Fonteli«j påtaga sigh att willia Mårten 
Steensons rekningar å nyo öfwersee och ferdige giöra.

4. Om s. Gestrinii gårdhz arrest. Dhess rekningars öfwerseende skall och före- 
taghas af d . D a  Johanne Bureo, och M. Fontelio, och sedhan af dhem itt wist 
slutit warder, skall dher om wijdare in Consistorio talas, huru dhe skola arfwingarne 
öfwersändas.

3. M. Rector frågar hwem skall taghas till obligationernes upfordraa D a  Sundell 
angaf Petrum Humble.

6. Contractet medh Päder Meenlöös skall wijsas illustr. Cancellario.
7. Inkom Lars Johansson Nilz Cnutsons drengh moot Anders Persson qwarn- 

drengen, och beswärade sigh öfwer honom, att han Anders Person har uthfördt 
om Nilz Cnutson som skulle haffwa låtit mala 13 tunnor malt i qwarnen, och 
angifwit allenast 10 t:r. Dhet Anders Persson säger att iag sagt hafwer.
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Anders Person swarade, när iag skulle taga tull af maltet, sade iagh huru mycket 
ähr maltet. Drengen swarade, 10 t:r angifwer iagh före, om dhet ähr een skiäppa 
3 eller 4 öfwer, kan intet hafwa på sigh. Anders swarade, iag tagher intet mera 
tull än dhet angifz före. Då sade Lars Johansson, ändock 13 tunwor ähr dhet alt
sammans. Och 4 säckar ähro så dryga att 3 span gåå i hwardera.

Lars Johansson swarade. Somblige säckar gå 2 tunnor uthi, somblige mindre.
Lars Hansson tillspordes huru mycket Nilz Cnutssons folck pläga bryggia i sän

der. Resp.: 5 tunnor, stundom 4.
Anders Persson tillspordes om han wittne hade att säckarna wore io, han sade 

iaa, Anders Michelson ähr mitt wittne.
Dhenna saak remitterades till Consistorium minus, tå Anders Persson sitt wittne 

om säckarna framdraga skall.

Den 8 Aug.

efter predikan i kyrkian, framkommo M. Rector, D. Stigzeli»r, D. Odheliftr, D. 
Jordan, M. Ravius, M. Liungh, M. Fontelius.

Tå framkom Anders Persson i Dårsilla beswärandes sig wara nyligh af Rente- 
mestaren sagd ifrån hemmanet Alma, som han brukar iempte Dårsilla, och h:r 
Johan Filmern; cappellanen i Tillinge tillsagd, att nu såå dhet bruuk, som han förr 
anlagt hade. Hwarföre nu Anders Persson begierte att få blifwa widh samma 
hemman, eller niuta i åhr sitt bruuk till godho. H :r Johan framtedde en wittnes- 
skrift huru hemmanet ähr illa farit och nidrött af Anders Persson, hwilket Peder 
Bengtson beiakade så wara. Resol. Anders Person tillståås nyttia sitt bruuk, och nu 
såå wintersäden. Höet som i åhr dher fallit ähr, tillåtes honom dädan föra, men 
halmen efter säden som aftröskes, måste qwar blifwa. H:r Johan fåår nu strax in- 
flyttia i husen, och tagha sitt höö medh sigh, medh dhen förtröstning, att han be
kommer hemmanet åth åhre.

Den 21 Augusti,

höltz Consistorium maius, praesent M. Rectore, D. Lithman, D. Odhelio, D. Jor
dano Edenio, D. Hoffwenio, Dn. Joh. Bureo, M. Liungh, M. Fontelio.

1. Proponerade M. Rector om stipendiariis, att nu om dhem handlas måste för 
midsommars terminen som tå förbij gickz. Frågades hwem ordo inspectionis stipen
diariorum tillkommer. Resp. Först Doct. Edenio, 2:do aff facult. juridica M. Bringh, 
3: tio Dn. Joh. Bure. D a  Joh. Bure sökte till att uhrseckta sigh seyandes, i förledne 
åhr kom inspectionen till migh, tå badh iagh M. Liungh samma embete på sigh 
tagha, efter iag siuk war. Och ehuru wäl iagh lofwade M. Liungh att willia i åhr 
påtaga migh samma embete i hans stelle, så beder iagh dock lijkwäl Consistorium, 
att få låta dhen som i ordningen näst fölier påtaga sig dhet, iagh tillåter gierna en 
annan samma penningar bekomma efter iag mycket hindrat ähr.

Stipendiarii confirmerades efterfölliande.

Ex di[o]ecesi
Upsaliensi: Andreas Rudenius, Laurentius Gunnari Zethraeus, 

blifwer dhenne gång hulpen medh mulcta, och 
härnest medh stipendio.



i 6 6 i :  2 i  augusti- 3 september

Ex di[o]ecesi

Stregaeasi: Olaus Bromelius, Abrahamus Vallingius blifwer
här näst medh stipendio accomoderat.

Arosiensi: Andreas Tarmenius [0: Thermaenius].
Vexionensi: Benedictw Vigeus och 1

Andreas Ausenh/r J 
Calmariensi: Magnus Cervinus.
Carolstadiensi: Gustavus Bruun till sitt förre rum.
Hernösandensi: Petrus Vargh.

lotta om itt rum.

2. Mårten Steensons rekning, och M. Martini Gestrinii inlefwererades af M. Fon- 
telio klaar giorde af honom och Dn. Joh. Bureo.

3. Nicolaus Volimhaus begierer en attest om sitt apoteek, huru dhet befans wara 
när visitatio höltz i förledne wåår. D. Odheli«r talade wäl om hans apoteek, hwar- 
före må dhen wäl giffwas.

4. En öfwerskiärare tillbiuder sigh under Academien. Resp. Medh landzhöfdingen 
skall dher om talas, att dhen kan [icke] under Academiens iurisdiction oturberat 
sittia, efter privilegia icke tillåta en sådan under Academiens beskydd antagha.

5. Joh. Hadorphius anhölt skrifteligen om frijheet på Academiae huuses hyra, 
som han sitter uthi.

Resolutio. Emädan man befinner att han hafwer utaf egne medel myckett på- 
kostatt till husetz repara/ion, och ehest hafft stort bekymber till att drifwa den 
samma, dy will Consistorium honom förunna remission af hyran öfwer ett åhr*.

6. Om Academiae bookhållare, skall skrifwas till illust. Cancellarium att efter nu 
dhen tiensten vacerar, begierer Consistorium, när någon blifwer dher till åå nyo 
befordrat, må han obligerat wara, här stadigt widh Academien sittia, till Acade
miens tienst när dhen fordras.

7. Doct. Hoffwenius fordrar praebendehemman till sin profession. Resolv. När nå
got lööst blifwer, skall han accommoderas, förslåås Dn. Petri Rudbeckii hemman, 
när han tillträder praebende giellet.

8. M. Rector påminner om obligationernes uthfordraa

Den 3 Sept.

sammankomwo efterskrefne professores i kyrkian: M. Rector, D. Stigzeliar, D. 
Lithman, D. Odhelius, D. Jordan, Dn. Ol. Rudbeck, D. Hoffweni«r, M. Unonius, 
M. Litmgh, M. Brunner«j, M. Fonteh«j, D a  Quaestor.

1. Angaff D a  Quaestor nu wara nödigt låta upfordra af förrige åhrs rest hoos 
böndren, och nu försälia till att betala staten medh i Michelzmässo, efter icke så 
mycket penningar dhess föruthan kan wara i förråd af gamalt. Resolv. Upbringes 
nu så mycket som nödigt pröfwas kan. Af Wesmanne resten som selies wid Kop
parberget skall sökias 10 eller halfelfte daher före; af dhen som till Stockholm för
skickas 9 dr, eher halfnijonde.

2. Påminte Dn. Quaestor om Nilz Larsson Mornesio, som ännu intet efter gifwin 
obligation, har stelt nöyacktigh caution för sigh, eher ehest daterat. Resolverades. 
Skall skrifwas nomine publico till laghläsaren Lars Larsson Nerbelium, att han å 
tinge upbiuder hans egendom i löst och fast, som han Academien i pant satt haf-

* Punkt 5 har inskrivits i protokollsboken av professor Fontelius.
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wer, och dher om kungiöra Wellam Taube, att dher Nilz Larson häller hans sleckt 
börda inn hans lott, skall honom dhet inrymmas att få sigh tillhandla.

3. Frågade Dn. Quaestor hwar en annan i Nilz Larssons stelle bekommas skall; 
Lars Larson som förr hafwer warit i samma tienst, angifwer sigh nu här till igen. 
Denne gillas ey efter han förr har warit oricktigh. M. Brunner«* angifwer en 
studiosum som åstundar samma embete, och will rättia caution för sigh. Dhenne 
tillståås komma och wijsa sin person, sampt hwadh caution han kan stella.

4. Uplästes illustriss. Cancellarii promotorial och permissions bref pro M. Get- 
zelio, till att antaga gradum doctoris in theologia.

5. M. Rector angifwer D. Hoffwenii begieran om praebendaehemman. 'Dominus 
Quaestor sade ett wara i Forkarby och Bäling sochn, hwilket Consistorium tillstodh 
D. Hoffwenium bekomma om han dhet behagar.

Den 4 Septembris

höltz Consistorium maius, praesentes erant M. Rector, D. Stigzelius, D. Lithman, 
D. Odheli«*, D. Jordan, D. Hoffweni»*, M. Unoni«*, M. Liungh.

1. Frågade M. Rector, om pappers penningar, hwadh som beståås kan till Aca- 
demiens behoof, för Academiae secretario, efter nu intet mera ähr påfördt än 8 dr 
sölfwermrtt, som intet tillräcker. Resolv. Beståås 12 dr sölfwermynt som förr i 
Noraei tijdh bestådt war. Dock skall i hugkommas framdeles dher om skrifwas till 
illustriss. Cancellarium, om högre beståås kan, och dhet af ordinarie staten.

2. Förmälte D. Lithman decan«* facultatis theol. om promotione Doct. Getzelii, 
hwilken Procancellarius och facultas hafwa öfwereens kommit, på den 17 Sept angå 
låtha, hwilket nu refereras till Consistorium att ratificeras. Resp. Consistorium be- 
williar och samma tijdh.

3. Begiärer och M. Getzelius att fåå hafwa en respondent under sigh, ehuru wäl 
han sielff sub praesidio alieno disputerar. Resolv. Oansedt dhetta ähr itt owanligit 
maneer och uthan gnmd in constitutionibus, lijkwäl efter han förr hafwer warit en 
professor, och nu här till pastor et praeposit«*, och illustr. Cancellarii bref om hans 
promotion ähr kommit, tillståår Consistorium dhetta, hälst efter facultas theologica 
tycker så godt wara. Dock skall sådant intet in exemplum trahi.

4. Skall bref om lögerdagh afgåå till Lars Larsson Nerbelium, ut in actis 3. Sept., 
item till Tauben.

5. M. Unoni«* praesenterar sin son Laurentium Olai till tiendefogde i Helsinge- 
landh, och will cavera för honom på ett åhr så länge, till thess man fåår see huru 
han will skicka sigh. Consistorium swarade, om han will stella en nöyacktigh caution 
för sigh, att Academien kunde i alla fall wara skadefrij, kan dhetta på ett åhr så 
länge bewillias till prof. M. Unoni«* lofwade fullkomligh caution för honom swara 
willia, och dhet medh skrift uprätta. Dher på Consistorium lofwade Laurentio på 
ett åhr först till proff samma tienst.

6. Inkommo gamble och unge Mårten i Ultuna och Skeftuna sochn, beswärandes 
sigh att fogden har satt låås för dheras lador, för dhet dhe skyldige ähro. Den ena 
ähr skyldig 35 tr. och dhen andra 27 tr. föruthan penningar. Resolv. Skall uth- 
tryskas hwadh i ladorne finnes, och tillsees hwadh spannemålen stiga kan, sedhan 
will Consistorium taga i betänkiande hwadh dhem kan förunnas. Tryska skola dhe 
hwardera sielfwe fåå dllijka medh någon annan som fogden och rättaren dher till
5-701118 Sallander
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förordnar. Ungemårten kan få blifwa widh hemmanet wijdare, men dhen gamble 
skall removeras, och en annan i hans stelle igen föresees.

7. Mölnaren Erik Persson i Fiskesåå och Närtuna sochn, ähr mycket skyldigh på 
qwarnens uthlagor. Dher om skall framdeles slutas. Korstaa rättare lagh skall arbeta 
på samma Fiskesåå dammen.

8. Claudius Agraeus solliciterar hoos Consistorium, om något för honom finnas 
kan anten adiunctura eller stipendium. Consistorium önskade någhot för honom 
funnes, hwilket icke nu ähr. Blifwer stipendium duplex juris löst, kan han dhet så 
länge fåå.

9. Humblegårdzmestaren och drengen Lars Erikson inkomo, tå humblegårdzmesta- 
ren afsade drengen tiensten, efter han skall försumweligh wara. Resp. Humblegårdz
mestaren skall medh alla drengiarna medh första inkomma, till Consistorium, ock 
tå will Consistorium sigh ombetenkia, hwilka som qwar blifwa skole, och sleppas.

10. Humblegårdzmestaren begierer dhet höö som faller i humblegården efter så 
allestädes want ähr.

11. Doctor Hoffweni«j anhåller om annat praebendaehemman, efter Forkarby ähr 
icke meer än halfft. Resolv. Consistorium tillståår Doct. Hoffwenio dhe twenne 
halfwa hemman, som bookhållaren tillförenne haft hafwer. Och dhet hemmanet i 
Forkarby kan bookhållaren igen fåå.

12. Frågade Hadorphius om dhet papper som upgåår till extraordinarie embete, 
hwar af dhet kiöpas skall. Resp. Till böckers förfärdigande, och sådant, måste extra 
taghas, uthom papperspenningarna.

Den 5 Sept.
kommo professores i kyrkian, tå M. Rector angaf Oluff bokebindares begieran 

att få afskied ifrån Academien och pass. Resolv. Dhet bewillies honom. Sin piga 
will han hafwa mz sigh, dhet pigans moder nekar, och bedher att Consistorium will 
icke sådant tillstädia, efter hon har lofwat pigans tienst här i staden, och här will 
hon gierna tiena sin tijdh till ända om hon qwar blifwer. Slötz: M. Oluff slepper 
pigan här i staden, och tillståås draga så mycket af lönen, som på dhen tijdhen till 
Michaelis löpa kan.

Den 7 Septembw
höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, D a  Ol. Rudbeck, M. Unonio, D a  

Sundell, M. Brunnero.
1. Företogz saken emellan Nilz Cnutssons drengh och mölnaren om säden i qwar- 

nen, de quib»r 7 Aug.
Anders Pederson mölnaren hade sitt wittne Anders Michelsson inn som betygade 

att säckarne woro 10, dher på han will eedh giöra.
Drengen swarade: Nijo woro maltsäkarna, en war korn uthi, som war den io:de. 

Sedhan gick iagh hem efter en tom säck, att tömma, uthi af dhet malna maltet, 
efter dhet icke gick i säckarna, sedhan dhet malit war.

Anders Pedersson bekende att alla säckarna woro fulla, och drengen bekende för 
sigh att i 4 säckar ginge 5 spenn, och dhe andre gingo mindre uthi.

Lars Johansson tillspordes huru många säckar woro? Han sadhe 8 malt säckar, 
dhen 9:de war kornsäck. Uthi några kunde gå 3. spenn uthi, somblige mindre. 
Här uthi fans drengen twetalig, efter han förr har annorlunda bekiänt

Inspectoren efterskickades, och kom. Tillspordes om saken kunde bijläggias, efter
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hon widlöftigh war? Inspectoren swarade: Här ähr Chronones interesse uthi, will 
Nilz Cnutsson gifwa Chronones deel dher aff, min deel och målzägande delen som 
besökiarne tillfalla, will iagh eftergiffwa. Dhet ähr Nilz Cnutson rådeligit, att stort 
brytas dher medh, efter han förr hafwer warit dher medh beslagen, och bött på 
aceijs Cammaren 24 dr, dherföre wore bäst för honom gifwa Chronones tridingh 
dher af, efter dhe andra twädelarna remitteras. Blifwer dhenne saak aldeles uthfördh, 
så blifwer intet remitterat sedhan, ock tå blifwer then gamble saken, att han förr 
hafwer warit ther medh beslagen, uprifwin.

Nils Cnutsons mågh inkallades ock förehöltz saksens widlöftigheet, och dhet för- 
slaagh som inspectoren gaff, item refererades drengsens twetalan, och råddes att 
Nilz Cnutsson skulle sökia att bijläggia saken, efter inspectorens förslagh.

3:ne wittne inhades om Nilz Cnutsons mäld. Johan, accijs dreng, bekende att 
drengen angaf på accisen 10 tunnoz malt, och 1 tuma. korn. Säckarne the sågho, 
kunde i dhe störste gå 3 spenn, och sombliga mindre till en tunna. Sammaledes 
bekiände Lars Pedersson förre accisskrifwaren, item Erik Nilzson, och sade dher till 
att dhe störste säckarne woro allenast 2 eller 3 stycken.

Nilz Cnutsons mågh förmantes å nyo om saksens bijläggiande, eliest skall saken 
om ondzdagh igen företaghas in maiori Consistorio, och tå måste säckarne blifwa 
medh edh framtedde, och målte innan dom felles. Hwilken widlöftigheet best wore 
undfly, genom gifwit förslag.

2. Inkom julemakaren emoot Oluf bokebindare om pighan (vid. act. 3 Sept) som 
hafwer tient honom Oluf dhetta åhret. Men efter han flyttar här uthur staden till 
Nykiöpingh, ock ännu en månat ähr igen af åhret, will han hafwa pighan medh 
sigh dijt, så länge åhret ähr ändat, och sedhan sleppa henne, om hon intet längre 
will qwar bliffwa. Orsaken hwij han will hafwa henne medh sigh, gaf han före, 
att pigan hade haft några saker under händer sedhan hustrun bortreste, och han 
nu icke weet besked på, om alt tillstädes ähr eller ey; icke häller hafwer han räken
skap dher på; dherföre will han hafwa pigan medh sigh nidh till hustron som 
dher om best weet. Resolv. Pigan kan ey obligeras att föllia honom dijt nidh, efter 
hon har stadt honom sin tienst här i staden, ey häller ähr långdt igen aff åhret. 
Dock tillståås att pigans löön måste ståå qwar här i staden hoos någon wiss man, 
till thess bookbindaren kommer hem ock fåår tala medh sin hustro, om alt ähr 
qwart, af dhet pigan hafwer under händer haft, tå skall han strax hijt skrifwa, 
och gifwa tillkenna för Michelzmässan. Om intet borto ähr, på thet pigan måtte 
tå sin löön fåå. Detta beiakade Oluf bookebindare, och lofwade till Michaelis tijdh 
willia låtha henne fåå sin löön om intet bom  ähr, hwar om han i medier tijdh 
genom skrijfwelsse kungiöra [skall]. Samma löön assignerade han in på en fordran 
hoos B. Carlström på 16 dr för arbete, hwilka penningar pigan skulle få anamma 
Michaelis tijdh, dher intet bewisligit mangell skulle af huusbondan emellan komma.

Här om sändes D. Jordan budh, om han wiste af samma skuld, item om han 
wille cavera för samma penningar, att dhe intet till M  Oluff skulle lefwereras in
nan han hade pigan darerat. Doct. Jordan swarade sigh wäl weta att Carlström 
hade låtit böcker hoos honom binda, men icke weta om alt wore darerat Dock 
lofwade han att dher några finnas obetalte, skola dhe ståå efter Consistorii sluut, 
pigan tillhanda.

3. Ericus Petri en student begiärer af Consistorio att få uptaga Anthelii kista, och 
uthtaga en laghbook som Antheli#; af honom länt hafwer. ResoL Kistan skall up-
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tagas i M. Unonii närwaru, som wärden ähr, item Hadorphii och gewaliers, och 
sees om samwa book ähr dher till finnandes.

Den io  Sept.
upkallades Professores sampdig i kyrkan, tå Johan Matzson stadztienare sigh 

beswärade öfwer Academiae mölnaren Peder Pedersson i Ulfwa, som illa har sigh 
slagit och tracterat, för dhet han 3 rofwor har tagit uthur sin rofwegårdh. Respond. 
Efter saken ähr giord på landet, skiutes dhen under häradz ting att diiudiceras.

Den 11 Sept.
höltz Consistorium maius, praesent. M. Rectore, D. Odhelio, D. Edenio, D. Sidenio, 

D a  O. Rudbeck, D. Hoffwenio, M. Fornelio, M. Unonio, M. Liungh, M. Brunnero, 
M. Fontelio, Dn. Quaestore.

1. Angifwer M. Rector om en bonde ifrån Dilzboo i Helsingelandh, hwilken [är] 
fullmecktig på hela sochnens wägnar, begierer få kiöpa dhen spannemål som faller 
dher i sochnen. Resol. Efter hans fullmackt ey ähr underskrifwin medh någons 
nampn, som hon borde wara, hwar af Consistorium ingen wissheet dher medh 
finner, eliest biuder och bonden allenast 10 dr t»«nan aldrahögst. Dher dock Aca- 
demien weet högre att bekomma i Kopparberget; Consistorium ähr och icke be
kant medh dhem han säger wilia gåå godh för betalningen.

2. Erik Persson i Fiskesåå inkom, och sade sigh altijdh hafwa gifwit af qwarnen 
12 tunnor men nu på en tijdh kommit på stoor rest, till 32 tunnor af orsaak, att i 
stark winter och torr sommar gåår ey qwarnen, item andra qwarnar dher om kring, 
nybygde, intercipera mälden, och åån faller mycket igen. Resolv. Först afdrag&r 
honom af sin rest dhe 14 tr., som han gifwit hafwer för qwarn stenarna, sedhan 
tillgifz honom 10 tr. dher till, så att all tillgiften ähr 24 tunnor af dhe 52 t:rs 
rest. Dher emoot skall han sökia att reparera dammen som förfallin ähr, genom 
rättarlagetz tillhielp, och hwadh annat som till rännilens upgräfwande och qwarnens 
gångh, han kan beställa.

3. M. Forneli«! klandrar om Ivaro Magni som war den 27 februarij lofwat sti
pendium, men senaste sipendiariorum insättning förbijgickz, sadhe icke rätt wara 
giordt här uthinnan att Consistorium icke fullgiör sitt decretum, hwar emoot nu 
han nu högdt protesterar, och säger sigh af dhenna orsaak aldrig mera willia sittia i 
Consistorio tå om stipendiariis consulterat warder, efter dhe icke mer sina decreta 
och lofwen servera och hålla. Item, urgerar ännu att Consistorium måtte sina de
creta fullgiöra.

Item protesterar och M. Forneli#r om Benedicto Hammarino som och senast 
war förbij gången, som dock den 27 Febr. försäkrat war till wären.

3 [bis]. Dn. Quaestor förmäler att han swar hafwer fått ifrån dhem han hafwer om 
spannemålen tillskrifwit, hwilka swara ey meer gifwa willia än halfottonde daller 
kopp</fm:tt, nu begiärer han widare Consistorii betänkiande. Resolv. Hr. Rente- 
mästaren söker att få halfnijonde daller. Hwar och icke accorderar han om 8 dall:r.

4. Päder Matzson i Åttestadh beswärar sigh att han kräfz för en koo af fogden, 
som ifrån sigh borttagen ähr af sine antecessorers creditorer widh hemmanet. Resol. 
Abraham Pedersson skrifwer Jöns Pederson till och begiärer wijdare underrättelsse 
om saken.

Tillgift kan nu ey strax bewillias, uthan han skall giöra först uth efter sin största
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förmågo af sin rest, sedhan will Consistorium i betenkiande tagha hans begiäran.
5. M. Rector påminte om sal. Gestrinii rekningz clarerande. Resolv. Erfwingarne 

skola tillskrifwas, och besynnerlig öfwersändas till Mons. Snack samma rekning, 
som Academien emoot dhem fattat har.

6. Item, Mårten Steenson skall hijt citeras, och sin rekning förehållas.
7. M. Forneli«r urgerade än wijdare om dhet sluut som war giordt om Ivaro 

Magni den 27 Febr. att han skulle fram för andra få stipendium i wååras, hwilket 
icke skedde, uthan förbij gickz senaste consultatio [som] skedde den 21 Aug. M. 
Rector swarade. Efter nu inspectores och dhe andra assessores intet alla ähro till
städes, ty upskiutz till en annan gångh.

8. Oluff Andersson i Härstadh angifwer om sitt hemman, att dhet ähr 5 öres 
landh, och giör 12 xunnot afradt föruthan giärden. Begiärer förmedlingh i sin tijdh 
på något, efter han wäl hafwer dher sammastädes bygdt och laghat, som M. Liung 
attesterar. Resp. Han kan dhenna gångh intet swar bekomma på sin begiäran, uthan 
efter wijdare ransakning om hans begiärans billigheet, kan dher om något slutit 
blifwa.

9. Erik Israelson som uptagit hafwer ödesshemmanet i Wåsa, begiärer någon 
hielp att upbyggia hemmanet, efter dher ähr stoor skröpeligheet. Resolv. Uthi 
dhenna hans begiäran ka» dhenna gång intet slutas, förr än man fåår see huru han 
sig dher skickar.

10. Trenne bönder i Jijstadh begiära remission på sina uthlagor. ResoL Dhetta 
nekas.

11. Dn. Quaestor frågade om några tunnor spannemål af gammalt i qwarnen, som 
osåldt ähr, hwadh han skall tagha för tunnan. Doct Stigzeli»r swarade. Nijo dall:r 
tunna, som förr eller 10 dr. Jagh will intet neka dhet gifwa för henne.

Den 13 Septembrå
höltz Consistorium extraordinarium, praesent. M. Rectore, D. Stigzelio, D. Lithman, 

D. Edenio, Dn. O. Rudbeck, D. Hoffwenio, M. Unonio, M. Liung, M. Brunnero, 
Dn. Quaestore.

1. Angaff M. Rector att Dn. Quaestor har fått ifrån illustr. Cancell. recommenda- 
tion, för Bertill Pedersson, H:s Excell:ns cammarerer, att honom kunde tillståås 
bookhållare tiensten widh Academien, iempte dhen tienst han hoos Chronan här 
efter beträder, sedhan han uhr tiensten, hoos H. Grefl. Excell. dimitterat warder. 
Resp. Consistorium hafwer nylig till H:s H.GrefL Excell. den 10 Sept., om book
hållare skrifwit, dherföre upskiutz ther om att consultera, till thess H:s H. Gr. 
ExcelL swar uppå Academiens bref tillbaka kommer.

2. En kiöpman ifrån Stockholm benämd Oluff Håkensson ähr kommen som 
begiärer att kiöpa Academiae rest spannemål som nu försälias skall i Stockholm. 
Han biuder ey meer än 8 daller, men Rentemestaren begiärer 9, och minst half- 
nijonde. Kiöpmannen inhades, och slötz medh honom om 8 dr. och en mark tunnan, 
på 1000 tunnor.

Den 25 Sept
höltz Consistorium maius, praesentib»! M. Rectore, D. Lithman, Dn. O. Rudbeck, 

D. Hoffwenio, M. Unonio, Dn. J. Bureo, M. Liungh, M. Brunnero, M. Fontelio.
1. Erik Matzson i Heeby och Simtuna sochn, Johan Matzson i Koby, Erik An

dersson i Alebeck, inlefwerera en attest om dhet swåra hagell som nidslagit hafwer
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åhrswexten för dhem i sommars, och begiära remission efter som skadan ähr 
giord. Resolv. Efter som hwar och een förnimmes hafwa skadan lijdit, när ran- 
sakning dher om hållit warder, så skall och hwar och en af dhem tillgift skiee. 
Dhen som mera skada har fått, han fåår och mera tillgift, och dhen som mindre 
har mist han fåår mindre tillgift.

2. Blef talat om Hoofrätz bref som kommit ähr, och uplästes dhet swar, som dher 
på conciperat war, om Gestrinii skuld till Acad.

3. Några professores klaga öfwer dhet swåra kiöp, som på säden ähr i qwarnen, 
och begiära att spannemålen således werderes som torgången ähr, eller som kiöp- 
mennerna dhenna tijden af Academien kiöpa före.

4. Blef talat om Dn. Petri Gavelii absentia, om icke han efter constitutiones måtte 
påläggias böte, och af hans löön pro absentia afkortas. Resolv. Hans löön skall 
arresteras som nu inneståår, och han icke uthtagit hafwer, till thess Consistorium 
wijdare fåår sigh dher om betänkia, och Gavelius hijtkommer, och sin absentiam 
förklarar.

5. Talades om dhen store skada som mölnarnes swijn i qwarnen giöra på mälde- 
säkarne, som tijdigt klagas öfwer. MÖlnarne inkallades och förmantes att hafwa 
sine swijn uhr qwarnen eller dhe skole blifwa dhem qwitte. Slötz här uthi, att 
alla dhe swijn som befinnas giöra skada i qwarnen, hwara hwars dhe ähro, skola 
i spettalen föras.

6. Olaus Balck* skall citeras pro mulcta.
7. Curio blifwer platzat af tullförwaltaren i Stockholm uthi tullfrijheten på pap

per åth trycket. Resol. Hr. Grijpenhielm skall tillskrifwas, att han saaken hoos Hr. 
Rijkz Skattmestaren andrager och begåår att Academiens tienare i sine privilegier 
oturberade blifwa.

Den 28 Septembris
höltz Consistorium minus hemma i M. Rectoris huus, praes. M. Rectore, D. Ede- 

nio, M. Fontelio.
1. Inkallades Academiae smeden, och förehöltz sin låwgsamheet uthi Academiae 

arbetet till S. Barbros huus, och befaltes till ondzdagh näst komwande hafwa dhet 
ferdigt. Item påmintes han huru många sigh beswära öfwer hans seenheet och 
obilligheet, hwarföre han medh rätta borde efter billigheten någon wederkendslo af 
Consistorio tillfogas.

2. Inkom Hans Staphansson emoot Ericum Petri Salemontanusw och praesenterar 
een räkning emoot Ericum Petri uppå några saker, som sal Måns Staphanson till 
kläder, be: te sin stiufson på 67 dr erediterat hafwer, som fins i Måns Staphansons 
book.

Ericus Petri bekienner sigh hafwa dhet bekomrait, men säger att Måns Sta
phansson dhet sigh skenkt hafwer till bröllopet, medh sin modher, säger sigh 
aldrig dhesse saker begiärt hafwa af sin stiuffader, uthan han hafwer dhe saker för 
bröllopet fördt medh sigh till Saleberget, och sade sigh dhet skiänka mig till 
bröllopet, och aldrig läät han sigh annat förståå, så länge han lefde. Resol. Efter nu 
andra af sal. Måns Staphansons saker medh enkian, hängia i håfretten, hwar uthi 
dhenna saak kan till ewentyrs, sig och fundera, ty blifwer samma saak suspenderat 
till wijdare dhess uthslagh. Sedhan efter Ericus Petri säger dhe saker wara sigh

* Felskrivning för Johannes Olat Balck.
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skenkce, och förmenar sigh dher till wittne skaffa kunna, ty befalz honom i medier 
tijdh, skaffa sigh wittne.

Den 16 Octobr«
höltz Consistorium maius, hwarest tillstädes woro M. Rector, D. Stigzelius, D. 

Odheli#*, D. Edheni#*, D. Hoffweni#*, D a  J. Bure, M. Brunner#*, M. Fonteli#*, 
Dn. Quaestor, D a  Joh. Bergh. Acta hui#* sessionis notavit M:r Daniel Laurentii 
Helsingus, aegrot. Hadorphio.

1. Giorde D a  Johannes Bergh sitt iuramentum adsessoris i Consistorio.
2. Inkallades en bonde Anders Pedersson i Gystadh och Bäling sochn, hwilken 

på sine och andra Academiae bönders wägnar i sochnen, efter förr inlagde supplica- 
/#on ännu anhölt om tillgift på sine uthlagor, för 1659 åhr, föregifwandes den store 
misswexten, och andra olägligheter, medh lijtet äng. ResoL Efter fogden Peder 
Bengdtson betygar att dhenne förbe:te bonde hade tämmeligit godt hemman, och 
resten wore icke mycket stoor, dherföre kunde honom ingen tillgift lofwas, uthan 
han skulle tillsee att resten blefwe betalt

3. Blef Per Bengdtson tillsagd att han skulle sina räkningar igenom see, om 
han kunde i dhem finna något, wara af sig lefwererat till sal. professorem Gestri- 
nium, som intet fins i M:r Boos rekningar. Dhet lofwade Peder Bengtson till mor
gons giöra willia.

4. Proponerade Rector hwadh Consistorio tyckes om Petri Gavelii absentia en 
godh tijdh ifrån professionen, om han skall mista något af sitt salario eller ey. Resp. 
Consistorium kan intet här till swara, förr än Dn. Gavelius gifwer sine causas ab
sentias tillkienna.

Dn. Gavelius inkallades, och gaf dhesse absentias causas före, nembl. att han haf- 
wer, mädan han här wistas, stundom fåå, stundom inga auditores fått, af hwadh 
orsaak kan han ey uthgrunda. Ty hwadh autorem anlangar, som han publice profi
terar, han ähr nyttig och nödig för ungdomen. Han hafwer och giordt sin flijt att 
läsa wäl. Men propter paucitatem auditorum ähr nödgat worden uphöra medh sitt 
läsande ock resa till illustr. Cancellarium, och sökia hoos honom medell, att få 
auditores, såsom och att sökia resolution på några andra ansökningar. Men i medier 
tijdh hafwer han dageligen arbetat och förfärdigar ett epitomen öfwer Grotium, 
dher medh han ännu continuerar. Och efter han som oftast i fiool och åhr intime- 
rade till att läsa willia, men fick stundom fåå, stundom en, stundom ingen, och af 
sådanne orsaker nödgas medh läsande uphöra, ty förseer han sig till Venerandum 
Consistorium, att dhenna absentia icke imputeras honom till negligentiam, sedhan 
att dhe benigne interpretera constitutiones, och intet på honom något exempel 
statuera, uthan 3: tio slå arresten på hans löön löös.

Iför om bleff voterat.
D a  Johan Bergh, mente att han kunde wäl nu strax bekomwa sitt resterande 

salarium.
M. Fontelius mente dhet samma..
M. Brunnerus. Att han skulle nu uthfå sitt resterande salarium i anseende till 

hans trångzmåål, men saken föras till illustr. Cancellarium.
D a  Bureus, att han fåår nu sitt salarium uth, och sedhan requirera illustr. Can

cellarii betänkiande här om, på dhet Consistorium ey må synas altförmycket dispen
sera uthi constitutionum innehåld.
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D. Hoffweni«;. Efter Gavelius beropar sigh på Cancellarii befallningh, att töfwa 
i Stockholm efter resolution, dherföre måste Cancellarius här om tillskrifwas först, 
och kan för dhen skull nu intet wara förswarligit att låtha honom få sitt salarium 
strax uth.

D. Edenius. Tycker skiäligt att han fåår en deel af sin resterande löön, och sedhan 
föres saken till illustr. Cancellarium, hwadh han will här uthi sluta, antingen han 
skall något mista, eller intet af sitt stipendio.

D. Odhelius. Efter han icke ähr publice admonitor af Consistorio kan man icke 
stricto iure handla medh honom. 2:do. Efter absentis causae ähro icke af hans 
negligentia, som lex omtalar, så må man skonligen handla medh honom, och låtha 
honom sitt salarium få. Dock må man referera saken till ill. Cancellarium, och 
höra hans betänkiande.

D. Stigzelius. Oansedt Gavelius hafwer imprudenter giort att han icke hafwer 
communicerat medh Consistorio sine beswär, så hafwer och Consistorium dher 
emoot, icke häller på sin sijda som sigh borde publice admonerat honom. Dherföre 
synes icke billigt wara att man priverar honom hela salario. Men emädan dhet 
kan hända att dhenne handell ähr ill. Cancellario tillförenne föredraghen måste 
man H:s Excelks dhenna saak skriftelig tillkienna giffwa, och låta honom förstå 
saken.

M. Rector mente sammaledes.
Resol. Efter mäste vota föllo ther på att han skall bekom?»*? sitt salarium som 

rester, ty beslutz att han dhet bekommer. Dock admoneras nu till att flijtigt här 
efter wara tillstädes och läsa. Sedhan skall dhet skrifwas till illustr. Cancellarium, 
och refereras huru länge P. Gavelius har borta warit, och hwadh orsaker han före- 
wänder, nembl. Defectum auditorum. 2. Mandatum 111. Cancellarii, som hafwer be
fahr honom förwänta i Stockholm resolution på sitt fordrande. Och begiäres här på 
H:s Excell. ändtlige resolution, om något eller intet skall afkortas i Gavelii salario. 
Och dher ill. Cancellari»; resolverar att på Gavelio skall mulaa läggias, skall dhen 
tagas af innewarande termins salario, som ähr a Michaelis till påsk.

5. Blef bewilliat Andreas Kallenio [0: Callenio] W-Gotho af fisco studiosorum 
10 rixdr till hielp uthi sin siukdom.

6. Päder Pädersson mölnaren i Ulfwa presenterade sig, citat»; a Rectore efter 
Johan Matzsons stadztienarens begiäran, men efter Joha# Matzson ey war tillstädes, 
som dhen andra citera läät, slötz att stadztienaren skall böta efter lagh. Bötes pen
ningarna förhålles af hans penningar som han skall hafwa af Pär Pedersson för 
slagzmålet, efter Waxala tingz dom.

7. Proponerade Rector på professoris Petri Rudbeckii wägnar om dhen rest han 
hafwer att fordra. Resol. Efter djden war förlijdin, och ingen räkning inlades, 
dherföre kunde intet dher till giöras, uthan acta måste först öfwersees, som här om 
något innehålla.

8. Uplästes illustr. Cancellarii bref om sal Ausii enkia, att hon måtte i sin lifz- 
tijdh behålla Nåstuna hemman, som hennes man förr haft hafwer.

Den 18 Octob.
woro tillstädes i kyrkian M. Rector, D. Stigzeli»;, D. Odheli«;, D. Edenius, D. 

Hoffweni»;, M  Ravius, Dn. Bureus, M. Liung, M. Brunner»;, M  Fontelius, D a  
Bergh. Notavit M:r Daniel Heising.
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Blef slutit att Päder Bengtsson skulle låtha nu strax i höst försälia dhen spanne* 
mål, som inneståår hoos dhe bönder, hwilke owisse ähre till att betala, och tunnan 
för io  dall. koppdrm:tt. Dhen öfrige spannemåål sälies intet förr än i winter.

Den 6 Nov.

höltz Consistorium maius, praes. M. Rectore, D. Lithman, D. Odhelio, Dn. Rud- 
beck, Doct Hoffwenio, M. Unonio, M. Ravio, M. Liungh, M. Fontelio, Dn. Bergh.

1. Uplästes Lars Larssons Nerbelii bref till Consistorium, att han efter Consistorii 
begiäran hafwer upbiuda låtit Nils Larssons Mornesii fasta och lösa egendom till 
igen lösn. Resolv. Skall fullföllias medh upbudet wijdare efter lagh, och förr giorde 
sluut 3. Sept.

2. Uplästes itt D a  Petri Rudbeckii memorial, först om hans bonde i Bärby som 
kräfz boskapzpenningar på några åhr tillbaka af Academiae fogden, dhem bonden 
tillförene åth heradzfogden lefwererat hafwer. Resp. Blifwer under samma, sluut 
som andra praebendae böndrens käromål i dhetta, frij, efter Academ. fogde, dhem 
ey i rättan tijd fordrat hafwer.

3. Postulatum Dn. Pet. Rudbeckii om resten af lönen dhen han fordrar. Resolv. 
Skall wijsas honom af copie boken dhen relation till ill Cancellarium giordes i 
fiool om hans fordran.

4. Att få betala dhe 50 rdr som han länt hafwer af fisco studiosorum, blifwer widh 
förre sluut att betala dhem medh samma sort, och ey medh kopparmitt.

5. M. Unonius påmintes om charta sigillata, som hans caution för sonen skall 
skrifwas uppå. M. Unoni»j exciperade här emoot, att efter charta sigillata intet förr 
eller ehest brukas af Consistorio, må dhen icke af honom fordras, efter lönen ähr 
ringa för sonen, och skulle snart halfparten af dhen gåå i charta om så högt skall 
kiöpas som dhe fordra, item sade han, jagh kan intet så dyr charta kiöpa, förr än 
iag fåår bettre kunskap dher om, jag hoppas dhet skall intet wara någon fara 
medh saaken. Och om något mangell wore, hafwer Consistorium mig för sig, iag 
hoppas dhen caution som ähr giord skall wara fyllest nogh.

Resolv. Consistorium kan intet adquiescera medh cautionen som nu ähr, up- 
skiuts för dhen skull till wijdare Consistorii betänkiande, när flere samman
komma.

D. Odheli»r giorde här itt intaal, huru dhetta nyttigt wore så wäl för honom 
sielf att obligationen wore på charta sigillata, och sonens fullmackt, som Academien, 
ty Academien hafwer ingen rätt säkerheet af obligationen uthan dhen på fullkorn- 
ligit charta ähr skrifwit, besynnerlig om något skulle i saken missgåå, och dhet 
kom me för en werdzlig rätt, så blefwe Academien frustrerat och obligationen för 
intet räknat, sedhan om fulmackten wore på fult charta skrifwin, kunde ingen 
hindra eller qwälia idher son dher uthi, men nu kan han hindras. Och efter iag 
seer hwadh fahra ähr i saken om något missgåås, dherföre begiärer iag af Con
sistorio wara uhrsäktat om något widrigt efter konwwer. Ty iag seer hwadh fölia 
will, intet consentierer iag till att obligationen skall på annat wara skrifwit än på 
charta sigillata, och dhetta begierer iag protocolleras måtte.

6. Unge och gamble Mårten i Ultuna och Schef tu na sochn inhafdes af Abraham 
Pädersson, och angifwas mycket skyldige wara, nend. unge Mårten 27 t:r, den 
gamble 35 tunnor. Nu hafwer Abraham Persson låtit tryska efter 4 Sept sluut,
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och fått af unge Mårten 25 tunnor och af dhen gamble 28 t:r. Nu begiära dhe att 
få något af uhrtryskningen att äta på i winter. Resolv. länas dhem 2 tunnor sädh 
hwardera, halfparten rogh och halft korn, unge Mårten gifz förhopning att få 2 t:r 
till i wår om han tarfwar. Halmen få dhe behålla, som rättaren will taga för 
uhrtryskningen. Gamble Mårten tillståås att få niuta sin rågsädh som nu ähr på 
iorden, men wåår säden låter Academien sielf föresee.

7. Oluff Andersson i Härstadh inkom, klagandes sitt hemmans swårheet, som ähr 
5 öres landh och gifwer  16 tunnor spannewJl af, vid. 11 Sept Resolv. Tillgifz 2 t:r 
i åhr, efter han spöries hemanet wäl bruka och häfda.

8. En enkia ifrån Taeby och östuna sochn, begiärer någon tillgift på uthlagorna, 
som hon dhetta åhr skyldig ähr, efter hennes man dog strax i fiool, dhe kommo 
till hemmanet, och nu sitter hon medh många små barn, och skall från hemmanet 
för sin oförmögo. Resolv. Henne tillgifz 1 tunna för sine små barn skull.

9. Erik Anderson i Tarf och Knifstadh sochn söker om tillgift på åhrlige pen
ningarna, efter Consistorium skall förr hafwa honom dhet lofwat. Resp. Dhet fins 
intet att Consistorium sådant lofwat hafwer. Dherföre afslåås och nekas hans be- 
giäran.

10. M. Liung angifwer om dhe bönder från Simtuna sochn, som supplicera om 
tillgift för dhet stora hagell, som skada giordt hade, nu hafwer professoren ransakat 
dheras lägenheet, och Johan Matzso» i Koby har mist all sin sädh, men Michael 
Matzson i Alebeck, Erik Andersson ibidem, och Erik Matzson i Hedeby hafwa mist 
sin halfwa sädh. Resolv. Johan Matzson i Koby som mist har altsammans, tillgifz 
altsammans. Dhe andra halfparten efter som skadan ähr till och förre sluut 
25 Sept.

11. Päder Bengtsson innhade 3:ne [o: 2:ne] sine bönder Erik Matzon och 
Staphan Oluffson i Heggeby och Skuttunge sochn, som beswära sigh att dheras 
hemman ähro förhögdt skattlagde emoot dhess ringa tillägor. Resolv. Consistorium 
will taga i betänkiande om dheras hemman kunna förmedlas till 3 t:r hwardera på 
try åhr, så länge man kan få see huru dhe sigh förekomma.

Dher emoot angifwer Pär Bengtsson kunna efterskrefne taga så mycket förhög- 
ning på sigh, som förr hafwa förmedlade warit, som the wäl draga kunna nembl.:

Oluff Oluffson i Wallskogh 1 */2 tunna, Anders Erikson i Forkarby 1 V2 t««na, 
Oluff Mårtensson i Eeke 1 t»»na, Erik Erikson ibidem 1 tunna, Erik Erikson i 
Salstadh 1 tunna.

12. Maas Jönsson i Skälstadh och Ramstadh sochn klagar öfwer stoor giestning 
och skiutzning, som Chronones ländz- och fierdingzmän dher omkring sig påläggia. 
Resolv. Begiäres af kyrkioherden M. Unonio han will ländzmannen tilltala på Aca- 
demiens wägnar och warna, will han tå intet, skall landzhöfdingen dher om sökias.

13. Angifwer Per Bengtson om itt hemman i Balingstadh som öde ähr, och han 
ingen åbo dher på bekomma kan innan hemmanet blifwer förmedlat, dher såås 
7 tunnor, och uthlagor giörs 15 t:r. Per Bengtson tycker till 12 tunnor kunde dhet 
draga. Resolv. När åbo ähr funnen, will Consistorium i betänkiande taga, hwadh 
förmedling gifwas kaa

14. Item angifwer Pär Bengdtsson ett lijtet hemman Söderby i Åkerby sochn, 
ähr 4 öres landh, och kan såå 3 tunnor om åhret, men gifwer  8 tr. och 32 dr pen
ningar i skatt, dherföre ähr dhet aldeles förlammat, och kan icke beståå sigh uthan 
förmedling. Resolv. Tillgifz åboen halfparten penningarne som han skyldig ähr.



i 66i : 6 november -1 3  november 75

15. Angaf Rector om futuro Magnifico Rectore, och nämner dher till D a  Olaum 
Rudbeckium, hwilket Consistorium beiakar, och Dominus Rudbeck på sigh togh.

16. Henning Abrahamsson i Kuulbool supplicerar om någon förmedlingh på 
samma hemman efter dhet skall swagt wara. Resolv. Tillgifz honom för i åhr 1 
tunna spannemål, och halfparten af penningarne i owisso för dhetta åhr.

17. Erik Jacobsson i Boda och Hargh sochn, klagar att ringa sädh ähr blifwit 
på hemmanet, och begiärer att få blifwa af medh spannemålz skatten, och i stellet 
penninge uthlagor. Resolv. Tillståås honom gifwa penningar för säden dhetta åhret 
a 6 dr tunnan.

18. Matz Eskillsson och Erik Persson i Wanstad och Tensta sochn, inläggia en 
attest af pastore, att wårfloden har mäst borttagit wårsäden i wåras, dherföre an
moda dhe nu om någon tillgift. Resol. Consistorium will hafwa tolemodh medh 
dhem, nu giöra dhe så mycket dhe kunna, och resten kan stå till åhrs, så länge man 
kan see hwadh gudz welsignelse kan hielpa dhem att betala medh i dhet åhret.

19. Giöran Larsson i Bräckestadh har afsagdt sig hemmanet, och ähr kommen på 
stoor rest, dherföre han söker om tillgift. Resolv. Jacob Anderson söker att fåå 
hwadh som kan wara till fångz.

20. Oluff Erikson i Ryklinge [0: Ycklinge] och Rassboo Kijl so[c]hn klagar att 
rotesällarne för hwilkens rota han uthskrefwin war, icke willia uthgiöra fulle rote- 
penningar. Resolv. Dhe måste gifwa så mycket andra dher omkring hafwa måst gifwit 
af Academiae bönder.

Den 13 Novembrå
höltz Consistorium minus uthi M. Rectoris huus. Adsessores fuere M. Unonius, 

Dn. Joh. Bure#/, M. Brunner#/, och M. Fonteli#/ loco D. Lithmans.
1. Inkom h. Ingebor Erikz dotter, beswärandes sigh öfwer studiosum Ericum 

Raam som henne skall wara skyldig 9 dr, och 8 öre, för härberge kokning och 
twettning, dher på lion hade en handskrift haft men studenten tagit dhen igen, 
lofwandes dher uthi willia något inskrifwa mera som han skyldig war, men lefwe- 
rerade dhen aldrig sedhan tillbakars.

Studiosus Ram nekade sigh hafwa någonsin gifwit hustrun skrift, och säger sigh 
allenast 4 dallrr ännu skyldig wara.

Här om war åthskillig discurs, men blefwo på dhetta sätt förlijkte, att studenten 
gifwer henne 11 dr kopp:mtt, hwar på dhe handräktes. Och att hustrun benöyes till 
aftonen medh full pant eller penningar, dher emoot hustrun skulle en Erici Raams 
skrift igengifwa.

2. Anklagade Johan Matzson, borgare här i staden, Ericum Raam för een häst 
han har tagit af sigh till läns den 14 Decembw 1639, medh släda, slädekläde, hyend, 
seela, fimmerstänger, och all behör, och loffwade till disstingen 660 willia igen
komma, och alt igen lefwerera, dhet alt han dock intz till dhenna stund ey har igen- 
lefwererat, uthan hästen ähr blefwen för honom dödh nidh i Närike.

Borgaren framtedde här om Erici Rams handskrift
Ericus Raam nekade intet till alt dhetta, men sade att hästen war helt gammal 

och oförmögen, och hinte icke uthan stoort beswär hem till Närike medh sigh, 
hwarest han och störte omsider i sin faders gårdh. Om samma störtning framwiste 
och Ericus Raam en häradz attest att så i sanning war.

Men efter Ericus Ram hade på alla händelser försäkrat Johan Matzson om
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häst och tyyg lijka gpdh eller och full betalning igen, som hans obligation lydde, 
ty föll efterfölliande sententia.

Ericus Ram skall efter sin obligation betala Johan Matzson hästen medh 24 dr 
efter som dhet 20 cap. BygnJB. St.LL prindp. dhet biuder. Tygen anlangande, 
lefwererar Ericus dhem intet igen, eller wärre än han dhem togh, skall han betala 
dhem efter mätzmanna ordom. Men lefwererar han dhem lijka godhe igen, skall 
han förlijka Johan Matzson uthi proportion efter hyran, för dhet han lång tijdh 
har haft dhem borta och brukat.

I medier tijdh skall Ericus wara i arrest re et corpore, till thess han betalar, eller 
skaffa nöyacktig caution.

Den 20 Novembrå
höltz Consistorium maius, praesent. M. Rectore, D. Stigzelio, D. Lithman, D. 

Odhelio, D. Edenio, D. Sidenio, D. Loccenio, D a  Ol. Rudbeck, D. Hoffwenio, M. 
Fornelio, M  Unonio, D a  Scheffero, M  Ravio, D a  Joh. Bure, M  Liungh, M  
Brunnero, M. Fontelio, D a  Joh. Bergh.

1. Framkom för rätten mons. Samuel Stehen, fullmektig giord af dhen edle och 
welb. herre, hr. Claas Rålamb, landzhöfdingen öfwer Uplandh etc. 1. Helsade mons. 
Steen uppå hr. landzhöfdingens wegnar. Magn. Rectorem och sampdig Consisto
rium, och tillkenna gifwer huru som Elisabet Frankenia i förleden söndagz hade 
welb. frun tillskrifwit itt skamligit bref, som h:s n:de icke stodh till att lijda, efter 
thet attaquerade h:s n:des heder och ähra, hwarföre nu hr. landzhöfdingen å sin 
frus wegnar, nödgas genom lagha process sökia dhen wederbörande, medh flijtig 
begiäran att Venerandum Consistorium sakens wiktigheet noga considera wille, och 
dher å en rättmätig sentens och dom gifwa.

Här på framtedde mons. Stehn fullmackten och gillades.
Men efter swaranden Elisabet Franck ey tillstädes war, och hon swarat hafwer tå 

hon stemd blef, att hon ey konma kan, uthan will igenom fullmektig swara, dher- 
före begiärte mons. Steen att hon måtte tillstädes wara, och sielf för samma saak 
swara, ty om saken wore annor civil kunde henne tillåtas fullmecktigh hafwa, men 
efter saken ähr fast högre, och criminal, angåendes en högre person, begierte be:te 
Stehn, att hon måtte sielf tillstädes wara.

Här medh sändes Elisabetse Franckeniae budh genom bägge Cursores tå hon 
swarade sigh fuller hoppas att hennes tutores skulle för henne swara welat, men 
efter intet annat hielper, will hon strax komma. När hon tillstädes kom, inkallades 
mons. Stehn, och hon Elisabet Franck, medh sin halfsyster ifrån Stockholm, sampt 
studiosus Elias Treijman.

1. Uplästes mons. Stehns inlago emoot Elisabet Frank, sedhan dher hoos hennes 
bref, som hon till welb. frun skrifwit haffwer. och offensionen bestodh.

2. Efter dhetta frågades Franckenia, om hon har samma, bref skrifwit, hwar till 
hon nekade, att sielf haffwa dhet skrifwit, men en student Elias Treiman min frende 
har dhet skrifwit.

3. Frågades åå nyo Frankenia, om hon har iakat och behagat hwad uti brefwet 
ståår, och om hon ännu will ståå för sam m  bref? Dher till swarade hon jaa.

4. Frågades henne åther, om hon så har bedit studenten skrifwa, eller studenten 
hade af egit behagh alt sambans stelt? Hon swarade sigh ey alt så bedit honom 
skrifwa, som i brefwet stodh. Studenten swarade: Jungfru Elisabet, nekar ey till
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dhet som sant ähr. Här medh begierte studenten loff att referera för Consistorio 
huru saksens beskaffenheet ähr, som föllier. I lögerdagz kom iagh till jungfrun, att 
hielpa henne något i hennes saker medh flyttning och annat sådant, tå hade jungfrun 
och hennes syster för händer samma saak och talte dher om sigh emellan, hwar- 
uthinnan iungfrun stelte sigh stundom lijka som sorgse, stundom lijka gramse här 
uthöfwer. Omsider böriade hon säya något för migh dher uthaf, och frågade mig 
hwadh iagh tyckte om dhetta? Jagh swarade dhet kan fuller något wara, men 
kanskee dhet är intet sant. Men hon sade sigh wara wiss dher uppå. Dher effter 
talte hon wijdare här om medh sin syster, och fattade dhet betänkiande att willia 
här öfwer welb. frun tillskrifwa, frågade och sin syster om icke dhet tienligit wore, 
hwilken swarade iaa. Dher efter badh j. Elisabet migh att iagh skulle dhetta bref 
åth henne skriffwa, men iag förwägrade mig dhet kunna giöra, af dhesse 3 orsaker: 
1. sade iagh, dhet ståår intet migh till något i dhenna saak giöra, uthan ni hafwa 
förneme tutores, som skola sigh dher om bekymbra, hwilka kunna tala medh welb. 
hr. landzhöfdingens fru om dhetta; men hon nekade sig kunna dhem bedia, af 
orsaak dhe wore wäl bekante medh welb. hr. landzhöfdingea 2. Sade iag migh 
intet wara bekant att skrifwa sådanna höga personer till, 3. sadhe iag, dher till 
willia stora skiääl att sådant bewijsa. Men hon badh mig inständigt ther om, hwar- 
före efter iagh tillförenwe hade tient henne till wilies, läät iagh migh i min en- 
faldigheet dher till beweka, frågade altså huru hon wille dhet haffwa skrifwit? Hon 
sade som iag dhet har för idher sagdt. Dher efter gick iagh hem och i min enfaldig- 
heet dhetta skref om lögerdagz qwellen, och någpt om mårgonen. Sedhan dhet 
ferdigt war, gick iag söndagz middagen k l 12 medh conceptet till henne. Strax 
iagh kom frågade hon migh om iagh hade skrifwit brefwet? Iag sade iaa, men 
här till willia godha skiääl och wittne att sådant bewijsa. När iag nu för henne 
brefwet upläste, giorde iag dhet punktewijs, och stannade widh hwar punct, och 
frågade om dhet war stelt, som hon dhet wille hafwa, hwar på hon swarade iaa, 
och behagade hwar punkt in till ändan. Strax i dhet samma kom professoren Ravius 
tijdt, och iag hade brefwet i hendren i dhen ackt och mening att professoren skulle 
dhet få see, men dhet skedde ey, ty iungfrun förhindrade sådant för migh.

Här förehölt Consistorium studenten huru illa han hade i dhen«a saken sigh för- 
sedt, som till sådant sigh bruka läät, säyandes om hon war oförståndigh, skulle han 
bettre hafwa wist, och heldre gådt i kyrkian han satt dher medh. Sådant förehöltz 
studenten medh mång ordh, hwilket han skulle förnimma icke falla sigh finger 
emellan innan han slipper.

Studenten bekende sitt förseende och oförståndh medh ånger.
Här på frågades hwem som sände brefwet up till frun, anten studenten eller 

Franckenia? Studenten sade, min bror war här på dhen tijden stadd, som dhet 
upbaar efter iungfruns begiäran.

Franckenia frågades om brefwet efter hennes willia upsändes? Hon swarade 
iaa.

Samuel Steen frågade om dhe orden strypa hennes halz, wore af Franckenia be- 
falte att så införas i brefwet. Elias sadhe hon gaf migh först all anledning att 
skrifwa om, och iagh satte efter hennes willia så i conceptet, som iungfrun sedhan 
beiakade.

Franckenia sade: Ney Elias, iag badh idher intet alt så sättia i brefwet. Studenten 
swarade att iungfrun hade dhet begiärt.
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Dominus Scheffer#/ frågade och Franckeniam om samma ordh, om dhe wore af 
henne befalte att så insättias, dher tili Franckenia stundom nekade, stundom teegh. 
Dhet dock mons. Steen medh åthskilligdt frågade yrkiade.

Item frågade mons. Steen Franckeniae syster, huru hon hade fått weta om dhessa 
orden som frun beskylles hafwa sagdt, nembl. om dhen marken att kiöpa tobaak 
och brennewijn före. Hustrun sade, Johan von Bergens hustro sadhe för migh 
dhetta, att Maria hade för henne sagt dhet, och Maria skulle så hafwa fått skrifwit 
ifrån frun.

Hustrun frågades om hon något wissare beskied hafwer här om? Hon sade sigh 
intet meer weta än dhet Johan von Bergens hustro sagt hafwer.

M:r Steen förehölt hustrun medh mångh ordh, huru dåracktigt hon giordt haiwer, 
som sådant af owiss grund uthsprider, och fast better hade warit att hon hade 
hemma sutit, än hijt rest medh sqwaller, som nu kanskee henne på obeståndh 
kommer.

Item sade m. Steen till Franckeniam. Ock ni skulle hafwa låtit blifwa sådant 
skrifwa, till thess ni hade bettre beskied mz idher skrifning. Franckenia swarade, 
iaa. Hwij skulle frun sådant om mig seya dhet ähr swårt sådant oförskylt tåla. 
Mons. Steen sade: N i kunna sådant intet bewijsa.

Franckenia swarade, io io men, kan dhet bewijsas.
Mons. Steen sade: Aff hwadh skiääl.
Franckenia swarade sig wäl troo efter Johan von Bergens hustro, att orden ähro 

sagde.
Mons. Steen: Jagh frågar idher om eenspennaren hade samma ordh om brenne* 

wijn och tobaak talt? tå han kom medh marken. Hon sadhe ney.
M  Steen sade: Om så hade warit att frun hade dhe orden skrifwit, hwij hade 

hon och icke sagdt dhe orden åth enspennaren, att låta seya idher?
Item sades och Franckenias, dher frun hade så sagdt, hade lijkwäl intet tient henne 

i fast nidrigare stånd sådant bref till welb. frun skrifwa. M  Brunner»j frågade om 
studenten warnade henne, tå hon brefwet uthsände, hon sade iaa, men dhet kom 
till ingen ände dher medh.

Doct Stigzeliftr frågade Elisabet Franck, hwem hon mente medh dhe orden strypa 
dhens halz etc Om hon mente frun dher medh? Hon sadhe, intet mente iagh 
frun, uthan Maria mente iagh dher medh. Iagh badh ock Elias sättia Maria, men 
iag weet intet hwart thet kom.

Här uplästes dhe orden af brefwet, och stodh Marias bref till frun. Hwilket 
Franckenia sade intet wara rätt skrifwit, uthan så förståås: Fruns bref till Maria.

Mons. Steen sadhe, dhet bref som Elisabet Franck beropar sigh på, att frun har 
till Maria skrifwit, dhet har frun intet sielf skrifwit, uthan hoofmestaren. Dock 
hafwer frun skrifwit sitt namp» under, dher uthi war och ett memorial om andra 
sakers besällande för Maria på fruns wegnar. Nu ähr hoofmästaren här till wittnes, 
om han dhe ordhen har i brefwet skrifwit.

Hoofmestaren wittnade att han brefwet har skrifwit till Maria men aldrig dhe 
orden om brennewijn och tobaak komme dher uthi.

Samuel Steen sadhe, efter en Emulation har altijdh warit mellan begge syskione* 
barnen Franckeniam och Maria, troor iag wel att Maria kan sådanna ordh hafwa 
sagdt, till att förträta Elisabet medh.

Här föredrogz åther Elisabet Franck, huru galit hon har giordt som så snart har
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trodt itt löst taal, och strax har gripit till att skrifwa en så förnem person tili, 
uthan wisse skiääl.

Item förehöltz studenten, hans saakz swårheet i dhetta måål.
Studenten sadhe, Gudh weet huru oskyldigt iagh ähr i dhenne sake» kommen, 

och att iag dhetta aldeles nödigt skref, men a£ min enfalldigheet dher tili migh 
intala låtit. Jagh hafwer och förstått att för hr. landzhöfdingen fördt ähr, att iagh 
skulle efter min godh tycko haffwa stelt brefwet, och lagdt dher tili hwadh iagh 
tyckte.

Elisabet Franck sade, intet hafwer han lagdt dher till eller mera skrifwit.
Här medh uthwistes parterna, och Samuel Stehn begiärte af Consistorio itt rätt

mätigt uthslagh som Iagh förmår. Item att studenten som brefwet hafwer skrifwit 
må uthi samma saak förståås.

Här efter discurrerade Consistorium hwadh saken kunde skattas före, och höltz 
omsidher för ährerörig wara, efter uthi brefwet tillmätes frun att hafwa talat lögn, 
och welat dher medh komma Elisabet Franck på obeståndh, hwilket icke kunde 
bewijsas. Och efter Elisabet Frawk en så högh person beskylt hafwer, eftersöktes i 
laghen convenient capitell medh saaken och laesae personae dignitate. Hwarföre 
nemdes först cap. 9 KongzB. LLagen, memb. 2:dum: Talar han annor etc, efter 
initium capitis eiusdem gick för högdt. Sammaledes talades om capitis 8. Kong.B. 
StadzLL. membro 2:do: Finnes orden annorledes etc., men efter saken uthi berörde 
ord extenuerades, och mindre giordes än ährerörig, funwes dhe ey giöra allena fyl
lest. Nemdes och dhet 12 cap. KongzB. StadzLL. i anseende att landzhöfdingen ähr 
efter laghen, nu Chronones högsta fogde. Item dhet 30 cap. RådstuguB. för obe- 
wislige ährrörige beskyllningar på en så högh person, och dhet 31 för oqwädins 
ordh.

Här efter omröstades.
Dn. Johannes Bergh tyckte att Elisabet Franck skulle för lögnerijtz beskylning 

böta efter dhet 31 cap. Rådst.B. $ 1. Och efter hon en så högh person attaquerat 
hafwer skulle dhet membrum 2: dum af Kong.B. LandzLL. cap. 9 tilläggias, särdeles 
efter andra inconvenientier fun»es och i brefwet som medh fogh kunde till dhet 
membrum föras, för personens digniteet skull.

M. Fonteli»; menar dhenna saak kunde refereras till dhet 31 cap. Rådst.B. för 
oqwädins beskylning skull, men efter constitutiones gifwa något ius arbitrandi i 
sådane saker, kunde Consistorium icke obilligt i dhetta fall dhet ius efterföllia. 
Ehest om något capitel i laghen skall nempnas här till, refererar iag till dhet 9. cap. 
LL. KongzB. memb. 2:dum.

M. Brunner«; förmälte 3: ne saker wara här uthinnan att observera. 1. Nimia cre
dulitas, att hon så lätt hafwer warit till att troo sådant som för henne sagdt war 
här uthi, 2. imprecationes uthi brefwet, som hon önskar öfwer frun, 3. dhe ährerörige 
beskylningar. Hwarföre tyckes billigt wara att hon för dhet som ährerörigt ähr 
plicktar efter dhet 31 cap. RådstuguB. § 1. Men propter imprecationes och andra 
inconvenientier emoot welb. frun, efter dhet 9 cap. KongzB. LL membr«m 2:dum.

Dn. Johann Bure, [votum ej inskrivet.]
Dn. Schef fer«;. Här ähr mera än ett delictum. 1. Beskyllningen, 2: do impreca

tiones. Dherföre böör Franckenia böta för samma beskyllning efter dhet 31 cap. 
Rådst.B. och sedhan efter dhet andra capitel, som Dominus Bure»; rett nu nemde. 
Dhet war dhet 12 cap. KongzB. StadzLL.
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M. Ravius. Tycker hon böör böta för bägge crimina efter dhet 31 cap. i Rådst- 
Balk och dhet andra som 'Dominus Bure«; rätt nu nemde.

M. Unoni«;. Tycker till dhet 30 cap. i RådstJBalk. böör hon dömas.
M. Forneli»;. I dhet 9 cap. KongzB. LL. finner iag att smälig ordh kunna wara, 

som ey gåå åå heder eller ähro. Dijt will iag hafwa dhetta. Icke dherföre, att dhe 
sådanne ähro, att dhe icke gåå å heder, uthan af dhen omständigheten, att dhe ähre 
skiedde i wrede, och tillkompne genom träta. I sådant seya domware reglerne skall 
dommaren giöra åthskillnat, efter dhet ähr fast annat giöra något i wrede, och af 
hastigt modh, än medh afwundz willia biuda till att binda enom till een saak. Dhet 
kan iagh intet see Elisabet Franck hafwa ment, förer för dhen skull dhenna saak 
till dhen andra delen i dhet 8 cap. KongzB. StadzLL Om straffet iag sakfeller 
henne till, tagher iagh af dhen andra delen i dhet 9 cap. i KongzBaL LandzLL 
fyratijo mark.

D. Hoffweni«;. [Votum ej inskrivet.]
D a  OL Rudbeck tyker hon böör dömas efter dhet 8 cap. KongBalk. StadzL § 1. 

Men dhess straf moderera efter dhet 30 cap. RådstJB.
D. Locceni«;. Tycker att fruns ähra ähr genom dhenne skrift laederat. Och efter 

hon hafwer sine förmän förbijgådt, och samtykt till skrifwelsen här in Consistorio, 
hwarföre när imprecationes coniungeras medh ährerörige beskylningen finner iag 
skiäligt hon dömdes efter dhet 30 cap. Rådst.B.

D. Sideni«;, dhet 30 cap. i RådstB.
D. Jordan. [Votum ej inskrivet.]
Doct. Odheli«;. Elisabetz Franckenias brott kan icke wäl frijas i frå dhet 30 cap. 

RådstB. StadzLL emädan hon synes hafwa giordt dhet af långt betänkiande, och 
en så högh person angripit, dock önskade iag ho« hade sigh så förklarat, att man 
medh fogh kunde döma henne efter dhet 9 cap. KongzB. L L  §. 2.

D. Lithmaa Tycker hennes factum wara wärdt dhet 30 cap. Rådst.Balken.
D. Stigzeli«;. Jagh fruktar efter saken ähr ährerörig, skall man icke kunna frija 

henne ifrån dhet 30 cap. RådstB. efter hon och stodh på sin saak lijka som willia 
dhet bewisa, här i Consistorio, och icke heller badz före.

M. Rector, dömwzer henne efter dhet 30 cap. RådstB.
Här efter feltes secundum pluralitatem votorum dhenna dom.
Elisabet Franck ährkiennes af Consistorii retten, att hafwa angripit welb. hr. 

Claas Rålambz fruu medh ährerörige beskyllningar, och fördhenskull dömes till dhet 
30 cap. RådstB.

Här efter bleff discurrerat om studentens Eliae Threimans paen som brefwet 
skrifwit hafwer. Och dömdes omsijder secundum pluralitatem votorum till i  åhrs 
relegation.

Ifår medh inkallades parterne Samuel Stehen, och Elisabeth Franck, och domen för 
Franchenia sampt studenten pronuncierades.

Samuel Stehn tackar Consistorio för sitt omaak, men giör här uthi ett intaal, efter 
landzhöfdingen intet till sin person mera omsees i dommen än annan gemeen, 
dherföre begiärer iagh itt intaal få hafwa så länge sakens aflöpande H:s N:de kan 
insinuerat warda, och iag hans mening förnimma kan.

2. Inlade Doct. Stigzeli«; sin rekning uppå dhen upbördh han af M. Boo till löön 
inbekommit hafwer, sampt hwadh än resterar. Och giorde dhenna efterfölliande ve- 
rifications eedh:
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Dhenna räckning emellan migh och sal. M. Boetium fordom Academia; Ränte- 
mestare, hafwer iagh flijtigt och acktsambligen öfwersedt, ransakat och pröfwat, 
och weet uthi mitt samweet intet annat än att hon, som hoon här slutin ähr, skall 
wara riktig och rett, så sant migh Gudh hielpe till lijff och sieel.

D. Stigzelius conciperade sielf med sin egen hand eden som här med en knapnål 
på nesta bladet är insat*

Dhenna samma eedh aflade och Doct. Lithman om sin rekning som uthi Aca
demiae handlingz kammar ligger.

Sammaledes Doct. Odheli#; och M. Forneli#;, som och sine rekningar uthi hand
lingz kammaren förwarade, på dhetta sätt medh föreskrefne eedh verificerade.

Den 2i Novembri;
höltz Consistorium extraordinarium maius prass. M. Rectore, D. Stigzelio, D. 

Lithman, D. Odhelio, D. Edenio, D. Loccenio, Dn. Rudbeck, D. Hoffwenio, M. For- 
nelio, M. Unonio, D a  Scheffero, M. Brunnero, M. Fontelio.

M. Rector angaf nu nödigt wara att Consistorium sammankommer till att for
mera låtha dommen öfwer Elisabet Franck, dher på M. Rector ett förslaagh fram- 
tedde, men efter dhet omrörde cap. 9 KongzB. LL som i dommens pronunciation 
ey infördes, giordes förslag på ett annat, såsom Doct. Stigzeli#; och ett dicterade, 
och sedhan uthgick.

Sist, efter dhe widlyftige formulaar ey behagades, föreslogh Doct. Odheli#; best 
wara dommen in forma simplicissima stella på dhet 30 capitel RådstB. och inga 
andra capitel eller saker dher uthi omröra.

Så tyckte Doctor Lithman, D. Jordan, D. Locceni#;, D. Hoffweni#;, M. Fornelius, 
M. Unoni#;, M. Brunner#; och M. Fonteli#;.

M. Rector hölt för nödigt wara omröra något dhet 9 cap. KongzB. LL. efter 
dhet nemdes af M. Rectore uthi dommens pronuncierande att hafwa i betänkiande 
war i t.

Dn. Olaus Rudbeck, war i sin förre mening, att cap. 8 KongzB. StLL skulle 
nempnas, vid. votum ei#;.

M. Ravius war ey tillstädes uthan sitt votum skriftelig upsände som här infattat 
ståår. Ich Unterschribener bekenne in meinem Voto gesehen zu haben auf d. 
8 Capittel i Kongere Balken, Und auf d. 30 Capittel i Rådstu. Balken i Stadzlagen 
wunshe[?] auch, d. in concepta formula juridiciali, so weit mich angeht, möge ge
sehen werden. Ob gravis occupation[ib]#; necessario absens. Christian#; Ravi#;. 
Mppria.

D a  Scheffer#; war och i samma dhenna mening [som Rudbeck].
Men pluralitas votorum slööt att dornen skulle in simplici forma stellas.
2. Verificerade Doct. Jordan Edeni#; sin rekning och fordran efter M:r Boo, medh 

eedh, som föreskrifwin ståår, den 20 Novembri;.

Den 25 Novembri;
höltz Consistorium extraordinarium, praesentib#; M. Rectore, D. Stigzelio, D. Lith

man, D. Odhelio, D. Edenio, D. Loccenio, Dn. O. Rudbeck, Doct Hoffwenio, 
M. Fornelio, M. Unonio, M  Ravio, D a  Joh. Bure, D a  Brunnero, M. Fontelio, 
D a  Joh. Bergh.

* D enna mening ä r inskriven av professor Brunnerus.
6 - 7 0 1 1 1 8  Sattander
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i . Angifwer Magnif. Rector om dhen dom som nylig extraderat ähr tili hr. 
landzhöfdingen om Elisabet Franckz saak, och förmälte att han något uthi dommen 
desidererar, som ähr mörkeligen satt och han icke så egentelig förståå kan, huru 
antecedentia medh sequentibus cohsererar.

Consistorium begierte höra d o rn en , hwilken Magnificer Rector har stelt, och 
2 dagar tillförenne, tili hr. landzhöfdingen lefwererat, hwilken således lydde:

Oansedt Consistorium hafwer uthi thenna saak, anseendes hr. landzhöfdingens 
höga embete, haft itt noga betänkiande om dhet 8:de cap. KongzB. StadzLL 
membr. 2:do, dock lijkwäl för wisse orsaker skull, ähr skiäligt funnet henne Elisa
bet Franck, för sin oförståndige skrifwelse till welb. frun och oskiälige iniurier, på 
Hen:s N:de förde, att dömma efter dhet 30 cap. i RådstB. Sammaledes studenten 
Elias Threiman, som brefwet efter be:te Franckenise begiäran skrifwit hafwer, döm
mes för sitt förseende i saken till publicam relegationem på itt åhr. Datum etc.

Här frågades om Consistorium har gillat samma, dom i dhenna formen stellts, 
och swarade hwar för sig intet dhen hört hafwa i conceptet, uthan sadhe sigh 
hafwa ment att dommen skulle in simplicissima forma blifwit stelt, som dhen 
21 Novembrå enhälleligen slötz.

Magn. Rector swarade, iagh kallade Consistorium tillsammans den 21 Novembm 
att consultera och berådslåå, huru domen skulle stelt blifwa, men Consistorium af- 
wentade intet så länge itt wist formulär blef giort och gillat, dherföre måste iag 
tagha i saken och fullända dhen.

Consistorium inwände och swarade att siste slutet den 21 Novembm war, att 
dommen skulle in simplicissima forma stelt blifwa, och dher widh hade dhe förment 
saken oförändrat blifwa.

Här medh blef discurrerat hwilket bättre wore anten domen skulle igenhemptas 
och in simplicissima forma stellas efter förre sluut, 2. eller om dhen praefation skall 
ståendes bliffwa som förmäler om cap. 8. KongzB. StadzLL och en dedaration 
dher åå giffwas, 3. om declaratio skulle skee, anten dhen tå skriftelig eller muntelig 
giöras skulle.

Här om voterades.
Dn. Joh. Bergh tyckte orådeligit wara att domen igentages, uthan häller qwar 

blifwa, och gifwas en dedaration dher å, till att conservera dignitatem Consistorii. 
Hwadh formulär gillas skulle, weet iag ey strax att swara uppå, om icke M. Rec
toris concept kunde dher till tiena.

Prof. Fonteli#j tycker orimligit wara att tagha dommen igen, uthan låtha honom 
dher qwar blifwa allenast man gifwer en dedaration dher på, efter dhen form som 
kan öfwerens kommas om.

M. Brunner«.r. Efter taal har warit att domen war annorlunda stält än som Con
sistorium dhet slutit hafwer, kunde kanskee någre skiääl framdragas, hwarföre dhen 
tillbaka komma borde. Men så synes dhet ey wara ex honore Consistorii att tagha 
dhen igen, uthan gifwa en dedaration dher på.

Dn. Joh. Burear. Min mening ähr som M. Brunneri, att dommen ey igen taghes 
uthan dedareras, och ey medh sigillo academico, uthan såsom ett excerpt af actis, 
eller kanske hr. landzhöfdingen content wore medh en muntelig dedaration.

M. Ravius. Dhet tyckz mig ey skiäligt wara att tagha dommen igen uthan gifwa 
en dedaration af protocollet, som saken ähr lijkmätig.

M. Unoni#j. Efter hoos landzhöfdingen ähr berättat att Consistorium intet hafwer
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hördt dommen, kunde wara godt att dommen igentages, och simpliciter steiles, men 
kan dhet ey skiee medh godt maneer, wore godt att finna en aequam declarationem 
dher på, och att wij alla stå medh Rectore, icke fallandes honom ifrån, som skedde 
på slottet tå wij några dijt kallade wore, och welb. hr. landzhöfdingen dher om 
medh oss discurrerade.

M. Forneliaw. Att dommen skall taghas tillbaka, ähr aldeles orådeligit för iudicii 
honore, men gifwa en skriftelig godh declaration dher på, ähr nu rådeligast, och 
dhet ähr min meningh.

Doct. Hoffweni«r. Sammaledes ähr min mening, att domen ey igenkallas för 
Consistorii honore skull. Och att Consistorium ey separerar sig af Rectore, uthan 
gifwer en declaration, såsom M. Rector och M. Forneli«r nu hafwa gifwit för- 
slaagh på.

Dn. OL Rudbeck. Hölt och rådeligit wara att man intet tagher domen tillbaka, 
uthan Consistorium söker att förklara honom dhet besta som man kan.

D. Loccenitfj. Att domen hade blifwit stält in simplici forma som Consistorium 
senast slööt hade warit best, men efter icke dhet skedt ähr, faller iag ey emoot 
att domen blifwer qwar, och nu en declaration dher öfwer giörs, emädan styhw ey 
ähr att taga sin dom igen och dhen förandra, men declarera sin dom ähr mycket i 
bruuk.

Doct. Edeni«r. Efter domen ähr en gångh extraderat, kan iag intet see huru dhen 
medh honore igentagas må, uthan best ähr en declaration dher åå gifwa som tienlig 
ähr. Och i dedarationen sätda att dhen praefation ey kommer så aldeles dommen 
till. Seda» kunde samma declara/rön best underskrifwas medh Rectoris Magnifici 
hand, och intet medh sigillo Consistorii.

D. Odheliftfj. Jagh håller ännu min förre mening att best wore domen uthi 
simplici forma stelltes. Men efter dhet ey skiedt ähr, kanskee dhet concept som 
extraderat ähr måste interpreteras, allenast man finner på dhet således stella, att 
dhet kan sigh beståå medh Academiae honore. Dock böör dhet ey medh Academiae 
sigillo och nomine Consistorii uthgifwas, uthan medh M. Rectoris hand och under
skrift allena.

D. Lithman. Jagh önskar att dommen genom godhe medell kunde komma oss i 
hender, och landzhöfdingen skickade dhen sielf igen. 1. Efter dhe G. Herrar 
professores, som wore dijt up kallade, hafwa offentelig bekient att dhen intet ähr 
upläsin i hela Consistorio. 2. Om dhen dommen ligger hoos honom, dragher han 
dhen fram för andra, och låther see dhen contradiction i dommen ähr. Men dher 
han intet kan genom medel oss tillhanda komma, och wij kunde salvera honorem 
Rectoris dher medh att wij gofwe en declaration, ähr iag dher intet emoot, och 
twenne Franckenias tutores wille sedhan dhen taga och upbära. I samma declaration 
skulle swaras till hwart och itt ordh som hr. landzhöfdingen har inkastat iäf om, 
och upläses in Consistorio. Och uthgifwas under Magnif. Rectoris nampn.

Doct. Stigzeli#j. Uthaf dhenna casu lära wij dhetta, i dommars författande best 
wara hålla sigh widh constitutiones, och efter plura vota hålla dhet sluut som 
faller. Men wore någon stridigheet, kunde dhe som sig emoot sättia, sakerna dispu
tando pro et contra ventilera. Nu hwadh dhenna dommen anlangar. Om landz
höfdingen wille dhen sända igen, och man kunde borttagha dhen praefationen om 
dhet 8 cap. som omröres, sampt formera honom något simplicius och cautius wore 
godt, och läggia något till, dher han finnes mitius skrifwin, såsom vox oförstånd,
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etc som hr. landzhöfdingen stöter sig uppå, mutera i något beqwemligare ordh. Men 
om han intet will sielf sända oss dhen tillhanda tienar dhet oss intet ad honorem 
iudicii sielfwa dhen igenfordra, uthan heller gifwa en dedaration. Och tå infatta 
i declaratione» om exordio, att några hafwa till H:s N:des honorem nemdt dhet 
8 capitel och endelz membrum 2:dom, efter dhet förr gick för högt, men hafwa 
dock gångit dher ifrån, efter dhet syntes förlindrigt, och frija Elisabet Franck ifrån 
ährerörige tillwijtelser, och altså dömdt henne till dhet som skiedt ähr.

Här medh slötz 2:dum plura vota att en dedaration fattas måste öfwer dommen, 
och öfwersändas hr. landzhöfdingen.

Den 26 Novembris
efter bönen, gingo professores up i Consistorium, presentes woro M. Rector, D. 

Stigzeliaj, D. Lithman, D. Odheli»J, D. Locceni»r, D. Rudbeck, M  Forneli»J, M. 
Unoni»/, D a  Bureus, M. Brunner»j, M. Fontelior.

Ock blef samma gångh formerat dhen förklaring uthöfwer domen som skulle 
till hr. landzhöfdingen sändas på dhetta sätt:

Anno 1661 den 25 Novembris höltz Consistorium maius extraordinarium. Och 
tå blef af dhe fyra Dominis professorib»; som welb. hr. landzhöfdingen hade twå 
daghar tillförenne kallat till sigh på slottet, andragit för Venerando Consistorio, 
hwadh högbe:te hr. landzhöfdingen hade sagdt sigh desiderera uthi dhen dommen, 
som Magnificor Rector hade skickat till welb. herren öfwer Elisabetz Franckeniae 
smädeskrift emoot welbrne hr. landzhöfdingens welb. huusfruu, nembligh, att dhet 
som satt ähr fram för sielfwa sententien i samma domskrift om 2:do membro 
KongzB. StadzLL. cap. 8. icke wäl synes rimma sigh medh sententien som efterfölier, 
sampt hwadh mera som efter welb. herrens påminnelse, af be:te professoribor 
berättades.

Efter noga betänkiande bleff slutit, att ehuru wel Consistorium icke hadhe sampt- 
lig sedt be:te doms formelle concept, förr än dhet blef extraderat, lijkwäl wille 
Consistorium gifwa dhenne förklaringen, nemblig, att Consistorium som höltz den 
20 Novembris, noga betracktade partis laesae förnemme stånd, och welbrne hr. 
landzhöfdingens höga embete, och således blef ibland andra och så dhet 8 cap. 
KongzB. StadzLL nemdt och i betänkiande tagit, serdeles dhet 2. membrum, ty 
dhet första syntes saken gåå för högdt, men efter noga öfwerläggiande befans att 
saken icke häller kunde wel efter dhen andra af dömas, emädan Elisabeth Franckz 
brott intet öfwer ens kommer medh dhen gerning som förmäles i samma membro, 
dherföre föll omsider Consistorium på dhet 30 cap. RådstuB. hwar efter och 
dommen öfwer Elisabeth Franck, för hennes smädelige och ährerörige skrift feltes.

Den 4 Decembrå
höltz Consistorium maius, present. Magnif. Rectore, D. Stigzelio, D. Lithman, 

Doct. Odhelio, D. Jordano Edenio, D. Sidenio, D. Rudbeck, D. Hoffwenio, M  
Fornelio, M. Unonio, D. Bureo, M. Brunnero, Dn. Joh. Bergh.

1. Frågade M  Rector om Ulfwa mölnarens böte, och dher af tertialen skall komma 
serario eller fisco mulctarum till, efter böten ähre på tinget felte. Resp. Dhen kom
mer aerario till.

2. Uplästes Dn. Quaestoris sedell om werdering på spannemålen af Uplandz bön- 
derne, item på spannemålen widh Ulfwa och andra Academiens qwarner. Resolv.
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Uplandz spannemålen werderes för 14 dr korn och rogh som selies i Stockholm. 
Qwarnspannemålen som selies widh Eekeby, Ulfwa och Wattholmen efter dhen 
mäst ähr blandsädh, werderas dhen för 11 dr, sedhan giör "Dominus Quaestor dher 
iempte sitt bästa.

3. Upläste M. Rector Mårten Steensons bref, hwaruthi han lofwar willia medh 
första komma och clarera Academiens rekningar som han ännu under händerne 
haffwer.

4. Påminner Magn. Rector att nödigt ähr någon commissarium sända till öfwer- 
heten, som fordrar confirmation uppå Academiae godz som Drottning Christina 
donerat haffwer, på dhet Reductionen icke må något inpass dher uthi giöra Aca- 
demien. Resolv. Till hr Rijkz Cantzleren skall dher om först skrifwas och saken 
insinueras sampt copier sändas af donationerne. Item måste tå en supplication för
färdigas till H:s Kongl. M:tt om confirmation på samma godz.

D. Stigzelius påminte huru nödigt dhet ähr, att en ransakning hålles om alla 
dhe godz som till Academien bytte ähre, om dhe alla ähro gammalt allodial frelse, 
eller och, om icke een deel ähre af Drottning Christinas donationer, som ähre efter 
1655 åhrs rijkz besluut, kastade under Norkiöpingz besluut, och altså besitter 
Academien en hoop owisse, och af ringare condition godz för sitt gamble allodial 
Kong Gustafz frelse. Resolv. Att dhenna ransakning måste nödwendigt före- 
taghas.

5. Påminte M  Rector om bookhållare till Academien, att dhen skulle nu nödwen
digt föreslåås, och ihugkommas.

Aff dhenna occasion begynte M. Rector tala om bookhållarens aflöning, dhen 
han hafwer så stoor som Academias secretarior, och dher uthöfwer 2 halfwa bonde
gårdar, hwarföre frågar M. Rector Consistorium om icke skiäligt wore att förunna 
honom itt hemman så godt som bookhållaren hafwer, till sin löön. Hwilket och 
Hadorphi/u nu af Consistorio begierer.

Resolutio. Consistorium kan der till för denne gången inthz wist swara, emädan 
inthz hemman är pro tempore löst, och man inthz wist wet hwad hemman Acade
mien kan framdeles i sådant fall hafwa att tillgå. Doch är Consistorium benäget, 
att i dette fallet recommendera honom Illustriss. Cancellario till thet hästa, och der 
ded skulle inthz kunna gå ann med hemman, doch försökia om han icke i pen
ningar kunde få någon förbättring på sin lön. Notavit M. Brunnerus.

7. Angaf M. Rector om fisci mulctarum rekningar som ännu oclarerade ähro.
Doctor Sideni«j anbringade några pantböker för sui rectorat»r mulcta, och

ibland andra Lexicon Scapulae, och Grammaticam Graeca Antesignani, som wackt- 
mestaren hade uthpantat af Fordeele» och Joh. Sabbell, nu hafwer Fordelen betalt 
sin mulcta och begierer ige« bökren efter dhe höra honom till, men Sabbelen intet. 
Resolv. Tillståås Fordelen igenbekomma samma böcker efter dhe befinnas höra 
honom till, och Doct Sideni»j söker nu Sabbelen som ähr här i staden wistandes.

Doct. Sideni«r lofwade till nästa session willia rekenskap giöra för sitt recto- 
ratz mulcta.

8. Staphan Andersson fordom Academiae wacktdreng fordrar 25 dr. af sin löön 
efter M. Boo. Resolv. Han skall giöra först rekningh, och sedhan afläggia eedh 
dher på. Staphan Anderson inkallades, och sade 57 dr. ähr min fordran. Consisto
rium pålade honom rekning giöra på samma skuldfordran, dher uppå han sedhan 
skall eedh afläggia.
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9. Dn. Petri Rudbeckii fordran om sin löönz innestående rest. Resolv. Han skall 
efter hand bekomm sin löön, efter illustr. Cancellarii resolution den 17 Januarij, 
§. 23. Dock skall han inlefwerera en rätt stelt rekning och dher på eedh giöra.

10. M. Rector frågar om caput de officio Rectoris, item, de vita et moribus stu
diosorum skall upläsas. Resp. Jaa.

11. Jonae Kiörling bewillies att skrifwa egen disputation, efter han till studierne 
ähr bekant för en wacker dreng.

12. Jacob Anderson inkom, och angifwer om 2: ne bönder i Tenstad sochn och 
Waanstad by, Maas Eskillson och Erik Person, som lijdit hafwa stoor skada af wår- 
floden på sin sädh. Resolv. Dhem tillgifz 4 tunnor spanmJl hwardera.

13. Jacob Andersson frågar om mantalzpenningarna af praebendae hemmanen som 
ähre på 1655, 656, 57, och 658 af heradzfogden upburne, men i förledne åhr på
förde Academiae upbördzmän, att giöra rekenskap före, dherföre frågar han nu om 
Consistorium will han skall andra gången uthfordra dhem af praebendae bönderna. 
Resolv. Hafwa dhe förr giordt dhem åth häradzfogden, så kan icke Academien å 
nyo samma skatt fordra, eller böndren dhem 2 gånger uthgiöra.

14. Jöran i Breckestadh och Teenstadh sochn, ähr i wåras för sin oförmögenheet 
skull ifrån hemmanet komen, och ähr skyldig 14 tunnor 1 */2 fierd. och 85 dr. 
penningar. Resolv. Man tager af honom så mycket som fåås kan, och intz widare 
sökes.

Jacob Anderson säger samma hemman icke kunna beståå sigh uthan widare för
medling. Resolv. Sökes efter en annan åbo, och tå kan hemmanet förmedlas ännu 
en tunna, föruthan dhe 2:ne tunnors förmedling som förr gifne ähre, så att spanne- 
målz räntan blifwer nu 5 tunnor allenast.

15. Johan Anderson angifwer om en enkia i Hwitinge sochn och Gillberga by, 
som ähr skyldig 2 x/ 2 t»«na spanemJl och 119 1f2 dr. Hon hafwer nu intz att be
tala medh. Resolv. Dhenna saak remitteres till inspectores aerarii att cognoscera om, 
och sedhan referera Consistorio huru saken sigh hafwer. Ähr intet i förråd som sägz, 
och af henne taghes hwadh hon hafwer, kan man intet meer fordra än till finnan
des ähr.

16. Beswärar sigh Johan Anderson att krigzrentan påföres sigh af 3: ne hemman 
uthi Lindzåås, som intet uthgåå af samma hemman på dhen orten i Bergzlagerne. 
Resolv. Consistorium kan intet remittera dhet som rijkz besluut har stadgat. Och 
ähr nödigt att Quaestor fråges af hwadh skiäl han dhetta angifwer och fordrar.

Finis rectoratax consultiss. Bringii.

Anno 1661, die \datum ej utsatt] Decembris 
rectoratus administratio- 

nem suscepit 
vir clarissimus et experientissunus 

Dn. Olaus Rudbeck medicinae 
Professor publicus.

Den 16 Decembris
kallade novus Rector in Consistorium inspectores typographiae D. Loccenium, M. 

Ravium, och Dn. Quaestorem angifwandes huru stort oorder ähr på tryckerijt uthi
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ett och annat medh gesellerne, item scoor oenigheet, trätor, och försummelse, dher- 
före ähr nödigt att man nu i hoop kommer, tili att wisse ordningar emellan dhem 
giöra, huru dhe sigh uthi sitt lefwerne och embete förhålla skole.

1. Fans nödigt att efterspöria, hwadh tryck som på tryckerijt war sedhan dhet 
gambla sändes åth Hållandh.

M. Eskill bekende, Dubbel Augustin swensk som nu fins war ther tå qwar, kunde 
sättias ett patent af.

2. Swensk fractur som kunde sättias halfannan 4:t medh. Dhetta slogz i fierdingen 
och sändes till Stregnäs och kunde sättias een heel form uthaf.

3. Dyrdanck swenska som kunde sättias half annan column af, blef sompt qwar, 
sompt sendes till Hålland, kunde rättias 1 */2 quart medh.

4. Canon Trusk[?] rändes sompt till Hålland, sompt till Stregnäs i fierdingen, 
kunde sättias 1 1 (2  quart medh.

5. Augustin cursiff, Augustin Roman war och qwar af gambla trycket, hwardera 
så mycket en kunde sättia 6 columner in 4:to medh, men sedhan rändes till Streg
näs, så mycket en column rättias kunde af hwardera.

6. Alt hwadh som mera öfwer war, slogh Johan Pauli i en fierding, och rände till 
Stregnäs.

7. Den spinnelen medh modren rändes och till Stregnäs, som ofta efterfrågat ähr.
Sedhan inkallades Curio, Johan Pauli, Rasmus, och Per Anderson etc. Och före-

höltz dhem att dhe obligerade ähro stadigt arbeta, när sådant wankar, efter dhe niuta 
Kongl. privilegier ifrån all bårgerligh tunga, item skola the agnoscera Curionem för 
sin huusbonde, och intz tergiversera. Dher på uplästes Curios Kongl. privilegier, 
och förmantes att the skola honom hörige och lydige wara. Sedhan efter altijdh 
höres bullra på trycket, och dhe lefwa i stoor oenigheet sig emellan, hwarföre 
finner Consistorium nödigt några statuter dhem föreställa, efter hwilka dhe sigh 
rätta skole, och dhen som icke will sigh redeligen förhålla, skaU dher efter blifwa 
straffat eller afsatt.

Johan Pauli tilltaltes om tryckerijt som ähr solgdt till Stregnääs och dhen spin
nelen, huru han sådant dristade sig Consistorio oåthsport. Han swarade, iagh satte 
dhet man i pant hoos honom, och har dhet igenlöst allareda. Consistoriales frågade 
honom om han kan dhet igen skaffa? Johan Pauli sade. Till distingz will iag dhet 
altsammans igenskaffa. Dher medh åthnöydes M. Rector, och steltes till distingz 
tijden, tå trycket igenskaffas skulle.

Här medh frågade M. Rector huru mycket trycket war som till Stregnäs kom. 
Bengt [Thüring] bokebindare in kom och bekende, att fyra åhr sedhan war book
tryckaren här, och kom till dhen ände hijt att sökia sin betalning af Johan Pauli, tå 
fick han en half fierding tryck af honom. Tå iagh frågade tryckaren, huru han fick 
det, sade han, iag har tagit dhet i betalning af Johan Pauli. Jagh frågade huru han 
torde handla medh honom, efter dhet war ey hans, han sade, hwadh kommer dhet 
migh widh, allenast iagh fåår min betalning. Trycket war i en fierding, men intz 
full, ty han war ofwan till något afhuggen. En spinnel fick han och, hwilken war 
honom mycket wälkommen som iag hörde, han war af messingh, helt färdig.

Per Anderson tillspordes huru mycket samma tryck war. Han sade, i en fierding 
war dhet, men intet full, dock mer än half, iagh weet intet wist, uthan menar 
dhet war på 10 eller 12 <ft, och wägdes på bisman. En spinnel fick ochså tryckaren 
i Stregnäs, hwilken såldes för gammult a 12 öre marken, som dock brukelig war.
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Widare sade Per Anderson, tå Johan Pauli och han något begynte träta: Johan 
Pauli, iag will säya idher, ni hafwa fixerat academien som ingen ährlig kar, medh 
dhet tryck ni infört hafwa från Hålland, ty dhet ähr bara blyy uthi mäst och nu 
förnött, dhet gambla som bortfördes war mycket bättre.

Här befalte Rector dhem uphöra medh trätande, och förlijkas, dhet the giorde 
och räkte alla hwar andra hand. Johan Pauli befaltes till distingz skaffa trycket och 
spinnelen igen från Stregnäs, dhet han lofwade.

Den 16 Decembw
beklagade sigh Academiae gewaliers stiufson Bengt, öfwer twenne adelzmänz 

tienare som honom slagit haffwa itt såår i huffwudet, och fordrade af them bard* 
skärare löön 2 rijkz dr. Denne Bengt fans icke oskyldig till något wållande uthi 
huggen, dherföre blef dhem emellan således afskedat, att tienarne betala båda i 
hoop 5 1/ 2 dr. och Bengt sielf 10 mk i bardskiärare löön.

Den 18 Decembrå
höltz Consistorium maius, prasse nt. M. Rectore, D. Stigzelio, D. Lithman, D. 

Odhelio, D. Edenio, M. Bringio, D. Hoffwenio, M. Forneüo, M. Unonio, Dn. Ravio, 
Dn. J. Bureo, M. Liungh, M. Brunnero, M. Fontelio, Dn. Bergh.

x. Inlades en recommendation ifrån Rijkz Ammiralen för studioso Petro Esberni
O.Gotho, att bekomma stipendium.

2. Angaf M. Rector om M. Boos enkias postulato, att Consistorium wille eftersee 
i documentis M. Boetii, om han hafwer upburit dhe extraordinarie uthlagor aff 
Academiens bönder, dhen tijdh Kongl. Cammaren påförer henne dhe uthlagors rest. 
Resolv. Hon eftersökie först hwadh åhr samma rest henne påföres, i Kongl Rekne 
Cammaren, sedhan kan henwe tillståås, att få låta genom någon dher efter sökia.

3. Androgh M. Rector Curios postulatum att få uthtaga dhet gamble och onyttige 
trycket som ey brukas kan, dhet han till Holland förskicka will, och låta omgiuta 
eller förbyta uthi nytt och bättre tryck, hwilket han will Consistorio inlefwerera igen 
af samma wickt och fullheet.

Curio inkallades och tillspordes till hwadh ände han dhet begiärer. Han swarade: 
Aff dhe skrifter som inkomne ähro ifrån Hollandh förr genom Johan Pauli, dhe 
ähre defecter, och kan af dhem en deel aldrig brukas förr än dhe compleet blifwa. 
Dhe skrifter will iag complet giöra låta, om iag fåår dhet onyttige och uthnötte 
tryck omwexla uthi nytt igen. Jagh will gifwa så mycket nytt tryck igen i wikt, som 
iag dhet uthnötte uthtager, och skall Academien intet kosta. Resolv. Curio tillståås 
sin begiäran på ofwanberörde wilkor.

4. Uptelier M. Rector restantierne aff fisco mulctarum, och säger att Ausii enkia 
ähr om sin rest påmint, till hwilkens afbetalning M. Rector har skiänkt 10 dr 
sölfwerm:tt, dhe andra resterne blifwa och infordrade i dhesse daghar.

5. Läät Rector upläsa caput constitutionum De officio decanorum, och frågade 
post § 2 decanos, hwadh dhe andra hwar i sin faculteet giort hafwa; 1. tili exempell 
angaf M. Rector sigh sielf hafwa borta warit i sommar en gång eller annan hoos ill. 
Acad. Cancellarium, ehuru wäl dhet kunde resarcieras medh läsning i trägården och 
annat som han mer än andra hafwer i beställning haft. Dherföre gifwer iag, sade 
Rector, till fiscum för min absentia 50 dr, hoppandes att hwar och en betracktar 
sin plickt i dhetta fall som weet sigh skyldigh.
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Sedhan nämde M. Rector D. Hoffwenium, att han i höstas war något borta. 
D. Hoffweni«j excuserar sigh, efter han dhe 8 dagar war medh Rectoris Magnifici 
förlof borta. Sedhan hafwer han läsit 2 timmar hwar dagh publice a 4: ta ad 6:tam, 
och dher till privatim onssdagar och lördagar dhet samma repeterat, hoppandes 
dher medh excuserat wara.

Dn. Joh. Bure begiärte något här på swara få, seyandes: Jagh menar constitutiones 
icke böre så stricte förståås, att när en som eliest ähr flijtigh råkar på en eller 
annan gångh borta wara, af något särdeles förfall, skall strax böta hwar gång, 
uthan så: dher någon försummelig funnes, skulle Rector eller decanus honom först 
admonera, och ther han sigh äntå icke bättrade, skulle han för Rectore och Con
sistorio angifwas till admonition, och sedhan afkortas i hans löön.

M. Rector swarade sigh willia dhenne explication wijdare af H:s Excell. Rijkz 
Cantzleren inhempta. Här på begiärte M. Rector, att hwar decanus för sigh wille 
giöra beskedh för sine decanater, anlangande sine collegarum lectiones.

Doct Lithman swarade: Mine medhcolleger anlangande, i mitt decanat, kan iagh 
dhet wittna att somblige hafwa läsit meer än dhe borde dhen tijden. D. Stigzelior 
har aldrig försummat någon timme, ehuru wäl han ofta af consistorio ecclesiastico 
har hindrat warit.

D. Odhelior har föruthan publicas lectiones, disputationes privatas hållit, och om 
någon hafwer en timme försummat, hafwer han dhet medh flere resarcierat.

D. Jordan hafwer sin höga flijt anlagt, och mycket giort dhenne tijdhen både 
medh publica lectione och privata, item disputationib»r. Och i en summa, iag har 
orsaak att berömma mine medhbrödher, för sin flijt.

M. Bringius sade: Hwadh min collegam anlangar, weet fuller alla han intet gierna 
försummar någon timme, uthan giör sin flijt.

Dn. Petr»j Gaveli«r, har fuller borta warit till octobers månat, som Consistorio 
kunnigt ähr. Hwadh Consistorium nu dher om sluter, ståår dhem till giörandes.

M  Brunnemr sade. Jagh har och i dhenne termin warit decan»/, och har fuller 
sedt hwadh dhess embete kräfwer i dhetta fall, och har tyckt att constitutiones uthi 
dhetta hafwer bordt hållas, hwarföre iag dhetta en gång eller annan in facultate 
hafwer påmint, som wittnas kan, men efter intet, så alt här till, ähr in praxin kom
mit, hafwer icke häller iag kunnat dhet alt för högt, öfwer wanligheten drifwa. 
Hwadh min person anlangar, will iag giöra beskedh för min lection, och önska 
dhet dhet komme in praxin som constitutiones biuda och innehålla. Icke dhess 
mindre, har iag mine collegas ex occasione understundom eftersedt, och funnit dhem 
alt flijtige, så att iag har icke annat säya, om icke någon genom resande hafwer 
absenterat sigh och borta warit. Eliest har iag intet annat att betyga, än att the sine 
embeten medh flijt idkat hafwa.

M  Rector sade, orsaken till sådan inquisition ähr, att många hafwa intaal på 
professorum embeter, och seya att the stoor löön hafwa, och dock försummelige äre 
iblandh, dher dock andre som i hofwet tiena, och i Chronones tienst ähre, måste 
uthan löön arbeta.

M. Forneli»j sade. Hwadh min profession anlangar weet M  Rector att iag en 
tijdh sedhan war något siuk, föruthan dhet har iag ingen timme försummat, och 
kan någon öfwertyga mig hafwa någon timme försummat, will iag gifwa 40 rijkz- 
dall:r.

§ 3 :tius uplästes.
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M. Rector påminte om studiosis i medica facultate, att the ingen willia tili bene
ficia admittera, förr än han kenner alla grääs och temmelig förfahren [ähr] in 
anatomia.

M. Ravius påminte att dhen som hafwer duplex stipendium in orientalib«j 
linguis, Esaias Humble, har intet giort i dhen lingua han beneficium hafwer, uthan 
medh försummelse penningar tagit och aldrig täckt sitt studium dher till appli
cera.

6. Petrus Hagellbergh angifz af M. Bringh att få disputera egen disputation. M. 
Brunnerar sade sigh haffwa den öfwersedt Resol. Ingen ähr dher emoot.

7. § 6:tus om Adiunctis uplästes. Här begyntes tala om M. Ol. Gestrinio att han 
ähr mycket oflijtigh, och giör aldrig godt Discurrerades huru man skall bäst honom 
till rätta bringa kunna. Rector medh decano skola kalla honom, och honom till flijt 
admonera. M. Ravius sade bäst wara, att Academien wore af medh honom, ty 
faculteten har skam af honom, efter han dock aldrig godt giör.

8. cy.nus § uplästes. Om dhe som wijdh scholarna studera, och hijt komma frå
gade M. Rector, huru medh dheras examine hålles, och tyckte nödigt att constitutio
nes här uthinnan observeras. Doct Odheli«J, och D a  Joh. Bure, sade sigh hafwa 
åthskillige i sine rectorater till skolarne igen remitterat för dheras obeqwämligheter 
skull.

9. Decani constitueras. In facultate theolog. Doct. Odheli«r, juridica D. Sideni«r, 
in medica D. Hoffweni«/, in philosoph. M. Fonteli»r.

10. Assessores in minori Consistorio. Doct. Odheli»j, D. Hoffweni»j, M. Ravi«r, 
Dn. Sundell.

11. Caput 6 De deliberationib»! § 1 uplästes.
M. Rector påminte höghnödigt wara, att dhet caput hålles, på dhet ingen af Con

sistorio må absentera sigh, eller böta efter constitutiones.
12. Inspectores aerarii et aedificiorum ähro förr satte, M. Bringius och Dn. Sun

deil.
Inspector typographiae blir nu Dn. Scheffer iempte D. Loccenium.
Om clave aerarii som förmäles in consdtudonih&r, att en skulle af inspectorib»j 

innehafwas, tyckes wara aldeles inpracticabelt, efter Quaestor som tijdigast dher wara 
måste, både sent och bittigt att intaga eller uthgifwa, dhet inspectoribftf will swårt 
falla, att påackta,

13. Upläste M. Rector spannemålz kiöpmennernes bref ifrån Kopparberget till 
Quaestorem, som begiära spannemålen för 14 dr tunnan. Resolv. Spannemålz wärdet 
blifwe ståendes wijdh förre prijs a 16 dr. t«»na, dher på orten.

14. Om Academiae bookhållare förmälte Rector, att dhen som nu ähr här, och 
giör rekningarna ferdiga praesenterar sigh, och beder att han måtte komma i con- 
sideration dher till. Dock seyer Rentemestaren, att dhenne ähr ey så snell, som dhen 
förre, men kan ey wist seya, innan han hafwer rekningarne förfärdigat

Consistorium hölt för godt att Rentemestaren sielf en wiss och godh föreslåår 
och praesenterar Consistorio.

15. Om wackten ähr nödigt en godh reformadon.
16. M. Rector frågade om gateläggning, som helt nödig ähr, om professores 

willia låta läggia, hwar för sin gårdh. Dher till resolverade alla, att willia dher till 
nu i winter låta framföra sand och steen. M. Rector sade, landzhöfdingen will skicka 
medh staden att dhe skola för sine gårdar läggia.



i 66i : i8  decem ber-ig december 91

Om kyrkian frågade och Rector, hwem dher om kring läggia skulle? D. Stigzeli»j 
sade, alla böra hielpa tili att läggia dhess gatu, ty man har intet order af kyrkio- 
penningarne sådant kosta. D. Stigzeli#j sade sigh willia kosta sin fampn att låta ther 
läggia. Så swarade M. Rector och M. Forneliar, dhe andra nekade intz dher tili. Af 
Academien skall dhess tillhörige gatu kostas.

Till broo öfwer åån i Swartbeken, sade M. Rector och nödigt wara något kosta, 
hwar till dhe andra swarade, dhen nödigh wara.

17. Dn. Quaestor påminte om någre godz, som borta ähro från Academien, dhem 
han upräknade i sitt bref, och slöötz att the skulle wara i minne, att insinueras 
Academiae Cancellario.

18. M. Rector påminte om restrekningarne efter M. Boo, att dhe måste till 
sundagz wara ferdige, och hwar giöra eedh på sine rekningar, som förr ähr begynt, 
så will Quaestor lefwerera penningar ther på. Dhetta lofwade dhe alla som hafwa 
att fordra, och dhe andra sammaledes, som intet fordra, att dhe ey något öfwer 
hafwa.

19. Inspectores stipendiariorum urgera inscriptionem stipendiariorum.
Insattes altså

Ex Uplandia:
Ivarus Magni,
Benedict»j Hammarin»r får continuation in 3:tia classe.
Ericus Hembergin».r,
Andreas Ausenius.

Andreae Calenio bewillies 8 rikzdr aff fisco studiosorum.
Magno Petri Blix bewillies af mulcta.

20. M. Boetii enkias bref uplästes, om attest aff sin mans documenter. Blef widh 
förre siuut.

Den 19 Decembris
framhafdes efterfölliande grassatores af gewalin coram Rectore, och således döm

des:
1. Johan Engzelius och Daniel Tuderus anklagades af Erik Jonson för natterop, 

och uthdragne wärior, them wackten af them tagit haf:r. Engzeli»r nekade till 
ropande, men wäriorne beståår han att the hade uthe. Resolv. Efter the icke förr 
hafwa warit framwe, tillståås dhem lösa sine wärior medh 1 dr sölfwermynt hwar- 
dera.

2. Frans Möller, grefwe Gabriels tienare inkom, som medh sine cammerater tagen 
war för nattrop och wäriedragh. Dhe nekade att hafwa ropat eller haft ute wä- 
riorna. Erik Joenson betygade fast att the hafwa illa farit fram. Men efter dhe 
andre wacktdrengarne ey wore tillstädes som wittna skulle, upskiötz saken till 
efter helgen, tå dhen skulle å nyo uptagas.

Efter dheras bortgångh, inkom Carl Anderson, och klagade på the samma, att the 
på hans lilla byggning hafwa brutit sönder lukorna, slagit sönder fönstren, och 
sökt efter Lilliehökens tienare. Dhenna hans klagomåål upskiötz och till efter 
hälgen.

Hadorphius sändes dijt att besicktiga skadan, och befans dhet ena fönstret helt 
sönder, och allenast 4 små rutor färdige, och 4 större. Dhet andra fönstret ähro
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5 rutor sönderslagne på. En gamul qwinna som nidh under i en fållbenk legat har, 
ähr och illa slagen och sårader i ansicktet.

3. Inkomwo Johan Munck, Zeverinus Hondorphi#r, Petrus Clavenius anklagade 
af wacktmestaren, att hafwa i fredagz afton, på stora torget uthmant wackten, medh 
skiälzordh, hunsfott, horer, wackt uth, uth, etc. Och när wij uthkomwo slogh en af 
dhem Jöns wacktdrengen i bröstet medh en steen, och skrijade alt fort. Johan 
Munck nekade, och förebaar någre excusationer, som ey tillfyllest giorde, emoot 
dhe sannlijke skiäl som wackten framdrogh. Resolv. altså. Emädan wacktdrengarna, 
som skulle om saken wittna, borta wore, och lijkwäl klart war att the hafwa rallat, 
och en af dhem hade gådt hem och tagit en eelgafl och strax kommit igen, dherföre 
resolverade M. Rector att dhesse 3 praesentes, medh sine bortawarande stallbröder, 
skulle böta 12 mk sö\iwerm:tt efter speciale Consistorii mandaat.

Den 20 Decemb.

kallade M. Rector å nyo decanos facultatum tillsammans, att förhöra hwadh pro
fessores öfwer förledne M. Bringii rectorat bestelt hafwa.

1. Doct. Lithman decanus facultatis theologicae, angaf 1. Doct. Stigzelium, att 
han medh stoor flijt hafwer under sin decanat arbetat, och hafwer nu för hälgen 
lycktat 1 'Epistolam Petri. Har och een disputation låtit någon tijdh tryckia, som 
långa i höstas hade warit disputerat, dher icke hans hustros siuklige tillståndh 
hindrat hade.

2. Om sigh angaf D. Lithman, att ehuruwäl iag har i dhetta åhr warit mycket siuk, 
som allom wäl witterligit ähr, lijkwäl hölt iag dhen promotions acten pro Doct 
Edenio i wåras, och sedhan dher till medh läst 4:tum Librum Moysis, hwar af 
allenast 3: ne capita restera, dhem iag wäl hade kunnat till ända hinna, hwar icke 
dhe många consistoria ecclesiastica hade oss hindrat, som nu nylig har måst nöd- 
wändigt hållas. Så har iag och acktat Historiam Consilii Tridentini pro privato 
collegio begynna, efter fåå äre som dhen materien tractera.

3. Doctor Odheli»r, har och under mitt decanat sin stora flijt giort, och absolverat 
prophetam Jeremiam, widh dhenne tijdhen. Item continuerar han sine disputationes 
in Augustanam confessionem och pro privam collegio uthgifwit Quaestiones theolo
gicas, och dhem 4 gånger om wekan disputerat i Academien.

4. Doct. Jordan. Har en särdeles flijt anlagt i sin lection och nu absolverat Locos 
communes, item har disputerat, och nu har en disputation färdigh.

M  Bringius, decanus facult juridicae. Angaf D. Sidenium hafwa här i terminen 
Iasie Giftermåla och Erfda Balcken, dhem han nu har lycktat; efter hälgen will 
han Criminalia begynna och continuera.

Jagh (sade Bringius) för min person hafwer i åhr läsit 3 Libros institutionum till 
ända, och en deel af 4:to libro. Privatim har iag i wåras 1. collegium hållit, dher om 
iag wijsar M  Rectori auditorum nomina.

In facultate medica Dn. OL Rudbeck, bekende sigh hafwa läsit Indicem botha- 
nicum, i åhr så när till ända exceptis trib«r litteris postremis X. Y. Z. som restera. 
Dhess föruthan hafwer iag hållit 3: ne collegia privata gratis, ett in anatomia, dhet 
andra in chymia, dhet 3 in musicis. Föruthan dhesse har iag äntå hållit 3:ne collegia, 
ett in physicis, och twå in mathesi, och emädan iag stundom moot min willia, 
hafwer måst försumma public leetionerne, förhindrat anten af förnembligit frem-
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mande eller patienter (dock efter ungdomen dher igenom intet ähr dH sine studier 
hielpter) dherföre hafwer iag uthlagt 30 dr kopp#rm:tt till cassan eller fiscum.

D. Hoffweni#;. Hafwer publice läsit Institutiones, och kommit in till partem se- 
meiolicum, sedhan och in Insdmtionibus, ett collegium hållit.

Decanus philosoph. M. Brunner«/, sadhe. Hwadh wår faculteet anlangar, hafwa 
wij dher om tillhopa warit i gåår, och låtit antekna hwars och ens arbete och flijt 
Dhet M. Rector hoos decanum som nu tillsatt ähr kan bekomm.

1662.

Den 8 Januarij
sammankallades professores i kyrkian, och kom m  allenast M. Rector, M. Bringius, 

D a  Scheffer, Dn. Sundeil, M. Fonteli#;, och slöto att en wiss skulle sändas till 
Kopparberget, som afgiör medh kiöpmennerna om spanneaaJlz handelen, och giör 
sitt bästa att få dhet mästa som han kan.

2. Canuto Haan som begiärade sitt duplex stipendium för micbsommars terminen, 
förwägrades thet, om han icke blifwer något in på terminen.

Den 15 Januarij
höltz Consistorium maius, praesentes erant M. Rector, Doct. Stigzeli#;, D. Lithman, 

Doct. Odheli#;, Doct Edeni#;, M. Bringius, D. Hoffweni#;, M. Fornelius, M. 
Unoni#;, Dn. Scheffer, Dn. Joh. Bure, M. Liungh, D a  Sundell, D a  Joh. Bergh.

1. Inlefwererade M. Rector hofrätzdommn uthi s. Stenii saak, hwilken up- 
lästes.

2. Angaf M. Rector om sin resa till Illustrissimum Cancellarium, och dhe werf 
som dher ähro expedierade, och först omtaltes dhe saker som under Reductionen 
hörer af Academiae Staat, som Consistorium har ärnat praeveniera, medh ansökiande 
om confirmation på sam m  godz. Tå illustrissimus Cancellari#; swarade, best wara 
dher medh subsistera så länge Academien them oqwalt niuter, och tijga så länge 
Reductionen tiger.

3. Påminte H:s ExcelL mig, att constitutionerne hålla, dhet Cancellari#; åth 
minstonne 1 gång om åhret skall Aaidemien besökia, hwilket H:s Excellens lofwade, 
och tå igenomlöpa willia constitutionerne, och see hwadh prakticabelt wara kan. 
Hwilket ey kan förr än efter påska skiee.

4. Framwiste H:s Excellens iag förslaget och afrijtning på Anatomiae huset och 
dhess bygnat. Dhet hans ExcelL gillade och bewilliade att i åhr dher uppå arbetas 
måste.

5. Om Academiae trägårdh giorde iag och påminnelse, att dhen nödig ähr wijdare 
begrijpas och medh några huus bebyggas, som en bothanices professor kunde boo 
uthi. Hwilket H:s Gr. Excellens tyckte godt wara.

6. Inlefwererade M. Rector sitt donations bref på dhen tompt som han Acade
mien donerade den 17 Jaa  1661. Consistorium tackade M. Rectori för sin benägen- 
heet moot Academien, och lofwade honom sin redebogne ähra igen.

7. Talade iag om gatuläggningen hoos H:s Excellens, emädan Cronan nylig 
hafwer gifwit itt starkt budh uth, att gatorna skola här läggias, och borgmestarne 
hafwa nu nylig dher om haft rådstugu, och besteh att gatuläggningen gåår fort
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Hwarföre måste nu Academien giöra sitt till, att icke något drögzmål hoos dhet 
academiske ståndet blifwer. Respond. Dher om ähr förr slutit, att Academiae ståndet 
will giöra sitt till.

8. Gaf iagh förslagh och relation om wattukonsten, huru dhen bebyggias kan 
medh billig kostnat, till Academiens och stadsens hela nytta. Hwilket och H:s Ex
cellens hölt för itt nyttigt wärk wara.

Doct. Lithman begiärte att M. Rector wille gifwa itt skrifteligit förslagh om 
wattukonsten, ty (sade han) wij förståå intet huru dhen kan fortgåå, innan man kan 
få dhet af skrifteligit förslagh intaga.

9. Gaf iag förslagh om stååltråås gallerwerk för böckerne i Biblioteket, dhet H:s 
Excellens tyckte godt wara. Hwilket och nu allareda begynt ähr af en polack som 
hoos H:s Excell. arbetat hafwer.

10. Om Bibliotekz taket att dhet kalkslåås för elzwåda skull, fann och H:s Ex
cellens nyttigt wara.

11. Efter nu trångt ähr i Biblioteket af dupletter, tyckte ill. Cancellari#.r godt 
wara, att dupletterne uthtagas och sättias i itt wist rum på nya Academien, som dher 
till beredas skall, att studenterne få dhem bruka, och allenast en selecta Biblioteka 
blifwa i dhet gamla behållit för professoribus.

12. Stegar och wattuspruter nyttige för elzwåda skola och förfärdigas, och i 
bereddskap hållas, efter H:s Excellens resolution. Huar professor behöfwer 2 sprutor, 
en stega, en bååshaka. Dhetta funno professores godt och nyttigt wara, och att 3 
läderämbar bestelles på hwar professor, sampt wattusprutor så många nödige ähre. 
En stoor och real wattuspruta, ähr och nödig, som skall wara i minnet att för
skaffas.

13. Om stipendiaterne talades och sampt resolverade H:s Excellens att Commu- 
niteet måste blifwa. Allenast sådant will H:s Excell. referera i Rådhet och för Ko
nungen om förslagen dher på.

Communidsterne blifwa 60 och 60 stipendiater, och skola professores hwar i sin 
faculteet taga sina wissa till sigh, uppå dhem inspectio» hafwa, och informera, och 
skola inge dher till tagas uthan torftige och flijdge, som innan 3 eller 4 åhr kunna 
sigh låta examinera. Och dhe stipendiater som på sådant »Itt komma fort i stu- 
dierne, will H:s Excell. taga ett register uppå, och i minnet hafwa att recommendera 
till denster i rijket, när något vacerar.

14. Om stipendiaternes recommendationer som mycket af högha personer komma, 
sade H:s Excell. Jagh will ingen som recommendatio» fåår, skall annorlunda få 
sdpendium, än undergåå samma condition som andre medh examine, och dher 
the gode kiännas, så snart promoveras som andra.

13. Item hafwer H:s Excellens slutit, att Consistorium, skall taga alla sdpendiater 
före, och examinando förhöra dheres qualiteter, och dhe som intet flijdge finnas, 
skola uthmönstras, och dhe flijdge behållas.

Här om discurrerade Consistorium, och slötz att Rector medh inspectoribus tagher 
dhem före, see dhem igenom, och taga om dhem kunskap ad referendum till wij- 
dare Consistorii deliberadon.

16. Om swärdzdragande som constitutiones inhibera, sadhe H:s Excellens. Efter 
Konungen hafwer dhet förr haft hoos sigh beswärat, och ingen förändring giordt, 
kan H:s Excell. dhenne djdh intet dher uthi statuera, eller praeiudicera denne Aca
demien meer än en annan.
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17. Om dhe andre studenter skall och inspection hafwas, att dhe giöra något godt, 
och kallas ett landskap en gångh om månaden och tillhålles att ståå sigh till wissa 
studier, och hwadh annat till dheres wälfärdh hörer. Dhetta giöre Rector och decani 
en gång om månan så kan gåå bättre till.

18. Här iempte admonerade H:s Excellens att professores willia wara enige sig 
emellan och inbördes till disciplernes exempel, hwilket H. Excell. medh mångh ordh 
förmanade.

19. Item hwar månat emoot skola Rector och decanar kalla adelens praeceptores 
tillsammans, och fråga hwadh dheras discipler giöra, som nu dher många ähre, och 
intet förnimmes hwadh dhe stort uthrätta, och när dhe see något godt ingenium i 
något studio, tå skrifwa föräldrarna till, hwar till dheras son bäst fallin ähr, och 
råda dhem till att befrämia sine barn i samma studier.

20. Communitetz rum will H:s Excellens att beredas skall dhe wåningar som nu 
ähro under förre Communitetz salen, dher uthi Communitetz stipendiaterne kunna 
få sigh maat Och Communitetz salen dhen gamle will illustr. Cancellari«/, att ett 
auditorium skall giöras uthaf.

21. Om Adiunctis talade och illustrissim»/ Cancellari«/, besynnerlig om Olao 
Gestrinio, att emädan han gåår i Stockholm hela Academien till skam och skada, 
och efter Academien intet böör så förgiöra dhess penningar, dherföre will H:s 
Excellens att han ändtlig skall afskaffas. Consistorium önskade något annat finnes 
för honom för hans fadhers meriter skull. Sedhan om adiunctorum stipendiis tyckte 
H:s Excell. best wara, att dhe stodo öpne understundom, och gofwes wackra karar 
iblandh, när the komme, eller funnes.

22. Om Curione talades och, att han skall låta tryckia en indicem åhrlig på alt 
thet som trykt warder här widh Academien, och öfwersändas till H:s Excellens.

23. Tryckerij ordningen läät iagh och H:s Excellens see, hwilken H:s Excellens 
gillade, och sade att Curio har alt dhetta i sin fullmackt förr att giöra och låta.

24. Talade wij och om Academiae bönder, att nödigt och wäl ähr att dhe för- 
höyas som draga kunne.

25. Om pappersmakaren som sitter och gifwer intet till Academien för sin 
qwarn, tyckte illustr. Cancellari«/ att billigt ähr han någon wedergiällning dher före 
gifwer. Resp. Consistorium will låta medh honom dher om tala, på dhet förnimmas 
kan, hwadh han draga må. Tycktes billigt att han något papper gifwer.

26. Om bookhållaren till Academien sade Rijkz Cantzleren att Bertill Person 
kommer nu uthur sin tienst, efter han ey förmå så resa iblandh som sig böör. 
Hwarföre hafwer H:s Excellens recommenderat honom hijt till bookhållare, efter 
han och helt capabell ähr. Och will han sittia qwar widh dhenne tiensten.

27. Om bortkomne hemman ifrån Academien påminte wij och H:s Excellens. 
1. Skädiga som D. Brunni«/ ha&wer, 2. Saleboda som Harald Olson besitter, 3. Lindz- 
åås, 4. Tibble uthiordh, 5. 2: ne hemman under Lowiss De Geer etc. Dher på 
swarade H:s Excellens, att Konungen måste sökias om sådant.

28. H:s Excellens frågade och hwadh som Professores läsa för tijdhen wijdh 
Academien. Och tå iag framwijste hwadh hwar och en giort hafwer, war han 
helt gladh dher uthöfwer, och sade sigh willia thee dhet för K. M:tt, helst efter 
Academien ähr i annat credit hoos dhe höga. Och läät H:s Excellens sigh fö rnim m a, 
i discurs, lijka som han icke lust hade längre att wara Academiae Cancellari«/, men 
willia the så giöra sin flijt, will han wara dhen han ähr inn i sin dödh.
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29. Sedhan begynte H:s Excellens tala om absentia professorum, och frågadhe 
huru dher medh hålles? Jagh bekende mig hafa pro mea absentia gifwit 50 dr 
kopp*rm:tt. Således giöra och flere som weta sig skyldige.

Dn. Sundeil sade att the hafwa låtit annotera i sin faculteet hwadh hafwer för
summat, och efter iag i höstas war 14 dagar borta will iagh dher före gifwa hwadh 
dher på löper, nembl. 8 dall. sölfwerm:tt.

30. Widh dhenne occasion frågade iag (sade M. Rector) om Gavelii absentia, 
hwar till H:s ExcelL swarade, att han skulle så wäl böta pro absentia som andra.

Consistorium discurrerade här om, och voterades på fölliande sätt:
Dn. Sundell sade att bäst wore intet nu räknades lectiones, uthan hela tijdhen, och 

låta honom en heel termin böta pro absentia, ty feriera ab occupationibus fåår m an  

sine tijdher, dock skiutes till Consistorii remission.
Dn. Liungh, efter han förr hafwer aflagdt sin excusation af defectu auditorum, och 

Consistorium hafwer endelz han[s] excusa/ion uptagit, dherföre kan wara nogh att 
till en recognition för absentia pålägz honom 30 dr sölfwermynt.

D a  Johan. Bure»j. Efter Illustr. Cancellari»* icke sielf hafwer lagdt något wist 
på honom, så tyckes icke så rigide medh honom handlas kunna, uthan om 100 dr 
sölwefm:tt honom pålades, tyckes wara nogh.

Dn. Joh. Scheffer exciperade sitt votum i dhetta fall.
M. Unoni»*. För dhe orsaker skull, som han tyckes rättmätige nogh framdraga, 

tyckes nogh wara om han gofwe 30 dr sölfwerm:tt.
M. Forneli«*, 100 dr sölfwermynt kan wara nogh af att böta för honom.
Sammaledes, på 100 dr sölfwerm:tt voterade Doct Hoffweni/s, M. Bringius, D. 

Jordan, D. Odheli»*, och D. Lithman. Men D oa. Lithman hölt billigt wara, att 
medh honom lindras, efter han klagade dhet samma i sin rectorat, om auditorum 
defectu.

D. Stigzeli»*, sade. Här ähre några orsaker som wij nödwendigt måste påsee i 
dhette fall. 1. Defectus auditorum, som han altijdh hafwer klagat om så wäl för 
Consistorio, som ehest i synnerheet för åthskillige. N u hade han inge auditores så 
war fuller ondt att läsa. 2:do. Skulle han af Consistorio warit admonerat efter con
stitutiones, när han oflijtig hafwer skattas, hwilket icke skedt ähr, som dock hade 
bordt wara, innan han skulle mulaeras. Dherföre ähr icke Consistorium uthan 
någon skuld, som sitt officium hafwer försummat i thette fall. 3. Weta wij att han 
säger sigh hafwa mycket rest till Stockholm dherföre, att han måtte af H:s Excel
lens blifwa recommenderat, så att studiosi måtte höra hans lection. Dherföre efter 
thet icke af bara försummelse flyter, tycker mig nogh wara att han böter 60 dr 
sölfwermynt.

M. Rector. 100 dr sölfwermynt, efter han mäst hela åhret hafwer borta warit.
Slötz secundum pluralitatem votorum, att han böta skall 100 dr sölfwermynt
31. Om sädeskiöpet refererade M. Rector, att gambla sädeskiöpmennen widh 

Berget och Afwestafors, willia 13 dr tunnaa gifwa, och ey meer. Resol. Till trettan 
minst sätties dhen, dock skall sökias att fåå 14 eller 131fz dr. Dhetta skiutz i Dn. 
Quaestoris skiöön att giöra sin flijt

32. En student ifrån Narfwen gaf iag (sade M  Rector) 5 dr af fisco, som ryt- 
tarne hafwa illa medhfarit. Dhet gillades.

33. Inlades ilL Cancellarii bref pro Olao Figrelio, om duplicis stipendii Prolonga
tion mädan han uthe ähr.
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34. M. Ravii fordran om sitt salarii begynnande en tijdh förr än han hijt kom 
till Academien, swarade ill. Cancellari«^ a dato introductionis kan han haffwa att 
fordra, och intet öfwer.

35. Sammaledes sade M. Rector, att illustrissima Cancellarie om dhe andra pro
fessorum restantier efter M. Boo resolverade, och sade H:s Excellens, iag weet intz 
huru iagh hafwer i dhenne saken giordt, att iagh hafwer bewilliat dhem sin rest, 
efter dhe sielfwe mäst ähr orsaken dher till, att så tillgångit ähr. Sedhan ähr och 
dhetta ett merum gratiale, att dhe fåå af thesse räntor sin betalning. Hwarföre 
måste dhen ingalunda, wijdare än ifrån dato introductionis extenderas, ty andra 
måste nu tiena Cronan 1 helt åhr uthan löön, och sedhan åthskillige afkortningar 
underkastade wara.

36. Orgenistens postulatum om någon refusion för orgewärketz reparation. Skall 
ransakas hwadh han giort hafwer, och hwadh dhet kan wärt wara.

Den 23 Januarij
höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, D. Odhelio, D. Hoffwenio, M. 

Ravio, Dn. Sundeil.
1. Inkom Matthias Holm på Nicolai Porselii wegnar, som slagen ähr af Doct. 

Sidenii dräng Michel Marcusson, och giorde dhenne relation om saken.
När Nicol. Porseli»r gick uthur bönen hem åth, och kom nidh i Bredegränden, 

kommo dhesse bönder körandes efter honom, och tå hade the omkull kiört studen
ten, och när han upstegh, fälte han några ordh som icke woro dhem behagelige, 
och uthaf dhet studenten något kallade dhem, som dhe icke kunne lijda, begynte 
the fösa efter studenten och fölgde honom in till hans port, och slapp så inn undan 
dhem then gången, uthan hugg. När han inkom refererade han för sin wärdh att 
en bonde war som wille öfwerfalla honom på gatun, tå dhe andra i medier tijdh 
komwzo på porten, williandes then medh wåld upbryta, och in till studentem En 
lijten stundh dher efter tå the hördes ey mera till, gick han uth och skulle see 
hwart the wägen togo, tå stodo the i försååt för honom, och begynte hugg gifwa 
på honom. Drengen togh yxen af bonden, och slogh drengen* twenne yxhammars 
hugg, ett i sijdan, och ett mellan axlarne, och ett på armen, sedan föll han omkull, 
och dånade wijdöpen, och tå slogh drengen ännu ett yxhammars slagh studenten 
på ansicktet, och högra sijdan, så att dhet ähr helt öpet mellan näsan och kinbenet. 
Dher efter boro the drengen* inn i gården, och sågo intet lijf uthi honom 2 timwar, 
alt till thess han begynte spruta blodh genom munnen.

Michell Marcusson refererade således. Så snart wij kiörde fram om m. Petter sco- 
makares gårdh, och nidh åth ladorna, tå hölt bonden nidh wijdh Lars Oluffsons 
gårdh, och gick in, frågandes om han wille kiöpa wete, af sigh. I medier tijdh kom 
studenten, och begynte tilltala pigan som satt uth hoos hästarna, och frågade henne 
hwij hon körde på sigh, sedhan sprang han efter gassen, som och war widh käl
karna, tå kom iag i dhet samma uhr gården, och tå badh gåssen migh att iag skulle 
hielpa honom, och som iag kom flydde studenten inn i gården, och sedhan kom 
han åther uth igen, och ref i giärdzgården efter stöör, och fick intet i händerna, 
dherföre sprang han åther i gårdh, och kom så uth igen medh en lång rijska eller 
klufwen stång, och tå ropade han wijd porten, kom nu. Tå sprang iag moot

* Felskrivning fö r studenten.
7-701118 Sallander
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honom, och slogh så till att han slepte stången, och sedhan waldra han en gång 
eller twå öfwer rygg åth porten. Try slenger slogh iag honom, sedhan boro the 
honom inn.

Drengen frågades war bonden war, om han intet sökte att hindra eller styra 
till godo, när studenten fick hugg. Han sade, bonden war och uthe, och kunde wäl 
hafwa styrt till godo, men han giorde dhet intet Yxen togh iag mädan bonden war 
inne.

Drengen uthwijstes och Matz Matzson i Åhrby drengens swåger inkallades och 
berättade: När wij kiörde uth för gränden, och kiörde till Lars Oluffsons gårdh dher 
studenten gieste, tå stannade iag widh gården, och gick in och frågade Lars Oluffson 
om han wille kiöpa wete af migh, och tå iag inne war, hörde wij i stufwun, huru 
the begynte skrijka uth för gården, och tå lupo werdzfolcket uth och togo in 
studenten, och iag war inne i medier tijdh. Och tå the finge inn honom, höllo the 
för hans döör, och wille intet sleppa uth honom, men så snart iag kom uth på gatun, 
slepte the uth honom, och han sprang uth på gatun, och skreek och ropade, sökian- 
des att fåå något af krakegiärdzgården. Sedan när han intet fick, sprang han inn 
igen, och kom så uth medh itt brädestycke i handen, och sprang åth drengen, rå 
lopp drengen moot honom, studenten slogh först till medh brädet, tå drengen sig 
undan week, och slogh så under medh yxen studenten i sijdan, att han föll, och så 
wijdare.

Bonden spordes om drengen war medh i gården? Han swarade, Ney drenge» war 
intet medh i gården.

Hwar låågh studenten? Han lågh emellan broon och porten.
Hwar war drengen när i komme medh hestarna? Han fölgde mig åth, och mädan 

iag war i gårdh, gick han åth ladorna.
Hwij togo ni ey fredh när i sågo sådant wara på färde? Dhet war så snart åth, 

som en handawending.
Pigan Annika inkom, och frågades om hon kullkiörde studenten. Hon swarade, 

intet kom iag wijdh honom. Här efter giorde hon denne rela&on. När studenten 
kom nidh till Lars Oluffsons port, dher wij höllo medh hestarna, frågade han mig 
hwadh iag war för een, och begynte skaka migh, och togh up en steen och slogh 
hestarna i sijdan medh, sedhan war han efter gåssen, men slogh honom intet, ty 
han sprang undan och till drengen och badh honom hielpa sigh. Tå kommo twå 
karar och ledde studenten i gårdh, rå sprungo drengarna åth porten med hwar sin 
slaga, och brångla något lijtet på porten medh slagan, tå kom hustrun uth och badh 
dhem intet bullra på porten, sedhan kom studenten uth, och brööt på giärdzgården 
och fick intet, therföre sprang han i gårdh igen, och kom uth medh en bräde
spillra, tå sprang drengen till studenten, och kom till broo ändan uthanföre, och 
som iag troor gick till baka, sedhan sågh iag intet huru han slogh honom, uthan 
dhen siste slängen dher studenten lågh, och wältrade sigh undaa

Pigan frågades hwem närmast hoon kiörde. Hon sade, iag kiörde näst bondan, 
och gåssen efter.

Item. Om drengen fölgde bonden i gårdh. Pigan sade, drengen fölgde intet 
bonden i gårdh.

Poijken Matz inkom, och sade. Bonden kiörde fremst, pigan mellan och iag dher 
näst. När wij kiörde fram om studenten, swor han och skrikte. När wij kommo 
till gården stelte wij dher hästarna, och rå war han efter pigan, och skakade henne,
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och togh en stoor tegell steen och slogh hestarna medh, togh och åth böxesäcken, 
och sprangh efter migh, tå låp iag till drengen och badh honom hielpa, tå komo 
drengiarne en medh slaga, och en medh yxe först efter studenten, och så kom folk 
uth, och togo honom inn, sedhan ginge drängarne i ladan igen. Ther efter kom 
studenten uth igen och rifde i giärdzgården, i medier tijdh hade drengen yxen 
qwar, och tå studenten intet fick, gick han in igen, och kom uth hafwandes itt 
brädestycke i handen. Tå kom drengen och slogh åth studenten. Han hoof sig 
strax kull, och walrade sigh, och så slogh drengen honom medh yxen try slagh, 
sedhan kom bonden och togh yxen af honom.

Frågades, war drengen i gård. Han sade, Ney.
När togh drengen yxen? Yxen togh han mädan bonden war inne, och behölt 

henne till thess han skadan giorde.
Mera kunde intet i dhena saken giöras denne gång, efter studiosi witne, besynner

lig en ryttare som in transitu hafwer sedt, huru saken tillgick, war ey tillstädes, som 
till härnest skulle sig finna låta. Dhesse drengens witne ähro wildoge, ty bonden 
ähr hans swåger, och pigan medh poijken tiäna bonden, och säija som dhem ähr 
underwist.

Den 26 Januarij
slötz i kyrkian af professoribus, att inspectores aerarii skola sammankomma och 

bestella om secret. Berns [0: Daniel Behmers] obligationer, han hafwer i Consis
torio.

2. Bewilliades Johanni Porselio Bothniensi 5 rijkz dall in sp. sigh till hielp i sin 
fattigdom.

Den 5 Februarij
höltz Consistorium maius närwarande M. Rectore, D. Stigzelio, D. Lithman, 

D. Odhelio, Doct. Edenio, D. Hoffwenio, M. Fornelio, M. Unonio, M. Ravio, Dn. 
Bureo, M. Liungh, M. Brunnero, Dn. Joh. Bergh.

1. Proponerade M. Rector om bönestunden skulle kunna hållas kl. 7 om mårgo- 
nen här efter, som förr omtalt ähr, för dhen nytta skull som dher mz kan wara, 
för qwinfolcken, att the tå kunna i kyrkian komma, som nu genom mattredning 
mellan 10 eller 11 hindras, så ähr och med kiöpmennerne, som tå i sine bodar gåå, 
hwilke tå först kunde up i kyrkian stiga, och sedhan i bodarne. Resolv. Dhenne 
saak tages i betänkiande till en annan gångh.

2. M. Rector förmälte att han medh inspectoribus nu hafwa hållit en uthrekning 
om stipendiariis, och giort förslaagh, hwilkas stipendia nu snart exspirera, item 
hwilka till Communi teet kunna taghas, och hwilke behålla penningar, dher om 
nödigt ähr för Consistorio recensera.

Här upläste M. Rector några af registret, och widh samma occasion talades om 
Jona Kiörlingh, hwars stipendium simplex nu exspirerar, hwarföre han duplex 
söker. Resp. Här ähr intet rum löst, uthan kanskee framdeles kan han hulpin 
blifwa.

3. Hr. Tomas [Krook], biskopens prest, nemdes i samma catalogo, tå M. Liung 
sade, han borde nu medh rätta afsättias, efter han ähr in officio, och begiärte under 
min inspection allenest een termin. D. Lithman lade sigh emoot och sade, man kan 
intet afsättia honom, för dhet han kosten har fått hoos biskopen, ty han ähr ännu 
in studiis.
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Ifår höltz om stipendiaternes qualiteter någon åthskillig discurs. M. Rectoris 
mening war dhenne, att hwar och en som begiärer något stipendium, måste först 
anseya hwadh studium han will slåå sigh till, sedhan måste han sigh dher widh 
stadigt hålla, så att han pro 2:do, skall kunna låta sigh examinera dher uthi. Hwar 
han icke dhet kan, och bepröfwes hafwa illa anlagt Cronones penningar, obligeres 
tå att betala them. Och efter studiosi gemenligen först måste öfwa sigh, uthi studiis 
philosophicis, innan dhe kunna till theologicum eller annat wist slåå sigh, så kunna 
the studiosi som stipendium expirerar före, medan the ähre in studio philosophico 
stadde, wäl promoveras till stipendium theologicum, eller en af the andre faculteter- 
nes, dhe sedhan slåå sigh till.

Talades om en som heter Wadman. Doct. Odhelbw wittnade han war oflijtig un
der sin inspection, sammaledes betygade M. Liungh.

Wijdare omtaltes hwadh qualiteter en studiosus skall wara uthaf, när han må 
stipendium bekomma. Här uplästes K. Gustaffz bref De stipendiariis UpsaL, daterat 
1624, 31 Augusti, som dheras qualiteter beskrifwer. Och slötz att hwar och en som 
will stipendium begiära skall efter samma ordning kunna logicam, rhetoricam, och 
congrue skrifwa sampt tala latin.

Sedhan skall hwar och en faculteet giöra en wiss ordning för dhem stipendium 
hafwa wela, om dheras qualiteter, och giöra förslagh på dheras obligationer som 
dhe gifwa skole, när dhe få stipendium.

Här iempte talades om dhen swaga music i kyrkian hålles, och angaf M. Rector 
nödigt wara aff studiosis dhem som in musicis verserade ähre, sammanhempta, och 
mz stipendiis beneficera, om dhe och ehest in studiis kunna prof giöra, på dhet 
musicen må komma sigh före.

Slötz. Dhe studenter som ähro verserade in musicis, och finnas dher iempte flijtige 
och snelle in studiis, them skall sådant reknas för en orsaak att thess förr benefi
cium åthniuta.

4. Företogz saken om studioso, som af Doct. Sidenii dreng skadd ähr. Och 
efter studenten eller hans fullmektige ey tillstädes woro, feltes studiosus till 3 mk 
böter efter Rådst. Balk. 1 cap. § 3.

5. Talade M. Rector om rekningarne professorum uppå theras rest hafwas nu 
förhänder, som begynnas a tempore introductionis, efter illustr. Cancellarii seneste 
sluut.

6. Om M. Boos enkias rekningars förfärdigande begierte M. Rector, att Dn. 
Bureus, och M. Fontelius willia för sigh taga, i medier tijdh skall en dugelig 
kaar eftersökias, som dhem uthföra kan.

7. Absentes i Consistorio, Doct. Sideni«j och hr. Scheffer uhrseckta sigh för 
kranckheet, Dn. Fonteli«j för sin faders begrafning skull om sundagh.

8. Secreterare Beems skuld omtaltes, att han skall wijsa quittenzen, som specifi
cerat ståår att wara i Kongl. Rekne Cammaren. Och skall samma skuld pådrifwas.

9. Frågade M. Rector om något talas skulle om hr. Päder [0: Petrus Melander] 
cappelanens predikan som han för 3 wekor sedhan om en odenssdagh hölt, och 
mycket talat om honorum distributione, huru dhen mycket confereras indignis, 
hwilket några af dhe senare magistris hafwa hoos faculteten angifwit, såsom skulle 
dhe wara af någon privat orsaak dher igenom mente. Dher om facultas och något 
sig inbördes talat hafwer. Här om discurrerades wijdlyftigt. Doct. Stigzeliftr ex- 
cuserade honom, icke hafwa ment någon in specie dher medh, uthan hafwa anled-
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ning dher till af texten och dhess commentatore. Hwarföre efter han in genere 
talat hafwer, böör ingen sådant till offension taga. M. Forneli»! sade thet samma, 
att faculteten har intet behof taga sådant till sigh, dhet gåår them intz ann.

10. Mårten Steenson excuserade sigh, ey kunna hijt komma för sin siukdom 
skull.

11. Illustrissimi Cancellarii bref pro Matthia Baltzar Schanio [0: MatthiaBalthasari 
Scano] till stipendium uplästes. Resolv. Han fåår stipendium eller Communiteet, 
dock skall han giöra något prof.

12. M. Rector repeterade sin förre relation om höga herrars commendationer 
säyandes: Wijdh dhenne occasion frågade iag Rijkz Cantzleren huru Consistorium 
skall handla medh sådanna? Tå swarade H:s Excell. Dhe skola såsom andra före
ställas och examineras, och ingalunda ehest tillsläppas. Finnas dhe capabell, må the 
sin commendation till godo niuta.

13. Påminte Rector M. om apotecaren som mycket försummelig ähr, och sällan 
wistas i apoteket, har allenast dher en poijke, och ähr dher till medh, som klagas, 
mycket dyyr. Här om hade något hwar af Consistorio att seya och beswära sigh 
öfwer. Hwarföre resolv. att han upkahas skall, och förmanas att sielf wara i boden 
eller apoteket, eller hafwa en gesell, som man kan säkert lijta på.

14. Efter nu M. Bringius i hastigheet ähr hädan ryckt worden, skall hwar och en 
af Consistorio för sig hemma betänkia om en dugelig kaar i stället.

15. Angaff M. Rector om dhenne nye klädnaden in Consistorio hwilken han af 
mulcta inkiöpt hafwer. Till hwilken han och sin deel gifwit har, efter dhet ehest 
icke tillräcka kunde. Consistorium berömde hans flijt, och tackade Rectori M. 
dherföre.

Här på slööt Consistorium, att dhesse saker aldrig skole uthlänas åth någon, 
wäre hwem dhet will. Till säkerheet för tiufwar, skall lukor bestellas för fenstren.

16. Intimations tafla ny skall och giöras, som professores särskilt kunna anslåå 
sine skrifter uppå.

Den 15 Febr.
höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, D. Odhelio, D. Hoffw., M. Ravio, 

Dn. SundelL
Inkom Henrick cantor iempte sin hustro, anklagat af en piga som dhe laghstadt 

hafwa åhret om, men pigan bortlupit, föregifwandes maatmodrens trägne oläte, och 
bitterheet emoot sig. Men aldenstundh cantoris hustro pigan mycken tresko tillwitte, 
hwar af hon som oftast måste pigan nödga till sine huusbestellningar, hwarföre fältes 
dhenne sententia. Pigan skall blifwa qwar till sagdan dagh uthi sin tienst, eller gifwa 
huusbonden efter XXI cap. Bygn.B. § 1. dhen uthfäste lön. Cantoris hustro hantere 
sitt folck skäligen, ehest om hon folcket obilligt tracterar, kommer hon under 
böte.

Den 21 Febr.
ante merid. sammankomwo in Consistorio M. Rector, D. Locceni»r, och Dn. 

Scheffemr som inspector typographiae ähr.
M. Rector angaf om itt slagzmåål på trycket, och mycken oenigheet emellan Jöns 

[Nilsson] gesellen och Johan Pauli, hwar till Joh. Pauli hustro kommit hade och 
medh mycken otillbörlig mun sigh dher skickat, hwilket icke ståår att lijda, uthan 
nu billigt afgiöras måste.
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i. Johan Pauli medh hustrun upkallades, item Jöns, och Erasm#j medh Per 
Anderson till wittnes.

Johan Pauli tilltaltes, som har nu 3 dagar borta warit af trycket och drucket, 
sedhan gifwit orsaak till thet slagzmåål som skedt ähr, efter han hafwer beskyldt 
Jöns hafwa stulit bookstäfwer uhr kasterna för sigh, som han i Joh. Pauli bortawaru 
tagit hafwer och innsatt i D. Loccenii werk, till att strax dijt läggia igen när arket 
wore aftryckt. Dher till medh tillstadt sin hustro ränna på trycket och föra en skam
lig mun dher på tryckerij folcket.

Johan Pauli swarade: Jöns har tagit en hoop bookstäfwer uthur min kast, mädan 
iag war nidre, dher igenom arbetet för mig hindras, hwilket iag icke lijda kunde.

Jöns sade att han så giorde, och att the pläga läna af hwars andras caster, när 
något felas för endera, så plägade iagh läna Joh. Pauli när honom felas pläga, och 
sedhan lefwerera wij dhem till hwar andra igen.

Erasm»j tillspordes huru många bookstäfwer Jöns tagit hafwer, han swarade: Till 
30 stycke togh han altsammans.

Johan Pauli förehöltz af M. Rectore och Dn. Scheffero, att saken war ey så 
stoor, att han hade mått beskylla Jöns för något tiufwerij, efter trycket hörer Aca- 
demien till, och ähr itt slagz tryck dhe sättia uthaf, och böra räckia hwar andra 
handen när något felas, efter icke alla species kunna ligga hoos hwar andra lijka 
mycket.

Päder Anderson wittnade att Johan Pauli sade hemma hoos sig, tå Pär Anderson 
till honom gick, att Jönss Nilsson hade stulit bookstäfwerne, hwilket iag sade på 
trycket igen, och frågade iag Jöns hwadh bookstäfwer han hade från Johan Pauli 
stulit Strax dher efter när Johan Pauli kom på trycket, begyntes här om trätan.

M. Rector sporde hwem dhen andra först slogh. Jöns sade, iagh slogh först till, 
2 eller 3 örefijlar, för hans skamlöse mun.

Johan Pauli tilltaltes, hwarföre han tillstår sin hustro gåå på tryket, och bruka 
dher en elaak mun som oftast. Hwarigenom hon och i ifrigheet har nylig sagt att 
Magn. Rector liuger, som Curio berättar.

Johan Pauli swarade, dhe ähro mina adversarii allasammans som här sittia. Item, 
när inspectores honom tilltalte för sådanne ordh, sade han, dhet skeer mig orätt.

Här medh uthwistes parterna och slötz att dhe efter tryckerij ordninge» plickta 
skole, hwar för sin brott

Här iempte inkallades åther parterna, och ordningen uplästes:
1. Uplästes $ 1. och tillspordes Curio, om han något dher emot hafwer att klaga? 

Han swarade, Ney. Uthan efter Johan Pauli hustro sade rätt nu någre ordh uthe will 
iag dhem seya. Hon sade: Dhen#e rätten ähr intet fyllest, att dömma öfwer oss, 
uthan hela Consistorium. Item sade hon att iag hade i 6 åhr gådt efter trycket

Dhenne hennes otijdigheet remonstrerades henne, och sades. Hon får ifrån thenne 
nidrige rätt appellera, och tå skola the som nu dömma, hennes contra parter 
wara.

§ 2:dus uplästes, och tillspordes Erasm«x om han genom Joh. Pauli 3 dagars borta
waru hafwer hindrat warit. Han swarade ney. Hwarföre remitterades penninga 
bötet för Joh. Pauli absentia, och tillsades i twå dyngh skola i prubban liggia, ett 
dyngh tillgifz honom.

§. 3 uplästes. Och tillsades Joh. Pauli medh mång ordh att han flijtig ähr, eliest 
skall han, första han nu framkommer, blifwa removerat.
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Joh. Pauli swarade: Jagh seer dhe hålla mera medh dhen ena parten än dhen 
andra. Dhenne beskyllning befalte M. Rector noteras, och honom hans otijdigheet, 
och causae gravitatem förhöllo, hwilket icke skulle finger mellan falla, så beskylla 
en heel rätt.

$ 7 uplästes, tå M. Rector påminte Joh. Pauli, huru lätt och uthan saak han kal
lade Jöns tiuf, hwarföre han böta måste.

Johan Pauli nekade sig hafwa kallat Jöns tiuf, hwarföre efter ey meer än itt 
wittne fans, blef dhenne beskyllning remitterat. Men dhet Johan Pauli eliest oterug 
ordh moot Jöns på trycket öfwat hafwer, dhet Erasmus och wittnade, dherföre felles 
han till 6 mk scAi-werttv.tx efter Rådst.B. 31. $ 2.

Sedhan efter han hafwer lasteliga talat å retten 2 eller 3 gånger ty borde han 
fallin wara till cap. XII KongzB. StadzLL. § 3. till 40 mk, men M. Rector will re
mittera dhen saak till 10 mk s.m:tt.

Jöns gesellen, faltes till böte för twenne pustar till 12 mk sölf*mm:tt efter XII 
cap. Såram.B. StadzLL

Joh. Pauli hustro skall intet meer gåå på trycket, uthan hon skall tå strax liggia 
twå dyng i prubban. Icke häller skola the andras hustror gåå dijt, widh lijka straff.

Johan Pauli förmantes wijdlöftigt till flitigheet, och enigheet, sampt tillsades ho
nom, dhet första han nu kommer medh mera buller, skall han wara afsatt, och 
aldrig meer komma på trycket.

Den 26 Febr.

höltz Consistorium minus a. m. praesentes M. Rector, D. Odhelior, D. Hoffweni#/, 
M. Ravius, Dn. Sundeil.

Erik Joenson wacktmestaren inkom moot några grassere studenter och sade: Nat
ten moot fredagen woro dhesse studenter på Nya torget och drucko, tå kom Andreas 
Petri och kastade en steen på cortigardies dören, sedhan kastade dhe 3 stora stenar 
på dören, och kommo så och stötte på dhen, som något åå lijde stodh. Ingen af 
wakten talte itt ordh, till dhem, uthan så snart wij gofwo oss uth, öfwerijlade dhe 
oss medh stenar och påkar. Dhenne dreng ähr skadd af Laurentio Krabbe.

Andreas Petri Wermelandus sade, när wij kommo på torget k. 10. Laurentius 
Eek och Laurentius Krabbe, woro stallbröder, sampt twenne andre Petrus Laurentii, 
och Gustavus Johannis, som boro kannor mz sigh. Dher druke wij lijtet, och sedhan 
aktade gåå sin koos, och efter ingen hördes i cortigardiet gick iag och slogh på 
dören, williandes upwäckia wackten som lågh och soff, tå kom wackten uth efter oss.

Erik Person sade: Twenne wärior hade the mz sig. Studenten sade: icke meer 
än en.

Erik Joenson sade: Natten dher efter kom hela landskapet och sökte efter oss, 
och sedhan hafwa dhe gådt alla nätter, och bullrat. Jagh har sport att dhe hafwa 
warit tillsammans i Nyckelboo gården och giort ens att sökia oss, dherföre hafwa 
wij intet fredige warit för dhem, ty dhe hafwa warit så många.

Doct. Hoffweniaj betygade: Ett ohörligit buller hafwer dhesse nätter warit kring 
mig, att iag icke hafwer fått haft någon roo.

Emädan saken ähr widlyftig, om Andreas Petri har upstudzat landskapet, och 
man icke weet om han inskrefwin ähr i Åbo, dherföre måste han wara i fengelse 
till nästa Consistorii dagh, eller skaffa nöyacktig caution.
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2. Humblegårdz drengen Johan Oluffsson, hafwer warit insatt i fengelse af staden, 
för hans hustro skull, som förwist har warit. Orsaken skall efterspörias, hwij dhe 
honom fengslat hafwa.

Consistorium maius höltz dhen 5 Martij.
Praesentes M  Rector, D. Stigzeli«/, D. Lithman, D. Odhelius, D. Jordan, D. Side- 

nius, D. Hoffweni&r, M. Forneli»r, M. Unonior, M. Ravius, D a  Bure»r, M. Liungh, 
M. Brunnemr, M. Fonteli«j, Dn. Joh. Bergh.

1. Inkom studiosus Nicol. Porseli&r och refererade om sin skada af Michel Mar- 
cusson, således:

Dhet hände sig så, när iag från bönen moot k. 11. och kom i gränden in moot 
dher iag giester, kommo dhe kiörandes medh 3 par hestar. Bonden medh drengen 
kiörde fremst, och pigan mitt uthi, bonden kunde iag ackta mig före, men pigan 
intet Hwarföre när iag skulle wijka mig undan för pigan, komwo hennes hästar 
så in på mig, att iag ey fly kunde, och stötte mig så öfwer en steen; tå kiörde the 
om mig, och iag lågh qwar på gatun. Tå kiörde the till min wärdh Lars Oluffsons 
port, ther hölt bonden, och gick in i gården, williandes sälia wete; så kom iag efter 
gångandes, och togh så i pigans kälka och skakade i dhen, frågandes hwij hon kiörde 
på migh; sedhan lopp iag efter gåssen några stegh. Tå kom Michel uhr ladan och 
togh yxen på kälkan, och dhen andra drengen som war medh honom, hade en 
stång, och fölgde efter mig in i porten. Tå gick iag in och wärden läät porten igen. 
Tå slogo the på porten medh yxhammaren, sedhan gick iag in i min stufwa, och 
war så dher en stundh inne. Så gick iag uth igen om porten, och hade intz i handen. 
Tå kom Michel drengen igen, och sprang åth mig medh yxen, tå togh iag up en 
widie som lågh för migh, och mente kunna förswara migh. Men Michel slogh mig 
i ryggen twenne slagh, iempte porten, så föll iag om kull och dånade, tå slogh han 
migh thet 3:die, i ansicktet, sedhan ruskade han på mig (som dhe andra säya) och 
sade: Ligg dher till faners, så gick han sin koos.

Här näst uplästes ryttarens wittnesskrift huru saken gick tilL
Drängen Michel spordes om han något wijdare hafwer om saken bekiänna, än 

förre gången? Han swarade: Jagh har intet meer att säya. Uthan när studenten kom 
3:die gången uth genom porten giorde iagh skadaa

Lars Oluffson studiosi werdh aflade sin edh och wittnade. Först kom Nicolaus inn, 
och sade böndren willia slåå migh, tå gick iag uth medh honom, tå ruskade han i 
kälkan, och gick itt slagh eller tu, kring kiälkan efter gåssen, tå sade iag pass på 
Nicolaus, tå ginge wij in. Så kom Michel ifrån ladun, och hade yxen medh sigh, 
tå sade iag åth drengen, din skielm skalt tu så bryta på annars port och giöra öfwer- 
wåld, blif på din huusbondes arbete. Sedan Nicolaus hade lijtet inne warit, gick han 
uth, och hade een tunn spillra medh sigh, och tå fick han af drengen hugg.

Här uthwistes parterna, och Doct Sideni«r medh, och sententierades.
Efter Michel Marcusson drengen hafwer lupit uhr ladan aff wredzmodh, medh 

yxen, och till porten, och brutit på dhen, williandes inn, Falles han till 40 mk efter 
dhet 4 cap. EdzörB. initio. 2. För dhe twenne yxhammars slagh i ryggen och sijdan, 
hwar af studenten blåå wardt, niderföll till iorden och dånade, skall han böta efter 
dhet 9 cap. Sårem m. willia initio, för hwardera 12 mk. 3. Sedhan för fullsåret i 
ansicktet, dher beenlösning ähr uthi kommit, böte 20 mk efter Sårm. m. wil. 
cap. 7. 4. Lytesboot, efter studenten ähr af såret lytt och deformerat i ansicktet,
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fälles till 6 mk efter dhet 8 cap. Sårm. m. wiL 5. Efter studiosorum privilegia §. 3. 
böter han här till 20 mk studiosi eensaak. 6. Yttermera för studiosi sweda och 
werk, sampt hinder och skadeståndh, skall drengen gifwa studioso 50 dr kopp«rm:tt 
efter Consistorii godtfinnande, och studiosi begiäran. 7. Såsom och betala barberare- 
lönen.

Drengen medh studioso inkallades och domwen pronuncierades.
Här på frågades hwem drengen har som gåår i caution för bötet eller måste han 

sittia i arrest till thess han skaffar sigh löfte. Drengen nemde sin husbonde D. Da
niel, och badh honom cavera för sigh. D. Sideni«; swarade, han har en deel af sin 
löön inneståendes hoos migh, dhen will iag cavera före att skola Consistorio till
handa wara. Dhetta åthnöydes ey Consistorium, uthan D. Sideni«; skulle cavera 
för hela summan, dher drengen skulle blifwa uhr arrest. Tå lofwade D. Sideni«; 
att willia gåå godh för sammt böter, som i domwen specificerat ståår, att the skola 
blifwa uthlagde till fiscum innan dhenne rectoraten i sommar ändas.

Denne caution begiärtes af Consistorio skriftelig. D. Sideni«; swarade, iag gifwer 
ingen skriftelig caution, dhet ähr nogh att thet föres till acta. Rector swarade, dhet 
behöfz intet skriftelig, iag will cavera för böten hoos D. Daniel, sedhan han nu 
först sponderat hafwer.

2. Sedhan inkom M. Ravius emoot h. Carin Roderskiöldh.
M. Ravius sade. Det loflige Consistorio ähr nogsampt witterligit om dhen im- 

mission som hr. landzhöfdingen hafwer mig gifwit på hennes hemman till thess 
iag min fordran efter Cammar inwisningen betalt wore. Och tå gafz länssmannen 
befallning att taga af hemmanen, dhen spannetnål som war kommen af dhem alla 3 
dhet åhret 1661. Men Pär Bengtso» som befalt war att see på Academiens bäste för
hindrade länssmannen att dhen uthtaga. Och strax i then natten efter, bortfördes alt 
hwadh ther war, emoot länssmannens förbudh, efter hr. landzhöfdingens ordre. Och 
efter dher inne lågh hwadh som skulle komma till wårsäden och böndren nu fordra 
af mig säde, begiärer iag uthsädet igen.

H. Carin sade. Fogden har mig sagt att han intet skulle få någon sädh tå strax, 
uthan på fölliande åhr. Intet sattes någon låås för lador eller boden, uthan dhet Per 
Bengtsson hafwer satt på Academiens wegnar.

M. Ravius sade immissionen ähr stelt på åhr 1661. Enkian nekade.
M. Ravius sade, samma natten efter Per Bengtson satte låås för ladun, hafwer 

enkian låtit bortföra råden dher ifrån, som böndren wem. Enkian sade, N i råya 
intet sant. N i skola dhet aldrig kun»a bewijsa.

ResoL Dhet kan intet här uthi giöras innan immissionen kan fåå sees, och landz
höfdingen kommer hem som dhen förklarar, sedhan måste och Per Bengtson och 
böndren komma hijt, som dher om witna skola. I medier tijdh skall hwarken M. 
Ravius eller enkian något dher röra.

3. Inkom wacktmestaren moot grassere studenterne.
Studiosi förebore någon excusation uthi saken, som dock intet gälla kunde, emoot 

wacktens sannlijkare relation. Dherföre feltes sententien. Efter Andreas Petri hafwer 
kastat på cortigardies dören, skall han böta efter EdzörsB 4 cap. 40 mk allenast, 
efter han och skall förwijsas. Sedhan Laurentius Krabbe, för hufwudsåret efter 
SårrnB. m. will. 9 cap. och constitutionum fördubbling 24 mk, dher till ballberare 
lönen. Yttermera efter the hafwa giort oliud på gatun, skola the böta efter peculiare 
Acad. statutum 12 mk hwardera. Andreas slipper dhe 12 mk, efter han i prubban
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legat har nu i 8 dagar. Dock skall Andreas Petri förwijsas på en tijdh, till thess han 
fåår sin episcopi attest, om sitt lefwernes merkelige emendation.

Laurentii Krabbes böter caverar D. Jordan före. Laurenti«; Eek skall gå i prubban 
till thess böterne ährläggias, eller caution stelles.

4. Om stipendiaterne ähro några puncter af decano facultatis theolog. ingifne, 
som nödige ähro i Consistorio debatteras och slutas om.

1. Om then som hafwer stipendium en gångh till ända haft, om han skall i 
een annan faculteet åå nyo stipendium simplex få. Negatur, men duplex kan han 
fåå, om han af så skiönt ingenio och progress ähr.

2. Dhe som hafwa förnenwwe pasdagogier och stoor löön, blifwa och förwägrade 
stipendium, efter förre Cancellarii resolution.

3. Skall hwar faculteet inläggia sine förslaagh de profectu suorum, qui in nu
merum stipendiariorum recipiendi sunt.

4. Skola stipendiarii hwar i sin faculteet blifwa examinerade en gång om åhret, 
och förnimmas hwadh profect dhe giöra för beneficio Regio.

5. Må the höra hwadh lectiones them behagar, iempte thet studium som the sig 
addicerat hafwa.

5. Sal. Bringii enkia och nästa slekt, begiära någon förmyndare af Consistorio. 
Resp. Dher ähre för målzmän af neste slekt, dherföre behöfwes intet någon af 
Consistorio.

6. Petro Colbekio är afkortat en termin af stipendio medico tå han ännu i dhet 
studio war, genom s. Stenii inhibition. Resp. Han låte sigh nöya medh dhet han 
fått hafwer, efter han icke i dhet studio continuerade.

7. Om Gestrinio, att faculteten skall honom företaga och admonera att sökia sigh 
något annat

8. M. Rector frågade om han böör böta, när han icke lääs publice i rectoratet 
Resp. Ney, ty Rector lääs när han hinner, propter officii molestias.

9. Om begrafningar, att the ey hållas dhe dagar som läses på, efter dhe mycket 
hindra lectiones publicas och andre i sine bestellningar. Resolv. Söndagar och 
odensdagar och lögerdagar kunna begrafningar hållas, och intz the dagar som 
läses uppå.

Den 8 Martij
uthi Rectoris huus.
En skräddare Jonas Steenson från Stockholm supplicerar till M. Rectorem om en 

skuldfordran af P. Kyronio, som P. Petroni»;, Törneskiäär, G Bereli»;, till 100 dr 
hafwa gådt gode före att betala willia, och sigh igen till försäkring taga en hoop 
böcker, som uthi en kista dher till lagde ähre.

Studiosi sade sigh hafwa lofwat samma böcker taga willia i förwar till Michaelis, 
men böckerna finge dhe aldrig om händer uthan the stå hoos hr. Sundell qwar, och 
intet hafwa wij för någon betalning caverat uta» för pantens securiteet.

Resolv. Panten will M  Rector låta i rätten uptaga, och låta till Joen Steensonz 
betalning försälia låta. Hwi[l]ken när then försolgd ähr, will M. Rector genom 
Räntemästaren per wexel honom betala låta.

2. Bengt Matzson bagares hustro klagade oiwer Martinuw Quast, som af sigh länt 
hafwer en wäria dhen hon icke kan igen bekomma. Quasten sade sigh hafwa dhen
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länt åth en annan, som ey har welat dhen igen lefwerera, men iag skall fuller skaffa 
dhen till rätta igen. Rector befalte honom skaffa werian i denne wekan igen, dhet 
studenten lofwade, och hustrun åthnöydes.

3. Martinus Schilling och Petrus Seberus, Wesmanni, som anklagade äre aff 
Depositore Gaudio, och Gangio, för dhet the hafwa gått fulla nattetijdh, och hem 
i annars gårdh, sökiandes novitium, medh många inconvenientier.

Gaudius Depositor sade, dhessa hafwa illa hanterat novitium Laurentius Erici 
Noraeum medh åthskilliga inconvenientier, slagit honom medh åthskillige apespeel, 
och ähr dhenne Martinus mycket otijdig, och incorrigibell, ehuru wäl wij af landz- 
skapet, hafwa, medh flijt och mycken förmaning, sökt att giöra honom godh. Dock 
fruktar iag han aldrig bättre blifwer.

M. Rector sade. Dhesse borde till något drygt straff falne wara, men efter landz- 
skapet beder för them, skola the medh högsta straffet förskonas, och för natteroop 
böta efter placatet 12 mk hwardera. Dher till både tillhopa 12 mk efter M. Rectoris 
arbitral censur för hemsökning; komma the oftare igen, skola the efter tillbörlig
heten straffade blif[w]a.

4. Gothlandi 6 inkomso, anklagade för mycken oskickeligheet medh dryckerij, 
och annat owäsende, dher uthöfwer grannar, och en och annan kring dheras här- 
berge klaga. Hwarföre förmanas the att afståå medh sitt owäsende, sökia att lefwa 
i nöckterheet, flijtigheet, i studier och andre redelige dygder.

Den 10 Martij
giorde D. Sidenius eedh uppå sin rekning in Consistorio praesente M. Rectore et 

Hadorphio.

Den i i  Martij
wore professores upkallade i kyrkian och kommo tillstädes, M. Rector, D. Stig- 

zelius, D. Odhelius, D. Jordan., D. Hoffweni»!, M. Unonius, M. Brunner«!, M. 
Fonteli«!, D a  Bergh, Dn. Quaestor.

1. Uplästes twenne recommendationer för M. Laurentino till illustr. Cancellarium, 
och biskopen i Schara, att blifwa promoverat till primam lecturam, som nu dher 
sammastädes löös finnes.

2. Praesenterade humblegårdzmestaren 2:ne drengar Oluff Erikson och Anders 
Abrahamsson benämde, i dhe afgångnes Erik Rotz och Joen Joensons ställe. Resolv. 
Oluff Erikson som för hafwer warit under rytterijt, skall först skaffa sig pass, att 
han dädan ähr förlossat, och icke medh andras tienst behäftat. Anders Abrahamson, 
som hafwer tient D. Sidenium förr, kan ther till antagen blifwa, och nu insättias på 
mantalz längden.

3. Laurentius Alzbecki»! begiärer testimonium. Resp. Gifwes honom.
4. Jacob Anderson begiärer att bekomma frijhetz bref på Academiae hemman 

Backa, till att befrija sigh dher igenom för knekterotering, så will han wäl hemmanet 
upbyggia, och icke mindre dhess skatt ährläggia till Academien, eller dhet i sin 
löön afrekna. ResoL Jacob Anderson bewillies frijhetz bref medh sådanne wilkor.

5. Sammaledes begiärer Abraham Person att få frijhetz bref på Tarf hemmanet i 
Knifstadh, på dhet han för rotering dher kunde frij blifwa, och will icke dhess 
mindre sin åhrlige skatt ährläggia till Academien, eller dhet i sin löön afrekna. 
Resolv. Honom tillståås medh sådanne conditioner frijhetz bref.
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6. Studioso ex Schania bewillies ännu 20 dr sig tili hielp.
7. Olaus Bozeus får hålla egen disputation.

Den 26 Martij

höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, D. Hoffwenio, Al Christiano 
Ravio.

1. Framstälte Pär Erikson ringare en klagan om sin hustro, som en döör i 
qwarnen hafwer fallit på och slagit illa. Dören war löös, och icke af mölnarne 
bewarat.

Resolv. Per Erikson skaffe sig till nästa Consistorii dagh wittne om dören, om 
hon tillförenne hafwer lutat eller ey, item låte syna sin hustros skada, som hon dher 
af fått hafwer.

2. H. Ingredh Andersdotter Johan Persons hustro, beswärade sig öfw e r  Jacobi 
Cursoris hustro, att hon hafwer uthi en process i domkyrkian, öfwrfallit henne 
icke allenast medh skiöflande och skiutande, uthan och mz skiälzordh, dher hoos 
brukandes en stygg mun.

Cursoris hustro swarade, att h. Ingrid hafwer i domkyrkian när itt barn christna- 
des lupit fram om sigh, dher hon tillförenne gick i processen, oansedt hon mycket 
yngre ähr, och ey högre af standh. Cursoris hustro nekade att hafwa kallat h. Ingrid 
några skiälzordh.

H. Ingri wille medh twenne wittne bewijsa att Cursoris hustro hafwer brukat på 
henne oquädins ordh, och kallade dher till twenne hustror, h. Dordij Oloff Rotz, 
dhen Cursoris hustro wräkte, efter the förr hafwa sig emellan oenigheet haft. Och 
Lars Oluffsons hustro i Nattstugugården som dock icke wille giöra edh.

Resol. Dhem tillbiudes att förlijkas, men willia the intet, komme tå h. Ingred 
medh f[l]ere wittnen här näst.

3. Petrus Christoph[o]ri beswärade sigh öfwer sin fordom discipel Georgium* 
Alan[dr]um Angerm. hwilken han efter prof. Brunneri vocation hafwer någon 
tijdh sedhan till information antagit, medh försäkring att han skulle för discipulo 
bekomma kost efter fadrens ordh, och Brunneri försäkring, men han fick icke 
allenast ingen kost medh discipelen, efter han dhen samma som till dheras uppe
hälle destinerades, bortsolgde, uthan måste hålla sigh sielf kost, och honom till 
wären informera, hwilken discipell sedhan bortreser praeceptori owettandes, såsom 
och en zedel lemnade, uthi hwilken han sin lydno prseceptoren upsäijer.

Johan Georgii swarade, att prseceptoren proponerade allenast för sigh sådant 
som han tillförenne hade i trivial skolan lärdt, och för den skull behöfde intet 
Petri Christophori information. Eliest hade han och inga ordre att taga praecep- 
toren medh sigh hem. Upskiötz till wijdare M. Brunneri wittne här om. Vid. 
30 April.

Den 30 Alartij** 

giorde Doct. Locceniar edh uppå sin rekning i Consistorio.

# Felskrivning för Johannes G eorgii.

**  Inskrivet före  protokollet fö r  den 26 mars.
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Den 9 April
höltz Consistorium maius, närwarande woro: M. Rector, D. Stigzelius, D. Odhe- 

lius, D. Jordan., D. Sideni«r, D. Hoffweniar, M. Forneli#/, M. Ravius, Dn. Scheffer, 
Dn. Bureus, M. Liungh, M. Brunnemr, M. Fonteliar, Dn. J. Bergh.

1. Anders Erikson i Broo söker ännu att få blifwa ensam wijdh hela hemmanet. 
Hafwer fått illustr. Cancellarii recommendation ther om till Räntemestaren. Resol. 
Efter Rentemestaren hafwer till sig brefwet fått, och will sielf dher på swara, 
som han säger, och berätta om mansens wäsende medh hemmanet, kan dher medh 
så länge beroo. Sedhan fåår han swar om sin begiäran. Syyn som han begiärer, 
skall han innan fåå dagar bekomma genom inspectores, Dn. Sundeil, och någon i sal. 
Bringii ställe.

2. Sigfridh Jöranson i Kiälbymyran och Tänstadh sochn, söker att få blifwa widh 
hemmanet, som han frånsagd ähr, efter han intet för frijhetz åren bygdt hafwer. 
Resolv. Efter bonden föregifwer sig i frijhetz åren mäst hafwa medh åkerens 
uprättande beställa, och lofwar nu här efter husen upbyggia, dherföre skola in
spectores dijt resa, och syna huad han giordt hafwer, och huru tillståår.

Magnificus Rector helsade Consistorium ifrån illustrissimo Cancellario, och sade 
sigh hafwa någre saker om Academiens wesende framdragit.

1. Om Academiae bookhållare, tillståår H:s Excellens att Rentemestaren må sielf 
eligera en godh kaar dher till, efter han dhen sielf mäst pålijta skall. Nu har iag 
talt medh Rentemestaren dher om, han tycker willia behålla denne till tienst först 
itt åhr till proff så länge. Resp. Consistorium ähr intet här emoot allenast han 
gofwe en obligation att willia här widh Academien qwarsittia, och sleppa dhen 
tienst han hafwer i Stockholm.

2. Om M. Boos enkias rekningar talade iagh sammaledes, hwilka och skole widh 
pingestijdh företagas när bookhållaren kommer igen.

3. Talade iag om Professorum rekningar som skuld funnes uthi till Academien. 
Så undrade H:s Excellens huru dhe skulle hafwa blifwit så mycket skyldige, som 
hafwa sutit och haft sin ricktige löön. Och resolverade här uthi, att inspectores 
aerarii skola dhem företaga och genom see, sampt kungiöra Consistorio sedhan 
hwadh skuld uthi dhem funnes. Och sade H:s Excellens att hwar samma skuld 
komme för Cammaren, finge.Consistorium intet dher aff.

4. Widh samma occasion talade iag om Bemens rest, tå illustrissimus Cancella- 
tius swarade, att dhen måste så wäl clareras som dhe andres och hwar intet annat 
hielper, skall Cammar fiscalen komma ther öfwer, och samma skuld uthfordra, 
iempte alle dhe andres.

5. Sedhan om enkiorne som obligationer hafwa efter sine män, sade H:s Ex
cellens, att dhet hielper intet, dhe skole dhem som andre swara till, och betala. 
Men hafwa the något i sine rekningar att wijsa dher emoot, skall dhem ståå 
öpet.

6. Och efter någon kunde wara som tänker, att iag något framdrager, som 
icke alt H:s Excellens willie och resolution har warit, dherföre will H:s Excellens 
låta protocollet uthi the saker som han resolverat hafwer, för sig upläsa, när H:s 
Excellens hijtkommer, på thet om någon twijker i sakerne så wara passerat, kan 
ihet tå få höras.

7. Framwiste iag och för H:s Excellens förslaget på stipendiaterne, hwilket H:s 
Excellens wäl behagade.
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8. Här efter discurrerade Consistorium hwadh spijsmestare the få skulle, och 
föreslogz Påål Andersson, hwilken gillas och confirmeras till spijsmestare, af 
Consistorio, så frampt han kan någon godh hustro sig bekomma, efter thet embetet 
mäst af hustruns snellheet hänger. Hwarföre skall dhetta i tijdh honom förkunnas, 
att han weet sine saker dher efter skicka, och sigh en snell hustro föresee.

9. Uplästes conceptet af kiöpebrefwet medh Edenberg på hans tompt iemte 
Academiae trägård belägin, som M. Rector tillkiöpt hafwer för 1200 dr. Och efter 
Consistorium befann Edenberg öfwer nog för tompte# betalt wara, skulle dhen 
clausula af hans kiöpebref uthelåtas, som förmäler att han en deel af gården 
skiänkt hafwer.

10. Om M. Laurentini promotion till Schara talade wij och medh H:s Excellens, 
hwilken tyckte godt wara att han befordrat blifwer. Och efter H:s Excellens 
begiärte å nyo ther om påminnas, hafwer iag conceptet dher på fatta låtit, som 
upläsas kan.

11. Om sal. Stenii testementz tompt, androgh iag och att dher till allareda en 
trägårdzmestare antagen ähr, och tienlig ähr under Communitetet läggia för alla 
handa slagz krydder skull, som ther till behof giörs. Hwilket och H:s Excellens 
tyckte godt wara.

12. Nemde iag om Colmodini son som stipendium söker, och dock förr af en 
fruu på Curöön stipendium hafwer. Hwilket H:s Excellens tyckte obilligt wara, att 
han tå flere skulle bekomma.

13. Giärdzwacktare ordningen som wij giort hafwa, approberade och H:s Ex
cellens, och att dhen må tryckt blifwa.

14. Framwijste M. Rector Consistorio werderingen på Mårten Steensons gård, 
hwilken werdering förhögh tycktes wara, dock skall sökias kiöpman till dhen, eller 
skall divisio proportionaliter i gården skee inter creditores.

Sammaledes refererade M. Rector, att M. Boos enkias gullkied, ähr på råd- 
stugun hembudin. Men nu kommer enkian och fordrar penningar af Academien 
igen.

15. Om M. Boos enkia resolverade H:s Excellens, att ehuru wel hon sig mycket 
öfwer ligger om någon remission, kan lijkwäl intet annorlunda medh henne giöras 
än the andre enkior. Och Academiae hemman skall hon mista efter hon dhet illa 
handterar, och böör therföre skatten betala som en annaa Dhe andre hennes hem
man som M. Ravius hafwer, sade H:s Excellens, att dher hon samma hemman för 
sin skuldz afbetalning nödgas försällia, kan Academien dhem hälre lösa än någon 
annan.

M. Ravius offererar Consistorio sin panträttigheet i Malma hemmanen att lösa 
fram för någon annan.

16. Om Gestrinio har iag och talat medh illustr. Cancellario, han tyckte best 
wara att han wore afsatt, och toge sig annat före, efter han dock intet godt widh 
Academien giör. Här emoot sade ingen.

Professor Bureus sade sig caverat hafwa för honom hoos Erik Hansson för 
150 dr, begierte att få niuta lönen för dhenne termin som framledh att betala hans 
skuld medh. Hwar emoot ingen sade.

M  Fonteliftr refererade om honom, att när han blef af facultate philosophica 
kallat, och till admonition stelt, swarade han, sigh intet kunna någon reprehension 
tåla af någon, efter han i 7 åhr har tient för Adiuncto, och lefwat sub quasrula.
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Hwarföre han heller will tiensten upseya och om sådant af Consistorio otilltalt wara, 
än något dherföre graveras. Och stelte han sig helt styf emoot faculteten, och gaf 
intet något ordh till besta.

17. Om qwarndammens reparation som i fiool skedde, låter Dn. Quaestor fråga 
om dhen på byggningz staten upföras skulle. Hwilket Consistorium sade änteligen 
skee böra.

18. Om Hadorphii fordran att bekoma en adiuncturam till sin löön som hans 
antecessores niutit hafwa. H:s Excellens har resolv. att willia honom dher till 
confirmera, allenast Consistorium först giör sitt till.

19. Om M. Bentzelio, att H:s Excellens will och approbera honom till adiunc
turam philosophicam, hwar facultas sådant behagar. Dhet hafwer iag och insinuerat, 
att the medh första må förklara sig uppå.

20. Om dhen klädnat som tienlig ähr för M. Rectore att bruka uthi publicis con
sessibus, efter constitutiones, will illustrissima/ Cancellari«/ att the blifwa förfär
digade af sammet uthan och innan. Item Cursorum nya kiortlar af brunt kläde.

21. Sedhan talte iag något om adelens sielfzwåld här wid Academien, och sade 
för Hans Excellens både itt och annat huru nu gåår till i kyrkian och eliest. Tå 
resolv. Hans Excellens att alla adelens praeceptorer skola sammankallas, och tillhållas 
förmana sine discipler till correction; hielper tå intet skall Consistorium skrifwa 
H:s Excellens dher om till, och tå will H:s Excellens itt bref hijt till dhem sielf 
skrifwa, som för dhem upläsas kan. Hielper sedhan intet, tå will H:s Excellens 
sielf komma, och sökia uthi beste måtton ordinera.

22. Om musicen förtalte iag och mine förslagh, tå H:s Excellens them wäl be
hagade, och sade sig gierna see att dhen komme i någon gång.

23. Om professione juridica admonerade H:s Excellens, att Consistorium äntelig 
wäl tillseer hwem dhe eligera, som kan i samma studio wel förfahren wara, och 
republicen till upbyggelse lända, hwilket på nästa Consistorii dagh skee måste. 
Hwarföre ähr nödigt att wij ähre betänkte oss emellan efter wärt samweet sådanne 
karar föreslåå, som Academien till heder och upbyggelse wara kunne.

24. Grefwe Päders recommendation a 24 Julij 1661 för Andrea Campanio in- 
lades, item illustrissimi Cancellarii bref för Johanne Tibergh dat. 15 Martij 1662, 
hwilka företagas skole tå consultationem stipendiariis skeer.

26 [25 överhoppat]. Uplästes Lars Larsons Nerbelii bref om opbudet på Mårnääs 
andre gången.

27. Johan Alm begiärer hielp i sin siukdom aff fisco studiosorum. Resolv. Ho
nom gifz 10 dr kopparm:tt först, så länge man om hans wilkor wijdare spörier.

28. Talades om byggningen här på Academien, att nödigt är camrarne besiktigas 
huru illa nu medh dhem tillståår, och förslaagh giörs, huru facultatum kammrar 
dher byggias skole.

Den 12 Aprilis
i kyrkian, slötz om bonden i Broo Anders Erikson, att blifwa skall widh Rente- 

mestarens disposition, så att han blifwer allenast widh halfwa hemmanet, och dhen 
andre besitter andre halfdelen.

2. Tensta bonden i Källmyran blifwer och frånsatt, efter Rentemestarens ordre, 
efter han på frijhetz åhren intet bygdt haffwer, och än oförmögen ähr hemmanet 
förbettra.
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Den 15 Aprilis

höltz G>nsistorium maius extraordinarium efter bönen praes. M. Rectore, D. Stig- 
zelio, D. Lithman, D. Jordano Edenio, Doct Sidenio, D. Hoffwenio, M. Fornelio, 
M. Unonio, Dn. Bureo, M. Fontelio, Dn. J. Bergh.

M. Rector proponerade om een apotekare som är kommen och sig under Acade- 
mien praesenterar, hwilken hr. Klöfwerfelt hijt till sig commenderat hafwer, efter 
jagh (sade Rector) efter en sådan i Stockholm sökt hafwer, af dhen orsaak att 
Nilz apotekare har sig annor handeil företagit, som han mera påacktar, ähr sällan i 
apoteket, och mangel finna låter på medicamenterne. Så will han ock icke hålla 
mesterswen, som honom befalt ähr, hwarföre wi] medh honom icke längre kunna 
benöyde wara.

Här om discurrerades, och af någre inwändes best wara honom först admonera 
in Consistorio till emendation.

Medici påminte hwad admonition han förra hafwer fått, men intet sig efter- 
rättat. Här inkallades den fremmande apotekaren, Petter Gothfrid ifrå» Calmare, 
och sades honom af M. Rectore att Consistorium will till neste postdagh bettre 
om saken consultera, och tå honom swar gifwa, hwad sluut i medier tijdh skeer. 
M. Rector frågade hwadh conditioner han begiärer. Dher till han swarade sig 
ey andre begiära, än hwadh i privilegierne är till finnandes, och att han niuter 
itt godt beskydd und:r Academien. Dock begiärer han på första åhret frij wåning 
och 50 rixdr. till resepenningar. Efter hans afträde, lofwade M. Rector sig willia 
hielpa honom frij wåning på förste 2 åhren, att lijsa Academiens beswär ther medh, 
såsom och Consistorium tillstodh honom 50 rixdr. resepeningar.

Sedhan refererade Rector huru han efter Consistorii sluut a 5 Februarij sände 
först in Martio Hadorphium att seija honom [0: Nils Wolimhaus] till Consistorii 
willia, att han tager sig en mesterswen som ståår i boden, och hwad mera som 
omtaltes.

Hadorphi»/ fick dhenne instruction att gåå till apotekaren medh, af Rectore 
Magnifico. 1. Efter Consistorium befinner honom mycket sällan wistas i apoteket 
af orsaak, att han 2. sig en annan handelt, iempte apotekare embetet företagit 
hafwer, och, pro 3:tio: allenast betroor medicamenternes praeparationer sin poyke, 
som dock en fullkomlig mestare fordrar, therföre ähr Consistorii willia, att han 
anten förskaffar sigh en godh mesterswen som ståår i apoteket, och man säkert 
förtroo kan medicamenternes beredning, dher han sielf icke seer sig ther altijdh 
wistas kunna. Eller och 4 :» , öfwergifwer endera embetet, anten blifwer widh boden 
som han sig nylig företagit hafwer, eller apoteket, efter omöyeligen ähr, han kan 
både wel föreståå, som nu synes, att mycket defect finnes i apoteket hwilket nöd- 
wendigt dher wara borde.

Här till swarade Nilz Simonsson apotekare således: Hwadh som anlangar dhet 
iag seyes uthi apoteket sällan wijstas, för bodhen iag hafwer företagit, så må iag 
bekenna att inge månge stunder gå förbij om dagen, som iag icke wistas i apoteket, 
fast iag icke ståår dher alt stadigt, efter så icke altijdh behöfz. Och kommer ingen 
praescription, som icke går igenom mine händer för än dhen beredes. Så oklok 
är iag intet, att iag iuu måst weta hwadh som beredz i apoteket, eliest kunde 
poyken mycket som beredz fördölia, och penningarne sigh till godo wenda. Boden 
som iag företagit hafwer är mera hustrunes handel än min, och hindrar mig intet,
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fast iag gåår emellan apoteket och henne om dagen, dherföre har iag acktat flyttia 
apoteket dijt bort nästa bodhen iempte. Och må iag bekenna att af apoteket kan 
iag föga öfwer 4 eller 500 dr om åhret hafwa, för medicamenter som medici för- 
skrifwa, hwilket dhe wäl weta som praescriptionerne uthgifwa. Dherföre måste iagh 
der till taga mig någon mera handel före, ehest wore omöyeligen iag kunde ståå 
mig. Mesterswen kan iag intet taga, efter dhen kostar meer om åhret hålla och 
aflöna, än apoteket kan förtiena, uthan alt thet som kommer, kan iag medh min 
poyke wel bestella. Och will iag försäkra dhe godhe Herrar, att poyken, som iag 
nu hafwer, kan apotekare konsten rätt så wel som någon mesterswen, så att iag 
tryggeligen kan betroo honom, hwadh som förekommer efter han nu en rund tijdh 
hoos mig warit hafwer, och iag mz stoor flijt hafwer honom informerat, så att iag 
wäl kan mig om honom försäkra. Att iag skulle öfwergifwa boden och blifwa widh 
apoteket, dier twert om, kan iag intet giöra, ty om iag skall sanningen seya, in
drager mig boden fast mera om månaden, än apoteket. Så kan och ingen begiära 
att iag skall öfwergifwa apoteket, ty dher uthi hafwer iag min konst lärdt, mine 
medell på medicamenter och vasa nidlagt, som månge penningar kosta. Hwem will 
gifwa migh mine penningar igen? Nu hafwer iag i höstas till 600 rixdr medica
menter förskrifwit, som nu i wår inkomma, hwilken omkostnat iag hoppas ingen 
kan begiära att iag fåfängt nidlägger. Och när iag them infåår förmodar iag att 
intet defect i apoteket skall finnas, som dhe Godhe Herrar wäl skole fåå see, när 
the fram åth sommaren willia visitera. Och skall iag winläggia mig att ingen ting 
må fela anten på praeparationen eller medicamenterne, uthan i besta måtton giöra 
min flijt, att wara the gode Herrar till behagh.

Den 17 Aprilis
sammankommo af Consistorio minori, M. Rector, Doct. Hoffweni»j, M. Ravius, 

Dn. Quaestor.
Och slötz efterfölliande, att Långe Mårtens gård i Westeråås skall selias för hans 

skuldz afbetalning till Academien, på wanligit städernes maner genom 4:drat alnar, 
emädan dhen ligger på en aflägse ort i staden. 2. Husen selies för wedh, om dhe 
icke kunna bettre och högre uthbringas. 3. Åkeren, som slotz åker ähr, skall 
selias på wanligit maner, och som dhen geller emellan andre på dhen orten. 4. Bygg- 
ningen som ståår på wreten selies efter borgmestarnes werdering, sammaledes ladu- 
gårdz husen. 3. Tärepenningar beståås honom som reser och om samma ärenden 
besteller, så mycket skäligt pröfwas tarfwa.

Den 18 Aprilis
höltz Consistorium maius extraordinarium k. 10 praes. M. Rectore, D. Stigzelio, 

D. Lithman, D. Sidenio, D. Hoffwenio, M. Fornelio, M. Unonio, M. Ravio, Dn. 
Sundeil, M. Fontelio, Dn. Bergh.

1. Angaf M  Rector om dhen skuld efter sal. M. Gestrinium, för hwilken till- 
förenne Snacken har låtit sig merkia att swara willia, men efter man icke kan få 
honom, frågade M. Rector om icke Olaus Gestrinüw i dhetta fall kunde för saken 
tagas. Tycktes pro resol att dhe andre skulle och wara tillstädes.
8-701118  Sallander
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2. Påminte Rector huru illustr. Cancellari«* har om Olai Gestrinii remotion 
talat, sampt inlades Dn. Quaestoris attest dher om, huru illustrissimi Cancellarii 
ordh falne wore, dhet och M  Rector i maiori Consistorio sist angaf. Men efter in 
facultate philosophica något ähr senast handlat att han kunde få qwar sittia, efter 
Gestriniftr sine förre ordh annorledes uthtyder som han i adiuncturens opseyande 
felte när han först kallades och Decan*j sedermera här in Consistorio bekende, 
hwarföre jagh nu (sade Rector) dhetta å nyo till Consistorium refererar. Här om 
discurrerades något. Men efter illustrissimi Cancellarii betänkiande war emellan, 
sade sigh ingen kunna dher emoot giöra.

2 [bis]. Discurrerades om apotekaren, som nu beswärar sig att han är ifrån 
embetet satt uthan någon laglig orsaak. Och uplästes hans supplication, innehållandes 
att få wijdh apoteket sittia, efter Kongl. priv. M. Rector förtalde hwadh mangell som 
finnes i hans embete. Dher på recenserades hans iurament, och M. Rector fram- 
wijste mangell i alle dhess puncter. Såsom och Consistorium något hwar hade emoot- 
seya.

Sedhan nu Consistorium öfwerens kom om dhen nye apotekarens antagande, 
discurrerades huru Nicolaus Wolimhaus skulle af bliffwa medh sine medicamenter 
och vasa etc. Rector swarade: Dhen nya apotekaren loffwar sig af honom handla wela 
medicamenterne som duga. 2. Frågades, hwem som colligera skall örter på dhenne 
tijdh, som nu hemptas skole. Resp. Studiosi medicinse kunna dhet giöra, och selia i 
höst åth dhen andre.

Nicolaus Wolimhaus inkom, sade sig hafwa förnummit att Consistorium will 
antaga en annan apotekare, dher han dock intet weet sig något så stort committerat 
hafwa, att han dherföre skulle afsettias sedhan han all sin welferdh mest dher uthi 
nidhsatt haffwer, och seer sig intet kunna sitt igen bekomma, hwar så handlat medh 
honom warder. Dhe orsaker som M  Rector sände och läät seya mig in Martio 
genom Hadorphium lofwade iag intet hindra skola mitt embetes förrettande. Efter 
som iag för 600 rdr medicamenter förskrifwit hafwer ifrån Holland till i wåår, 
som E:rs Magnificens af mitt contract kan see, och fördhenskull alle defecter wel 
supplera kan. Dherföre iag Consistorium beder att få niuta hwadh skäligit är, 
emedan iag intet så stort brutit hafwer, att iag således må afstött blifwa. Item sade 
Nicolaus apotekaren, att Doctor Hoffweni«j är sigh fast gramse, och kanskee 
mycket till sin ruin opererar. Doct. Hoffweni»j swarade sig intet hafwa emoot 
honom, uthan att Wolimhaus steller sig pervers uthi hwadh han kan, och för- 
trätar honom, dher han lijkwäl annorlunda borde. Hwaruthi Doct. Hoffweni»jr 
någre saker uptalde.

Rector sade Nicolao Wolimhaus, att landzhöfdingen intet tillståår honom både 
apoteek och bodh hålla uthan han måste endera förlåta, sedhan kunna i intet 
komma på ruin, efter dhen nye lofwar sig strax af Edert apotek för contant, half- 
parten kiöpa willia, och den andra deele# sedhan betala på terminer.

Nicolaus Wolimhaus uthwistes och consulterades hwadh sluut i saken falla skulle. 
Hwilket och således giordes och honom sades: Att efter Consistorium intet gierna 
seer hans ruin, dherföre fåår han niuta privilegierne till dhess dhen andre hijt 
kommer, och tå skall then andre för lagligit prijs afhandla honom medicamenterne 
etc. sompt strax för contant, och sompt på tijdh att betala.

3. Spannemålen i Eekeby, Wattholmen, och Ulfwa qwarnar, selies för 10 dr eller 
9 1lz dr, som dhet mest fåås kan.
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Den 23 Aprilis

höltz Consistorium maius, praesent. M. Rectore, D. Stigzelio, D. Lithman, D. 
Edenio, Doct. Sidenio, D. Loccenio, D. Hoffwenio, M. Fornelio, M. Unonio, M. 
Ravio, D. Joh. Bureo, Dn. Sundeil, M. Fontelio, Dn. Bergh.

1. Proponerade M  Rector om Academiae förswarskarar, såsom timmermännerne, 
humblegårdzdrengar etc. icke billigt skulle någre dagzwerken giöra för sitt förswar 
och frijheet the sittia uthi, till Academien. Resolv. En månat om åhret skola the 
arbeta för publico å 20 öre dagen, hållandes sig sielfwe maat. Smeden skall billigare 
wara i sitt arbete, om han will niuta Academiens privilegier.

2. Om gateleggningen öfwersåågh M. Rector, hwilka som egne gårdar haffwa, 
och förmante dhem sina gator läggia.

3. Förnembste ärende hwij Consistorium nu sammankallades, ähr dhenne att wij 
måste efter constitutiones eligera en successorem i sal. Bringii stelle, och sökia en 
sådan att föreslåå, som Gudz nampn till ähra, iustitien till befordran, och Academien 
sampt dhen studerande ungdomen till beröm och all godh befordran lända kan. 
Dhenne electio hemskiötz först facultati juridicae och dhess Decano.

Doct. Sideni#/ som Decanus är swarade, när man seer på dhe qualiteter som en 
har giort uthländes i dhet studio, och medh serdeles proff sig bewijsat, så ähr 
Dominus Sundeil dhen samme som iag förnembligast nempna kan uthi dhet studio 
merkelige progresser och prof uthländes giort hafwa, och icke medh ringe män har 
till sammans tagitz medh. Dhen andre ähr Doct. Michael Visius, som och skiöne 
proff har giort hwilket iag af hans disputationer kan wijsa.

Här uthgick Dominus Sundell, emädan facultatis iuridicae Decan#/ honom 
nemde.

Här efter discurrerades hwadh karar best i consideration komma borde. Tå 
Doctor Locceni#/, Olaum Agreum icke ringa beröm tilläde, för särdeles flijt i 
dhet studio anwändh, item Doct. Visium, hwilkens dispu[ta]tion han erudite be
finner skriffwin wara.

Här medh begyntes vota.
Dominus Johan Bergh. Om man skall gåå efter constitutionum innehåld, kan 

man icke förbij gåå professorem juris extraordinarium Dn. Petrum Gavelium, 
sedhan dhe 2: ne som facultas iuridica har föreslagit, särdeles om prof. Sundell, wille 
sigh låta dher till disponera, item M. Agreum nemner iag och, som wäl i åthskillig 
studii genere, och nu medh flijt studia iuris uthländes tracterar. Om och dhen 4:de 
skall nempnas, wore best taga dhen som prof widh Academien giordt hafwer, 
såsom Dn. Nicolaus Sparman. Samuel Steen ähr mest in patrio iure verserat, och 
har annat embete.

M. Fonteli#/. Dher hr. Sundelius kunde disponeras här till, efter han borta och 
hemma har sig till samma studia slagit, nempner iag honom först. 2. Kan man 
icke förbijgåå professorem extraordinarium P. Gavelium, som i dhet studio gode 
prof giort hafwer. 3. Nemner iag M. Olaum Agreum, som af godh progress och 
felici ingenio ähr. Och dher någon meer nempnas skulle, wore Doct. Nicolaus 
Sparman att föreslåå.

Dn. Joh. Bure#/. Jagh discreperar icke ifrån professore Fontelio in voto. Dherföre 
wore icke obilligt att man offererar Dn. Sundell dhetta, hwilken iag först nempner 
till dhenne professionen, om han kanskee stode till att öfwertala här till, och wore
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förtröttat af dhen förre. 2 loco nemner iag Petrum Gavelium efter constitutiones, 
emädan han flijtig har warit, om dhet obstaculo som kan wara, och dhet beswär 
han hafwer warit uthi, kan ståå till att emendera, och nu intz hindra. 3. Tillägger 
iag Olaum Agreum medh godh skiääl, efter han skiönt ingenium hafwer, och gode 
proff giordt. Dher och Dominus Sundell sig subtrahera skulle, tillägger iag Dn. 
Nicol. Sparman, som proff har giort widh Academien.

M. Ravius. Efter constitutiones förmå att man skall caeteris paribus see på dhen 
som flijt giort hafwer widh Academien, nempner iag Petrum Gavelium allena, och 
sätter ingen för honom, efter han ähr i continuo exercitio widh Academien, och 
dher någon annan skulle nempnas, borde dien låta höra sigh, och prof giöra widh 
Academien, och wara så godh som han i dhet studio.

M. Unoniftr. Efter P. Gavelius ähr mig allena best bekant nempner iag honom, 
och ingen praefererar honom i dhen måtton. Weet och ingen sättia iempte honom, 
som dhe proff hafwa giort, och uthi the studier så wel exercerat så[som] han, 
dhcrföre lägg[e]r iag ingen meer här till.

M. Forneli«r. Jagh säger att dher Dominus Sundell wille dhetta på sig taga menar 
iag constitutiones praeferera honom androm, hwilken iag först mitt votum gifwer. 
2 efter facultas har nempt Michaelem Visium som dhen dher skulle wäl samma 
embete kunna föreståå, nemper iagh honom ochså. Och dhetta ähr mitt votum.

D. Hoffweni«r. Aff dhe skiääl som facultas juridica och philosophica hafwe före
dragit, defererar iag mitt votum först Dn. Sundelio, som iag har sport i dhet studio 
wel förfahren. 2. Dn. Petro Gavelio som widh Academien arbetat hafwer, och 
skiöne proff giordt, hwilken constitutiones icke willia att skola förbijgåås i sådant 
fall. 3. Dn. Olao Åkerman, vulgo Agreo, efter han har flijtigt tracterat samma studia 
i Tysklandh och Franckrijke, som iag weet, och medh godh skiääl testera kan.

D. Locceniftr. Jagh bekenner för min person att professor Sundell böör komma 
i consideration, efter han gode proff har giordt. Men dher han icke will dhet emoot 
taga, blifwer iag widh förre votis, och nempner Michaelem Visium och M  Olaum 
Agraeum. 3. Om Sparman weet iagh intet om han skall dhet willia emoottaga, 
efter han sitter i gode embeten förr, dock berömmer iagh honom, efter iag weet 
uthaf hans erudition, af åthskillige collegier han hoos mig hafwer haft.

D. Sidenittf. Jagh blifwer i min förre mening om Dn. Sundelio, som gode proff 
hafwer giordt, och D. Visium, som wackert disputerat hafwer.

D. Jordan, nemde först och fremst Dn. Sundelium. 2. D a  Gavelium 3. M. 
Agraeum.

D. Lithman. Hwadh anlangar D a  Sundelium troor iag intet han skall willia byta 
sigh till att läsa institutiones. Dock will han dhet på sigh taga, ähr iagh intet dher 
emoot. 2. Efter constitutiones och see uppå Dn. Gavelium, kan man honom intet 
förbij gåå. 3. Nempner iag Agraeum.

Doct Stigzelius sade. Om D a  Sundelius will sleppa dhenne sin profession och 
påtaga sigh dhenne, skulle iag nempna honom, efter iag weet hans studier dher 
uthi, men iag troor intet han skall willia byta dhen professione» han nu besitter, 
uthi dhenne, efter professor institutionum gemenlig icke har mer än 2 eller fåå 
auditores, dher eloquentiae altijdh flere hafwer. Dher till weet iag han åstundar 
hädan och tenker sigh till annat sökia, såsom han och war af sal. Kongl. M:tt ärnat 
till secretariatum tå H:s M:tt sist war i Giöteborgh, så att Kongl. M:tt hade om 
hans antagande aldeles slutit Men när Sundell kom, war allareda K. M:tt siuuk,
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dherföre wentade han något, och tå han hörde att medh dheres aflöning i hofwet 
gick något swårt, hölt han saken i twifwelzmåål, så att Kongl. M:tt i medier tijdh 
dödde. Dherföre troor iag intet han skall något wijdare påtenkia i professionerne 
upstiga, efter iag weet han ännu tankar hafwer, huru han kan till annat bettre 
komma. Eliest Gavelium, kan iag intet gåå förbij, efter han hafwer dhe prof som 
ingen annan giordt, och wore någon annan som menar sig wara så godh som 
han, giöre tå först sådanne prof. 3. Nempner iag M. Olaum Agreum, som iag 
weet i andra studiis gode progresser giort hafwa, och iag förnimmer i studio 
iuridico merkeligen uthom landz sigh förkofrat hafwa.

M. Rector. Om iag skall rett seya min mening som öfwerheten kan wara nöyd 
medh, ähr swårt någon nempna, som icke allena medh erudition, uthan och lefwerne 
dher till fallin wore, som dher medh godh upbyggelse giöra kan. Extraordinarius 
Professor ähr dhen som efter constitutiones böör nempnas för andra, lijkwäl weet 
iag i hofwet misshagas hans lefwerne. Och om något hindrar honom, ähr hans 
lefwerne, och intet annat. Men hans erudition kenna wij alla sammans, att han är 
dhen endeste som wij weta besta proff giordt hafwa. Men när iag coniungerar eru- 
ditionen, vitam och andre qualiteter, weet iag ingen hwem iag skall nempna. Och 
nempner altså ingen.

4. Inkom Hr. Tomas [Krok] Erchiepiscopens prest och helsar Consistorium samp- 
teligh seyandes: Efter Erchiepiscopen förnimmer att på Academien är begynt en 
bygnat, och dhersammastädes skorstenarne kullhäfne, och andre anstellningar giordt, 
om hwilke han först borde consulterat wara, innan något sådant begyntes, dherföre 
frågar han om dher wore någon Kongl eller H:s Excellens Rijkz Cantzlerens 
skriftelige förordningar uppå, ty han acktar till Stockholm resa, och fördhenskull 
behöfwer sådant weta, att han må hafwa, hwadh han skall swara, när han blifwer 
dher om tilltalt. Rector swarade. Jagh will strax komma till honom dher om.

Professor Sundeil inkallades, och af Rectore sades en stoor deel hafwa på honom 
fallit till professionen, hwarföre nödigt ähr hans mening förnimma, om han uthi 
electione medh dhe andre som nemde äro, ståå will D a  Sundell tackade Con
sistorio, och dhem som hafwa sine iudicia på honom confererat, lofwandes sin 
tienst och ähra för dhet dhe G. herrar honom i godt minne hafwa tecktes. Och 
ehuruwäl (sade han) iag något uthi dhet studio fordom både inländes och uthländes 
hafwer giordt, lijkwäl är iag content medh dhen fortun och profession iag nu 
sitter uthi, till thess Gudh något bettre tillskyndar.

Hwadh mitt votum anlangar om en godh man till dhen vacerande profession, 
så ähr dhet swårt att finna een sådan, som allabest tienar, efter dhen skall 1. Ver
serat wara i philosophia practica, sedhan i studio latinitatis. Michaelis Visii disputa
tion hafwer iag påsedt, dhen är wäl skrifwin, hwarföre iag honom mitt votum 
gifwer. Dock kenner iag honom ey, uthan han komme och giorde prof. 2. Ähr 
att tenkia på Gavelio, som från 1655 tient hafwer. Dock har man intet prof af 
honom sedt in theoria iuris, ähr något annat som kan wara honom till hinders, 
efter thz intet kommer migh widh, talar iagh intet dher om. 3. Om Olao Agreo, 
weet iag att han [ähr] i andra studiis wäl verserat, men hwadh han in iure hafwer 
giordt ähr mig okunnigt. Eliest ähr ingen bättre tienlig dher till än Banken, men 
efter han sigh hafwer odiös giordt i annat, gifwer iag honom intet mitt votum.

5. Om Hardorfio \sic\ proponerades och, på wadh sätt man kunde hielpa honom; 
bleff resolverat, att ehuruwäl effter för tiden inthet är några adiunctura lööss, så
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wilia the likwel gärna antingen medh en bonde hielpa honom eller med den första 
adiuncturen som lööss kan bliffwa*.

Den 28 Aprilis
i kyrkian bewilliades Staphan i Rosland och Lagga sochn en attest för uth- 

skrifninge# skull, lijka som hemmanet wore förmedlat till etc torp, eller 1/4 delz 
hemman, dock skall han lijkwäl giöra till Academien fulle uthlagor.

2. Om spannemålen i qwarnen, efter Dominus Quaestor intet längre kan få 12 dr 
t#»nan, må han taga 11, eller så mycket fåås kan.

Den 29 Aprilis
kallades professores tillsammans, praes, woro, M. Rector, D. Stigzelius, D. Lith- 

man, D. Edeni#j, M. FornelitfJ, M. Unonius, Dn. Sundell, M. Fonteli«j, D a  
Quaestor.

1. Uplästes elections brefwet till illustr. Cancellarium, om futuro professore 
iuris.

2. Uplästes commendationen pro Samuele Schunck till illustriss. Cancellarium.
3. Framkom Nilz Anderson i Berga och Haga sochn begiärandes någon frijheet 

på Academiae hemmanet i samma by, som länge utan besitten bonde hafwer warit, 
så will han dhet tillstiga och upbyggia. Resolv. Han fåår, någon frijheet dher åå, 
och medling, efter dhet är illa af sigh kommet. Men så skall han sielf dijt flyttia 
och bebyggiat. Rector och Rentemestaren kunna bättre dher om mz honom af- 
handla. Post meridiem transigerade M. Rector och Rentemestaren dhetta mz honom. 
Nilz Anderson tager emoot hemmanet Bärga, på 2 åhrs frijheet Dock skrifwes i 
attesten, att han fåår 4 åhr, efter honom bewillies giöra halfwa uthlagorna hwart 
åhret. När dhesse åhren är förbij, skall han sedan åhrlig uthgiöra 8 tunnor spänne- 
mål och 23 dr kopparmynt, i uthskylder, och blifwa för dhet öfrige frij.

Den 30 Aprilis
höltz Consistorium minus, praes. M  Rectore, D. Hoffwenio, Dn. Sundell.
Och framkommo studiosi Petrus Christophori Helsingus och Johan. Georgii 

Alander, om dhen saak som 26 Martij dhem emellan twistades om. Och efter saken 
befans såsom dhen af Petro refererades dato iam diao, feltes dhenne sentens.

Johannes Georgii skall gifwa Petro Christoph. Helsingo sin praeceptori för kosten 
på 16 wekor han informerade honom, sextijo daller kopp<?rm:tt

Johan Alander begiärte dilation på betalningen till thess han fåår skrifwa sine 
föräldrar till om samme penningar. Rector swarade: Ni skola intet resa uhr staden 
förr än Petrus Christoph, är betalt. Joh. Georgii swarade: Jagh will intet förr 
bortresa.

Den 1 Maij
höltz Consistorium minus praesent. M. Rector, D. Hoffweni«j, M. Ravius, Dn. 

Sundell, Dn. Quaestor.
Anders Erikson i Broo och Nora sochn, anhåller å nyo att få ensam blifwa widh 

hemmanet, efter han hafwer upbygdt dhet, och mycken kostnad ther åå anwändt.
Rentemestaren berättade om hans stora oriktigheet, att han altijdh samkar på

* Punkt 5 har inskrivits i  protokollsboken av professor Brunnerus.
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sigh skuldh, och aldrig giör uthlagorna riktigt, således är ännu en stoor rest efter 
M. Boo medh honom; samraa oriktigheet brukade han och strax iag kom till quaestu
ram, och samkade 3 åhrs uthlagor på sigh, hwarföre ärnade iag tå sättia honom 
ifrån hemwanet hwar icke M. Isach Istmeni»j hade caverat för honom som tå 
Rector war. Men han betalte dock intet, uthan samkade än mera skuld på sigh, 
hwarföre nödgades iag omsijder låta efter M. Isachz bortresa, sättia låås för hans 
lada, och rättare laget, låta dhet uthtryskia. Sedhan har han aldrig riktigt giordt, 
uthan i fiool tå han sågh att iag en annan satte iempte honom, kom han tå och 
sökte Consistorium, men fick i min närwaru dhen 2 Maij dhet sluut som der 
ståår. Dock läät han sig intet dher medh nöija, uthan lopp wijdare hoos professores, 
och bekom altså dagen efter i kyrkan itt annat sluut tå iag borta war. Samma gång 
iag till städes war, lofwade Anders Erikson att willia till hösten, sin rest efter 
M. Boo, och annor sin skuldh betala, men dock intet hållit. Nu föregifwer han 
sigh några penningar till rättaren lefwererat hafwa, hwilket om så sant är, weet iagh 
ey, efter rettaren icke kan skrifwa, dher han lijkwäl quittens nu framteer.

ResoL Emädan Consistorii sluut den 2 Maij 1661 är honom emoot, och han 
sin lofwen den 3 Maij, ey hafwer hållit, dherföre blifwer nu Consistorium widh 
förste sluut dhen 2 Maij giordt, och nu den 12 Aprilis i kyrkian ratificerat, att 
Rentemestarens disposition godh giörs. Dock dher han märkelig förbettrar sigh 
framdeles på ett åhr eller tu, gifz honom förhoppning att komma till andra half- 
delen, som dhen andre nu inrymd är, dock att thet skeer utan dhen andres förfång, 
så att han blifwer först medh annat hemman accomoderat.

Den 5 Maij
sammankallade M. Rector nobilium praeceptores i gambla Academien, och på

minte dhem hwadh senast dhen 4 Maij talat war både om dheres disciplers studier, 
såsom och huru dhe i dygdh och ära skulle framstiga och sigh märkelig förbettra, 
efter dhe äre the samme som till Rijksens förnembste tienster, medh tijden skole 
komma, och andre föreståå.

2. Talades om dheras stoolrum i kyrkian, huru dhe rätt accomoderas kunne, att 
dhe alla må wäl rymma sigh, uthan sådant owäsende som nu skeer, och efter en 
deel senast intet förstodo min mening, uthan togo så up, som skulle the ombyta 
sine bänkar, hwilket min mening intet war, uthan således, att dhe upräknades, till 
att see om bänkarne kunde förslåå åth dhem, och dhe lijkwäl finge ståå hwar 
dhe wille.

3. Upläste M. Rector förslaget om bänkarne, och frågade praeceptores, om dhe 
hafwa förslaagh giordt huru dheres discipler kunne best nöyas att ståå, eller dhe 
willie åthnöyas hwadh rum dhem gifz.

Claudior Depositor swarade: W ij kunna intz förslagh gifwa, uthan wille M. 
Rector sielf gifwa förslagh och determinera om dheres rum, så kunde wij lämpa 
oss dher efter. Omöyeligit är oss att kunna dhet giöra, och påtaga oss någon in
vidiam hoos deres föräldrar.

På läcktaren, sade M. Rector, förnimmer iag dhe intet willia ståå, ehuru wäl 
sådant uthländes af furstelige personer skeer. Swarades efter sådant owant är i 
Swerige, är fuller ondt komma dhem dijt. Ifår medh blef intet mera åthgiordh 
dhen resan.
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Den 8 Maij

höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, D. Hoffwenio, Dn. Sundell.
1. M. Casper [Schouber] balberare inkom, refererandes huru han för en tijdh 

sedan när kl. war moot 3 om mårgonen blef illa handterat, af omilde hender på 
gatun, tå ban skulle gåå up till Swartbecken. Saken är så, jagh hade en min swåger 
hoos migh om aftonen, och mine barns praeceptor, hwilka iag gaf någre kannor 
ööl, och sutto och woro lustige oss emellaa Seent om sijder på natten gick min 
swåger okunnigt bort, och tå iag frågade efter honom swarades mig att han hafwer 
till Maas Olson i Swartbeken gådt, hwarföre iag icke underlåta kunde, att gå och 
sökia honom up. Men när iag gick åstadh, och kom till Ers Magnif. port, komme 
någre medh fackler gångandes, som iag intet kende, efter dhe strax slekte ut fak- 
lerne. Och begynte när dhe till mig komme att öfwerfalla, och medh stoort ifwer 
slåå migh, så att iag dhen skadan omsijder fick som allom wäl kunnigt är iag 
uthi warit hafwer. Och ehuru wäl iag för dhetta intet har kunnat något wijst spöria, 
lijkwäl omsijder har iag genom godt folckz underrättelse sport om en som heter 
Andreas Arosiander, hwilken hafwer folgdt andre try sin koos till en byy, och 
dher dhe togo hestar, hafwer han sagdt till en af dhem som bortreste, Gudh nåde 
tijgh så tu hafwer anwändt tine föräldrars penningar. Dher af iag hemptar itt fult 
skiääl wara att läggia dhen till, att uthwijsa dhen samme han sådant till sade.

Jonas Larson mönsterskrifware sade, när iag war medh M. Casper på Ladugården 
8 daghar sedhan, tå han skulle intinga sine hästar dher till betz hoos Peder Carlson, 
sade han: Jag will seya idher så sacktelig, att twenne bönder äro som weta hwem 
idher skadan hafwer giordt. Till hwilka wij strax reste, som äre boendes i Sunner- 
stadh, domaren och hans swåger. Tå berättade the att twenne eller trenne studenter 
hafwa warit i dheras by och tagit hestar, om samma dagh k. 7 om mårgonen, som 
M. Casper blef skadd, aff hwilka studenter, en som heet Anders Cnutson [Andreas 
Canuti Brodinus] afreste, och han skall hafwa skadan giordt, och en gått tillbaka 
aff dhe studenterne som heet Andreas Arosiander, och han sagt: Gudh tröste hans 
gambla föräldrar, för hwadh gerning han giordt hafwer. M. Casper sade wijdare. 
Samma dagh hafwer bonden och dommarens son warit i staden om morgonen, och 
kommit i Andrea? Arosiandri kammar hoos Lars Matzson, och hört aff honom 
seyas samma ordh om Anders Cnutson: Gudh nåde honom hwadh gerning han 
hafwer giordt, iag menar han är fasttaghen och sitter i prubban, iagh will bära 
en öölkappe till honom, iagh är gladh att iag togh ingen wäria på mig i aftons, 
när iagh gick uth. Aff sådanne skiääl lägger iag Anders Cnutsson fult och fast 
gerningen till.

Andreas Canuti swarade: Här emoot säger iagh, att iagh aldrigh war i dhen byyn, 
och icke weet hwar han ähr. 2. War iag i landskapetz convent om aftonen, och 
dher länge på natten drögde. 3. Har iag wittne som folgde migh hem uthur con
ventet, och hade än tå intet gådt uthur conventet när skadan skedde.

Andreas Arosiander sade: När klockan war moot 5, som iag menar, gick iag 
uthur conventet, och gick tå strax hem, medh dhen landzman som mig folgde, och 
war sedhan intet uthe. Om mårgonen kl. 10 kom en student ifrån Depositore och 
sade mig att m. Casper war skadd, och sade att the misstänkia Anders Cnutson 
dher före. Hestar na belangande, som m. Casper omtalte, så war iag intet uthur sta
den förr än 8 daghar efter, som war nästfölliande söndagh sedan skadan war giord,
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tå iag fick hestar ifrån Stockholm aff mine disciplers fader och tå reste iag till 
dhen byyn och dher igenom åth Stockholm.

Emädan wittnen som m. Casper beropar sig på, dhe böndren i Sunnerstadh ey 
tillstädes äro, skola dhe fordras till wittne på näste Consistorii dagh.

2. Hustrun som dören i qwarnen är fallin på medh wåda, och examinerades den 
26 Martij, bekommer efter cap. 8 Dråpm. m.wilia 12 mk hwilka skole af qwarnens 
deel betalas.

Den 14 Maij
höltz Consistorium maius praesent. M. Rectore, D. Stigzelio, D. Lithman, D. 

Edenio, D. Sidenio, D. Hoffwenio, M  Fornelio, M. Unonio, Dn. Bureo, M  Liungh, 
Dn. Sundell, M. Brunnero, M. Fontelio, Dn. J. Bergh.

1. M. Casper [Schoubers] barberares saak företogz, och Erik Oluffson i Sunnerstad 
inkom seyandes: Kl. 10 kom iagh till Andreas Arosiander, och tå lågh han och soof, 
men disciplerne wore uppe, hwilke iag bödh någre penningar på dheres föräldrers 
wegnar, men fruktandes att lefwerera dhem, frågade iag efter prasceptoren; i medier 
tijdh kom han up, och tå iag sporde hwij han så sent up kom, swarade han wij 
hafwa druckit convent i natt; tå sade iag Gudh bettre ni hafwa så druckit convent 
rädz iagh, att M. Casper ligger dher igenom för döden; tå sade Andreas, Gudh 
bettre dhet är kommet snart till, af en ung person, som aldrig har giordt en man 
emoot. Tå swarade hans kokerska, om ni hade fått tagit edhert swärdh i natt, som 
i hade welat, tå kanskee ni hade kommit i samme fördömmelse; han sade: Gudh 
skee lof iagh hade intet swärd på migh, och är dherföre qwitt och löös. Gudh nåde 
hans föräldrar (när dhe få weta hwadh skada han giordt hafwer), hwadh sorgh dhe 
ther af fåå. Jagh frågade hwar hans föräldrar äre hemma, han sade i Wessmanne- 
landh. Och när han Andreas thetta sade, gick han alt i skiortan ännu, och sade 
wijdare: Gudh nåde digh Anders Cnutsson, hwadh gerning du hafwer giort, och 
uthi hwadh sorgh du kommer uthi; om iagh hade mine skoor ifrån skomakaren, 
skulle iag gåå och see huru hårdt han är fängzlat Sedan gick iag (sade bonden) 
till Bengt Jöranson, tå han iemrade sig om gerningen, sade iag karen sitter alla
redo. En man sade mig hans nampn. Intet weet iag mera här om.

Johan Erikson i Sunnerstadh inkom giorde edh och refererade: När Erik Olson 
kom uthur gården från Andreas, mötte iag hono?» i porten, tå kiörde iag up i 
gården medh weedlasten. När iag hade aflässat, gick iag in i kiöket och badh 
kokerskan gifwa mig tullpenningar, när iag dhem fick slapp iag intz Andreas 
förr än iag skulle till bordz medh honom. När wij åto begynte han tala här om, 
Gudh bettre oss, här är skada skedd i natt! Jagh sade huru tå? Han sade af en ung 
dreng, stackar tu Anders Cnutsson; Gudh skee lof, iag är glader att iag är frij 
dherföre. Mera hörde iag intet, uthan gick dher medh bort

Arosiander sade: Kl. 12 om daghen talade iagh medh bonden, men huru dagz 
han kom weet iagh intet, och dhet han refererar, har han dher af, att iagh kanskee, 
som iag intet nekar till, talte om Anders Cnutson, men iag hade alt dher af, som 
iag berätta will. Mädan iag än lågh om daghen ld. 10, kom en student Andreas 
Beronis till migh, och berättade huru M. Casper war skadd om natten, och sade 
att dhe hade Anders Cnutson misstänkt för samma saak, tå bekenner iag, att iag 
ömkade honom, om han skulle wara saker dher till, och när som bonden kom till 
mig efter middagh, och sade om m. Caspers skade, sade iag the hafwa en min
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landzman misstänkt dher före. Men dhet bonden säger om wärian är intet sant, ty 
iag gick intet uth, sedan iag först hem kom.

Anders Cnutson sade: m. Casper ähr sielf auctor till thet talet, ty m. Caspers 
gesell, hade kommit om mårgonen till Claas depositor, och sagdt, att en gick in 
hoos Oluff Sigfridson, som hafwer slagit m. Casper.

M. Rector sade: Dhet samwa har Depositor sagt för sigh, att gesellen om 
mårgonen medh sådant taal kom, mädan han lågh.

Anna Erikzdotter, Arosiandri kokerska, frågades om Arosiander hade wäria på 
sig i conventet, hon sade, ney, icke häller begiärte han wäria på sigh. Bondens 
ordh uplästes, pigan nekade dher till 3. Frågades, woro disciplerne i conventet. 
Ney. 4. Hwar war conventet? lag weet intet hwar dhet war, men intet war dhet 
longt borta. Pigan höltz i dhetta sitt wittne aldeles wildogh och ostadig, dherföre 
inkallades bonden, som sökte att öfwertyga pigan om swärdet, men kokerskan 
nekade. Dherföre uthwijstes hon.

Olaus Biörn swor, och wittnade: Om mårgonen k. 4. kommo m. Caspers geseller 
uthi Depositoris stuffwu, och begiärte weta nampn på någre studenter, som hade 
warit i samqwemmet, tå wiste intet Depositor hwadh han skulle swara ther till. 
Och gesellerne hade relation aff en wacktknekt, som för dhem sade, att thet hade 
warit en lång person medh gråå kläder, som hade gått in uthi Oluff Sigfridsons 
gårdh, och dhen wille the tilläggia. Wacktknekten mente dhet war Andreas Canuti 
Brodinus. Om mårgonen gick iag till Andream Arosiandrum, och berättade samwe 
ordh, hwilken swarade mekta illa wara om någon dheras landzman hade giort dhen 
gerningen. Sedhan war iag ock kl. 7 hoos Brodinum.

Andreas Brodin#; sade: iagh har mine wittne att iag intet gick uth uhr con
ventet, förr än 4 slogh om mårgonen, och sedhan har iag wittne, att iag intet gick 
uth, sedhan iag dhen gång kom hem.

M. Casper sade: Domaren sade när iag kom dijt, att om iag intet kommit hade, 
skulle han haffwa sändt efter honom, ty han kunde intet låta på sitt samweet att 
tijga dhet han weet i saken.

Resolv. Efter dommarens wittne requireras som kenner personerne hwilka hoos 
sigh har warit, dherföre skola suspecti Andreas Arosiander, och Andreas Canuti, 
till dommaren resa och låta see sigh, om han dhem, thetta tillägger. Academiae 
Secretarius skall föllia medh och notera domarens ordh, m. Casper och hans wittne 
skola och medh.

2. Uplästes hr. landzhöfdingens breff, om Academiae ståndet, att dhe som åkrar 
hafwa, till dhen 10 Maij wijsa en lijsta på dhem, medh dheras bref, huru dhe haffwa 
dhem bekommit. Resp. Här emoot ståår ingen uthan hwar och en will sine skiääl 
framtee, huru han dhem possiderar.

3. M. Michelz [Kolmodins] bref i Simtuna uplästes om Erik Matzsons i Hedeby 
förhållande, och wäsend medh prestägorne.

M. Liungh wittnade en deel i saken som M. Michel skrifwit hafwer, och een 
deel annorlunda berättade. Dher af slötz intet, uthan kastes till widare ransakning 
när fogden kommer.

4. Till Rentemestarens rekningars öfwerseende, tillsattes, D. Lithman, D. Sideni#;, 
eller skaffe en annan i sitt ställe, och M. Liungh.

3. M  Rector påminte om dhen ordning medh stipendiaterne, discurrerandes när itt 
sluut skulle kunna skee. Efter någon discurs, om samma ordning, beslötz, att hwar
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Decanus kan giöra för sin faculteet wisse reglor, dhem kunna wij sedhan upläsa, 
giöra dher ett af, och komma om dhen samma öfwereens.

6. En ifrån Angermannelandh, Anders Brynielsson, begiärer hielp till en kyrkia. 
Resolv. Tolff dalter gifz honom aff fisco studiosorum.

7. Berlingens bref till Consistorium om något jordeskipte i Gessewa Löten. Re
solv. Att dher på skall syyn hållas om dhet kan skee medh begges gagn, eller att 
Academien icke skeer dher igenom förkort, må dhet skee emoot fult och iempn- 
gådt wederlagh.

8. M. Unoni&r begiärer tutores för sine barn, helst M. Fontelium som förr hafwer 
dher om omak hafft, item M. Liungh eller M. B runnerum.

M. Fonteliftf uhrsäktade sigh, lofwandes hwadh han kan till dheras wälstånd 
cooperera, will han gierna, men att påtaga sig dhe beswär som lagen obligerar 
enom till, sade han sig intet obligera kunna, sammaledes swarade M. Brunner#x 
sig ey kunna sådant uthloffwa.

2: do. Begiärer och M. Unonius itt pnebendtehemman, till sin sochn, efter Kongl. 
M:ttz bref är stält på frijheet på sin praebenda, hwilker han icke åthniuter, uthan 
måste giöra skatt af prestebordet. Dherföre begiärer han nu en praebenda, anten om 
Marstadh kan winnas igen, eller ett annat. Dher på intet resolverades.

9. Upräknade M. Fontelius Olaum Vegrelium, 2. Petrum Petronium Calm. och 
3. Andream Callenium, som begiära få hålla egne disputationer. Resolv. Dhem 
bewillies dhet.

10. Andreas Callenio hielpes aff cassa studiosorum 10 rixdr.
11. Henricus Lappo bekommer 3 rixdr.
12. Omtaltes huru somblige nobiles intet willia gifwa till fiscum studiosorum. 

Resolv. Dhet skall uthtagas af dhem innan dhe admitteras till depositionen. Och 
af prasceptoribwx som procurerat hafwa för sine discipler, skall dhet uthfordras, 
dher intet dhe sådant ehest willia.

13. Ett bref är kommit ifrån illustr. Cancellario om 2: ne puncter angående 
D. Odhelium, först om hans wistande nu i Stockholm, och illustrissimi Cancellarii 
excusation dher åå, sedhan om hans salario a die datarum litterarum professionis.

Doct. Odheli«x sade sig hafwa dhenne sin resas orsaker, betygat in för H:s 
Excellens, efter som han aff facultate theologica, nu warande Decan«x, ähr dher 
till urgerat worden, och Reverendissimus Procancellarius dhet sig pålagt, ehuruwäl 
han dhet helt invitus har sig påtaga måst, såsom dhen tijdhen, icke till helsan så 
wäl constituerat. Och efter tijdhen något längre prolongerades än iag hade trodt 
(sade Doctor Odheli«x) giorde iag min uhrsekt hoos Hans Excellens, tå iag widh 
åtherresan, togh afskedh, och H:s Excellens dhetta sitt günstige bref mig meddela 
behagade. Hwilket iag hoppas mig nogh för uhrsekt wara.

14. M. Rector giorde här itt taal om dhet H:s Excellens hafwer slutit om pro
fessorum aflöningar, hwilka a die introductionis skulle beräknas, säyandes sig intet 
hafwa i dhenne saak aff egen godh tyckio giordt, uthan hwadh H:s Excellens hafwer 
migh (sade Rector) befaldt, och resolverat, både nu senast iag war hoos honom 
och tillförenne i wintras, dhet hafwer iag föredragit Consistorio, och will dhet 
samma påminna H:s Excellens när han hijt kommer att låta dhet i Hans Excell. 
och Consistorii närwaru upläsa, på dhet ingen skall haffwa mig tillskrifwa, som 
iag dhet aff mitt egit rådh giordt haffwer. Och efter iag som oftast hafwer 
påaktat efter min embetes plikt, huru flijtigt hwar och en hafwer läsit, och dhen
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tijdhen noga noterat som Doct. Odheli&r her borta warit, hwilken ey af för
summelse, uthan af facultetens obligerande till dhen resan, han nu excuserar, dher- 
före såsom wij förnembligast böre ungdomen till fyllest giöre, för hwilkens skull 
wij lönen upbäre, och lijkwäl icke försumma något annat, uthan genom skrifwande 
giöra, hwadh praesentes wij ey hinna, swarade H:s Excellens mig på Jacobz Daal 
(när wij dher om komme till talz, att dhe om D. Johans saak något hade att 
drifwa) dhe skulle låta blifwa sådant bullersampt wäsende, och icke för sådant 
undraga sig, constitutionerne medh läsande. Hwarföre (sade Rector) när ung- 
domsens nytto således blifwer försummat, fast ey dhet ex negligentia skeer, böre wij 
sådant ey räkna för itt straff, uthan af wår egen dygd icke låta publicum någon 
skada lijda. Och fördhenskull att publicum ey skall något detriment eller skada taga 
under mitt rectorat, will iag så mycket aff mine egne medell ährläggia, som på 
dhen tijdhen löper, såsom och för hwar och en som borta ähr, till Academiae 
fiscum betala.

Doct. Stigzeli#; swarade, huru behöfwes dhet mir Decanar har sin uhrseckt giordt 
hoos H:s Excellens, och nu H:s Excellens dhen samme genom sitt bref excuserar. 
Dher till medh hafwer publico nomine warit then resan? Skulle så stricte förståås 
att en skall strax böta när han är nödwendigt borta, så kan ingen få resa på rijkz- 
dagh eller annorstädes på public bestellningar, uthan strax böta, dhet constitutio
nerne icke mena; så sade och någre flere.

M. Rector. När en är citerat af sin öfwerheet eller siuuk etc, tå ähr en laglig 
förhindrat, för hwilket inge böter exigeras kan.

Den 2Ö(-28) Maij

höltz ransakning medh Academiae bönder om dheras tillståndh och rest, praesentes 
woro M. Rector, D a  Sundeil, Dn. Quaestor, hwilken ransakning skiötz till Con
sistorium Maius den 28 Maij tå praesentes woro, M. Rector, D. Stigzelius, D. Lith- 
man, D. Odhelius, D. Edheni«r, D. Hoffweni#j, M. Fornelius, M. Unonius, M. Ra
vius, Dn. Scheffer, Dn. Bureus, D a  Liungh, Dn. Sundeil, M. Brunner/w, M. Fonte- 
lius, Dn. Bergh.

Först begyntes ransakningen medh böndren, och skedde efterfölliande remis- 
sioner.

I. Aff Johan Anderssons fögderij.
1. Per Nilsson i Siggeboda begiärer försköning på dhen rest han är worden skyldigh, 

nembl: 182 dr, 19 öre, förr än han i fiool förmedlinge» bekom, dhesse restantier 
förorsaka sig een deel af dhe krigzhielper, och andre extraordinarie räntor, som 
honom påföres att betala, efter som andre Academiae heman, annorstädes måste 
dhem gifwa, för hwilka lijkwäl dhenne såsom flere i Bergslagen, efter Bergzlagz 
privilegierne är befrijat före. Resol. Honom bewillies försköning medh dhen extra
ordinarie skatt, som andre i Bergzlagen äre befrijade före.

2. Aff samma orsaak är Christopher i Biörnhammaren skyldig 45 dr. 3 */2 
tunna spannemål. Resolv. Ware under samma resolution.

3. Sammaledes Edwart på Qwarnbacken skyldig 75 dr, 3 */2 tunna krigzhielp aff 
samma orsaak. Resolv. Afförs honom dhe extraordinarie, efter Bergzlagz frijheten, 
såsom bägge dhe öfrige.

4. Erik Olson i Tweta och Medhåkers sochn, som hafwer samma hemman aff en
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uthiordh begynt, ähr skyldig 4 åhrs uthlagor a 4 tunnor hwart åhr belöper sig till 
16 tunnor spannemål, 11 dr, 8 öre penningar. Hafwer lijdit brand på 5 tunnor 
spannemai Resolv. 5 tunnor spannemal bewillies honom tillgift.

5. Erik Nilson i Ryby skyldig 38 dr, 20 tr. spannemål.
6. Swen Person ibidem skyld. 50 dr, och 16 öre, item 9 tr. spannemål Resol. Efter 

dhesse finge 1660 tillgift, fåår dhen förre 2 tunnor, och dhen andre 1 t»»na till
gift.

7. Matz Nilson i Borsinge by och Biörskogz sochn, hafwer häradz attest om 
dhen skada han på halfparten sin sädh i åhr aff wattnet lijdit hafwer. Resolv. Ho
nom remitteres halfparten i åhr af uthlagorna efter som skadeståndet ähr.

Begiärer och någon förmedling, efter han åhrlig någon skada lijder af wattnet. 
Dhenne hans klagan wittnades sann wara, hwarföre förmedles hemmanet på 2 */2 
tunna spannemål, så att skatten blifwer 10 tunnor här efter i spannemålen.

8. Erik Ingewaldson på Åstadh ödeshemman begiärer frijheet om hemanet skall 
uprättas kunna, efter han nylig ähr dijt komwin. Oluff Oluffson hafwer bodt ther 
uthi 2 åhr och åkren något upfått. Resol. Erik Ingewaldson bewillies 1 åhrs frijheet, 
och ställe caudon för sig att willia uprätta sin deel.

9. D. Jordan wittnade om enkian i Brunneby som af hemanet är kommen för 
sin fattigdom skull, och är mycket skyldigh till 150 dr och 4 tunnot spannemål. 
Hwarföre hon remission begiärer. Tyckes billigt att hoon fåår remission, efter 
hon intet har att betala medh.

10. Jon Oluffson i Jedra beswärar sig att grannarne hafwa ett olijka byte ingådt 
medh Cronones bruuk dher iempte ligger, och låtit dher till byta besta åkeren, 
som bruket nermest ligger, dher igenom Academiae hemman hafwer sämbre åker 
igen bekommit närmare åth byyn. Resol. Han skall få itt promotorial till tingz- 
rätten att en syyn dher öfwer måtte hållin blifwa.

11. Oluff i Grinna begiärer refusion för synen han hafwer låtit hålla på hem
manet. Resolv. En tunna sädh fåår han dherföre. Klagade sig och att han måste 
uthgiöra 1 tunna sädh för een uthiordh, som dock intet fins dher uthi byya Resp. 
Dher om skall sökias förmedling hoos Cronan.

12. Jöns i Tåå blifwe widh förre resolution, att niuta sin förre provisional för
medling.

13. Jöns Oluffson i Tumbo qwarn gifwer öfwer ordinarie räntan som är 10 tr. 
spannemai 15 tr. extraordinarie, dher till, så att uthlagorne äre 25 tunnor. Begiärer 
nu förmedling, efter ny bygde qwarner dher om kring mycket tullen förminska. 
Resolv. Qwarnen förmedlas på 5 tunnor åhrlig.

14. Knektenkian i österby och Dingtuna sochn är skyldig 54 */2 dr och 8 tunnor 
spannemal 6 fierd. är ifrån hemozanet och sitter inhyses.

15. Item. H. Sigridh i Bäleby är ifrån hemmanet, skyldig 5 tunnor 1/2 span sädh, 
såsom och 20 dr och 12 öre penningar, sitter i itt torp. Resolv. Dhesse begge efter 
dhe intet hafwa, remitteres dhem.

16. Lars Person ibidem rester 107 dr, 5 1 /4  tunna spannemål. Remitteres span
nemålen 5 tr. och 2 fierdingar.

17. Erik Jonson i Boda skyldig 50 dr 16 öre, spannemål 2 tunnor, och 6 fierd. 
Remitteras 2 tunnor spannemål och 6 fierd.

18. Erik Erikson i Upgärda är skyldig 11 tunnor spannemål och 5 9 1/2 dr. Re
mitteras 3 tunnor spannemål.
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remitteras intet.

19. Per Larson ibidem 16 tunnor spannemåi och 60 */2 dr. Remitt. 4 tunnor 
spannemåi

20. Oluff Bengtson i Oxne, skyld. 361/ 2 dr penningar, 8 tr. spannemåi. Remitt.
2 tunnor spannemåi.

21. Elias Jönsson i Biuggstadh fåår 2delen remission aff sine uthlagor för 1661, 
efter han aff hagell är skadd, är skyld. 113 dr. 36 tr. spannemåi, sammaledes fåå 
dhe andre bönderne efter som hwardera skadan lidit hafwe, remission som ähr:

Erik Matzson i Heby, Johan Matzson i Koby hafwa mist alt slätt genom hagell. 
Hwarföre remitteres dhem alle dhen åhrs uthlagorne.

Michel Matzson och Erik Anderson i Alebeck hafwa lijdit skada på halfparten, 
dherföre remitteres dhem halfparten.

22. Per Jönsson i Boda begiärer refusion för någon syyn han hafwer hålla låtit. 
Resolv. Han bekommer 20 dr.

23. Daniel Johanssons i Åby hustro, begiärer syyn, om en hage som ifrån hem
manet kommin är. Resp. Dhe skole fåå syyn.

24. Johan Matzson i Koby skyldig 9 3 1/ 2 dr 17 tr. spannemåi 5 fierd.
23. Erik Matzson i Heby skyldig 406 dr 331/ 2 tunna spannemåi Om honom 

resolv. att han affseyes hemmanet, och fogden skall om en bettre åbo eftersee. 
1 höst mges af honom all spannemålen han skyldig är, och hwadh han dhessför- 
uthan hafwer till Academiens betalning.

26. Michel Matzson i Alebek är skyldig 33 dr,
4 tunnor spannemåi

27. Erik Anderson ibidem 42 daler kopparmynt 
skyldig, och 7 tr. spannemåi

28. Anders Erikson som förr bodde i Eneby är skyldig 21 tunna spannemåi, en 
löös och fattig kaar. Resolv. Tages till knekt för 1 rota bönder dher igenom 
Academien kan fåå sitt.

29. Enkian i Gillberga är från hemmanet och har intet att betala medh, är 
skyldig i i 9 1/ 2 dr, 2 tr. och 1/4. Resolv. Remitteres efter intz fins.

30. Erik Anderson i Nyckebool, skyldig 103 */2 dr. 4 tunnor spannemåi, hemma
net ligger nedre i en myra, och lijder stoor skada aff wattn. Remitteres 4 tunnor 
spannemåi.

Dhesse i Johan Andersons fögderi j som i Westeråås län belägne äro klaga att 
landzhöfdingen giör execution på herredagzpenningars uthfordrande aff sigh, för
3 eller fyra herredagz resor tillbakars, medh hwilka dhe lijkwäl förre, under andre 
landzhöfdingar hafwa skonte warit.

Resolv. om dhette klagemåål, efter fogden sådant wittnade. Ty skall dher om 
till H:s Excellens Academiae Cancellarium bref öfwergåå, refer erandes almogens 
käran, och anhålles om dhess affstellande.

31. Per Bengtson inkom, och påminte om Heggeby böndrens swaga medell såsom 
han anno 1661, 6 Novembw tillkienna gaf. Resolv. Dhesse hemman förmedles 
till 3 tunnor hwardera på 3 åhrs tijdh. Och dhe andre föresagde bönder, tage så 
mycken skatt på sig igen, som tå fans rådeligit. Vid. 6 Nov. 661.

32. Johan Bengdtson i Kumbla och Bälingstadh sochn, begiärer någon remission 
och frijheet att uptaga samma hemman efter dhet är illa förfallit. Resolv. Han 
skall bekomma remission och frijheet, när man spör honom något begynt hafwa, 
om hemmanet laga.
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33. Angifwer Per Bengtson om Oluff Larson i Hammarby, som dhet hemmanet 
nylig uptagit hafwer, att han bekomma kan 3 åhrs frijheet att uprätta dhet Hwilket 
lofwades. Han begärer och remission för öreby hemanet han afflytter, för hwilket 
han är skyldig 2 7 1/2 t*»na spannemål och 76 dr penningar. Resolv. Tillgifz 5 
tunnor spannemål.

34. Hr. Anders [Hofstadius] pastor i Filmen inkom på sin dotters wegnar, som 
hafwer haft Elias Månson Acad. opbördzmannen, och är skyldig för hemmanet 
Kulbool dhe åbodt hafwa 1 åhrs uthlagor, dhem hr. Anders begiärer få inräkna i 
sin mågz löön, af hwilken så mycket hemmanet räntar, tillbaka ståå kan. Vid. 
suppl. Resp. Har Elias Månsson giordt godh räkenskap för sin löön, kan dhen blifwa 
afreknat uthi hemmanetz ränta.

35. Hinricb Abrahamson i Kullbool inlade en supplication, om förmedling på 
sitt hemman, efter dhet helt swagt är, och kostar mycket dher uppå. Opbördz
mannen wittnade om honom att han flijtig ähr. Resolv. Förmedles 1 tunna på be- 
hagelig tijdh.

36. Öreby hemmanet i Rasboo sochn som h. Malin Larsdotter åboor förmedlas 
på 2 tr. till behagelig tijdh, efter opbördzmannen wittnar om hemmanetz swagheet, 
att thet annorlunda icke kan beståå sig.

37. Sammaledes förmedlades Oluff Larsons hemman ibidem, på 2 tunnor till 
behagelig tijdh.

38. Matz Jacobson i Kunstadh och Lena sochn, är skyldig 59 dr och 16 tr. 
spannemal. Remitteres 4 tunnor spannemål, efter han misswext har lijdit.

39. Jacob Michelson ibidem skyldig 24 tunnor spannemål och 6 6 1/ 2 dr. Tillgifz 
6 tunnor spannemål.

40. Michel Michelson ibidem skyldig 16 tr. spannemål och 2 f. 143 dr, säger 
sig liggia i högre uthlagor än sine grannar. Resolv. Efter han ey meer i ägor 
hafwer än dhe andre, som fogden testerar, skall han ey meer än dhe gifwa. Tillgifz 
af sin rest 5 tr. spannemål 30 dr penningar.

Dhesse Kunstadhz bönder klaga att Albrekt Swartz instänger dheras ägor ifrån 
dhem, och begiära dher uppå boot, och bijståndh.

41. Erik Larson på Lenboberg skyldig 4V2 t««na spannemål och 175 dr och 
13 öre. Resolv. Tillgifz 75 dr 13 öre. Begiärer och förmedling på klockare iorden 
han nu uptagit hafwer. Negatur.

42. Oluff Jonson i Wattuholmen begiärer förmedling på 3 tr. efter han gifwer 
13 tunnor åhrlig, och såår allenast 6 tr. Resolv. Tillgifz 6 tunnor.

43. Erik Cnutson i Leenboberg är skyldig 27 tr och 5 fierd. för qwarnen item 
66 dr 8 öre. Resolv. Tillgifz 5 tr.

44. Erik Matzson i Torsen hafwer hållit syyn, begiärer 25 drs refusion för den 
synnne \sic\. Bewillies honom. Begiärer och ännu syyn öffwer dhet som borta är.

45. Anders Johanson i Eneby beswärar sigh att han gör uthlagor för en uthiordh 
i dhen byyn, men weet intet hwar hon ligger, begiärer iordmätning på dhen 
samme, så will han gifwa fulle uthlagor för dhen. Resolv. Remitteres till tinget att 
begiära syyn och mätning.

46. H. Elin i Skala skyldig 57 dr 21 öre, 14 tr. spannemål. Tillgifz 5 tr. spanne
mål. Tages aff henne i höst hwadh billigt fåås kan, och sedan sleppes dher 
medh.

47. Johan Mårtenson, Per Hanson, Anders Matzson i Forsa, angifwas af fogden



128 1662: 26(-28) maj

för laathundar, och treske bönder som wäl kunde orka ifrån sig en stoor deel af 
uthlagorne, om dhe wille. Hwarföre slötz. Dhe få ingen tillgift uthan tages aff dhem 
hwadh the skyldige äre och affsetties hemmanen, sampt dugeligare påsetties, för- 
uthan Anders Matzson, som tillgifz 15 dr rottpenningar.

48. Peder Pederson i Westerbool och Danmora sochn skyldig 164 dr, begiärer 
förmedling efter hemmanet ynkeligit ähr. Resolv. 30 dr tillgifz.

49. Erik Oluffson i Åsarby Danmora sochn skyldig 88 dr och 2 tr. spannemål, 
begiärer 1 t«#na tillfridz och förmedling åhrlig, efter hemmanet är ringa. Remitt. 
20 dr penningar.

50. Lars Erikson i Lockebool skyldig 78 dr, begiärer någon tillgift efter han för 
17 åhr sedhan hafwer dhet aff öde uptagit, och intet dherföre nutit. Resp. Nihil.

31. Per Matzson i Ursebo, begiärer en äng igen som han säger sig intet få 
bruka af byens ägor. Begiärer och remission. Rentem. swarade: Non est opus, ty 
han ståår sig wäl nogh aff hemanet, och kan wel uthlagorne giöra.

52. Biörn Erikson i öreby är skyldig 127 dr. Tillgifz 30.
33. Oluff Michelson i Inninge begiärer tillgift af 2 tr spannemål han skyldig är, 

hafwer olycka haft medh boskapz död. Resolv. 10 dr tillgifz.
54. Erik Matzson som uptager Kellmyran, begiärer frijheet. Resol. Ett åhrs frij- 

heet bewillies, giör han wel rätt för dhen samma, blifwer han i minne om itt 
åhr widare.

55. Matz Larson i Woxom begiärer förmedling, efter han förr hafwer wel häfdat 
gården, men nu nylig är ifrån honom mätt en wreet. Resol. Bewillies provisionaliter 
2 trs förmedling i sin lifztijdh, efter han wäl hemanet bygdt och brukat hafwer.

36. Oluff Person i Fresta ähr aldeles fattig, skyldig 2 tunnor spannemål. Re* 
mitteres.

57. Hans Jönson i Åhrby rättare, skyldig 21 t«»na 2 fierd. penning. 45 dr. 26 öre. 
Tillgifz 4 tr.

58. Matz Matzson i Åhrby skyldig 20 tr spannemål och widh pass 47 dr. pen
ningar. Remitteres 4 tr.

59. Per Erikson legdt knekt skyldig 20 tunnor och 6 f. sampt öfwer 50 dr pen
ningar. Hemmanet är illa farit af hans fadher, begiärer någon tillgift att uprätta 
hemmanet medh, har sutit dher i 3 åhr, förste åhret ingen sädh fått. Resolv. 4 tr. 
tillgifz honom.

60. Jacob Erikson i Kareby skyldig 20 tr. 42 dr 9 1/ 2 öre kopp<*fm:tt. Remitteres 
4 tr spannemål.

61. Erik Person i Tibbla, Oluff Person, item Erich Person, accuseras aff fogden 
för tresko, som eliest wäl kunde betala. Hwilket och Rentemestaren beiakade. 
Resolv. Tages aff dhem i höst hwadh som helst fåås kan, och skaffes andre 
åboer.

62. Mårten Anderson i Ravelsbola skyldig 3 tr spannemål, 13 dr. Resolv. En 
t«»na tillgifz them.

63. Erik Oluffson i Månsboo begiärer hielp att koma en uthiordh under hem
manet igen som borta ähr.

64. Per Larson i Kamstadh fick ingen sädh i åhr begiärer tillgift. Rentemestaren 
wittnade att bonden ähr elaak, och hemmanet duger intet. Resolv. Skaffes annor 
åbo och tages aff dhenne hwadh fåås kan i betalning.

65. Erik Anderson i Boosberga är skyldig 2 åhrs penningar etc.
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66. Matz Erikson i Helgeby skyldig 17 tr spannemJl, 74 dr 22 öre. Tillgifz 4 
tunnor spannemål.

67. Enkian i Gräsboo och Film sochn bewillies byggia på en uthiordh ett torp, 
bekommer dher på 2 åhrs frijheet

II. Reverendiss. Procancellarius sände Consistorii ecclesiastici notarium att seya 
Consistorio academico, dhet H:s Excellens Rijkz Cantzleren hafwer budh skickat 
till sig om electione nov. Rectoris, att dhen skulle uphöra till thess H. H.Gref. 
Excellens skrifwelse dher om Consistorio tillhanda komme.

Här medh böriade Consistorium, om rectoratu consultera, och föll ordningen på 
M. Ravium, hwarföre uthginge M. Rector, och M. Ravius emädan consultatio skee 
skulle. Och efter någon skiliacktigheet war, huru notarius Archiepiscopens ordh re
fererade, skickades D. Lithman och M. Fonteli«r widare dhem att affhempta. Hwilka 
när dhe igenkommo sade D. Lithman Erchiepiskopens ordh wara dhesse: Att H:s 
H. Grefl. Excellens Rijkz och Academiae Cantzleren hafwer munteligit budh för
skickat, att uppehållas skulle medh electione novi Rectoris dhenne gång, till thess 
H:s Excellens kunde dher om få låta sitt bref hijtkomma, hwilket nu H:s Hög- 
wördigheet icke kunde förbij gå att låta professoribus kunnigt blifwa, på dhet 
att, dher the något wicktigt hade ther om att tala, kunna the gifwa sin mening 
dher om.

Här på slötz att electionen differeras skulle till wijdare H:s Excellens mening 
ankommo.

III. När M. Rector, sedhan inkom refererade han Illustrissimi Cancellarii betän- 
kiande om M. Olao Gestrinio, att H:s Excellens ingalunda will att Academiens 
penningar skole få onyttigt anwändas, uthan hälre gifwas enom som kan för dhem 
skiääl giöra, hwilket Consistorium och swarade icke länger låtas kunna, uthan best 
wara admonera honom att taga sig något annat före.

Doct. Stigzelius refererade och illustr. Cancellarii ordh, att H:s Excellens är illa 
dher medh tillfridz att Consistorium så lätt disponerar om Academiens penningar, 
och låter dhem nyttias aff odugelige iblandh, såsom och gifwer understundom owär- 
dige stipendia, hwilka ingen ting dherföre giöra. Hwarföre H:s Excellens och 
admonerade, att wij oss granneligen här uthi betänkia, förr än wij Kongl. beneficia 
gifwa någrom.

IV. Decanus facultatis philosophicae, angaf om M  Erico Bentzelio, att han är 
approberat aff facultate till dhen adiuncturam, som vacerar genom M. Gestrinii 
affträde, och för dhen skull refereras till Consistorium. ResoL Consistorium gillar 
sådant facultetens betänkiande, och honom dher till sin confirmation meddelar.

V. Slötz att stipendiarii som torftige äre skola stipendia nu innan midsommaren 
uthbekomma.

VI. Petrus Clavenius begiärer testimonium. Resp. Ingalunda.
VII. Henrico Petri Moraeo, och Henrico Flygge Vermelando bewillies testi

monia.
VIIL Andreas Rydenio bewillies 4 ihiåalet aff fisco studiosorum i sin siukdom.
IX  Amberno Bodero, som är brunnit före, och siuk ligger, bewillies 6 zvxÅalet 

af fisco studios.
X  M. Casper [Schouber] balberare inkom medh sine wederparter, och frågades 

först om ransakningen och dommarens wittne i Sunnerstadh som efter Consistorii 
sluut den 14 Maij, infordras skulle. J. Hadorphius upläste hwadh han i domarens 
9-701118 Sallander
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huus aff hans egen mun, närwarande m. Casper och mönsterskrifwaren item Andrea 
Canuti och Andr. Arosiandro, bekende, som således lyder: Jagh weet intet om 
saken någon ting meer än min poyke har fått i Upsala aff Andreas Rusander. Om 
dhe studenter som hafwa tagit hestar weet iagh intet, och inge studenter hafwa tagit 
hest hoos migh. Andreas Arosiander war intet här dhen tijdh m. Casper blef skadd, 
uthan lijtet för påsk war han här tå han reste till Stockholm, och hwilte sina 
hestar, som honom sielf tillhörde.

Hadorphius frågade, Jonas mönsterskrifwaren, hwar han hafwer hördt om dhe 
studenter som hade tagit hestarna. Jonas mönsterskrif. swarade, wändandes sigh till 
domaren, wore icke här studenter som togo hestar? Domaren sade ney, och swor 
dher emoot. Jonas. Fuller war dhet talat om hestar, och att Andreas Arosiander 
gick hem igen till Upsala, men Andreas Canuti reste bort. Dommaren swarade. 
Ney aldrig här hoos migh. M. Casper urgerade dhet, och sade thet wara talt. 
Dommaren swor före och wredgades. Swarandes: Skola ni truga mig att bekienna 
dhet intet är, och expostulerade medh m. Casper dher om. Hadorphi«r frågade 
om dhenne Andreas Canuti har warit här förr? Domaren sade. Han har aldrig warit 
här, och iag weet intet om iag någon tijdh sågh honom förr. Dhet talet om studen- 
terne haffwa ni aldrig fått här, hwar ni hafwa fått dhet. Jagh troor ni få igen 
dhetta taal hoos Peder Carlson på Ladugården. Jonas sade, dhet kan alt wäl wara, 
så sade och m. Casper. Dher medh wij togo affträde.

Här på begiärte Consistorium att Andreas Canuti skulle framdraga wittne emot 
dhet talet som honom påkommit ähr, att han skall hafwa skadan giordt.

Andreas Canuti inhade Petrum Laurentii, Ericum Olai, och Georgium Danielis, 
som giorde wittnes edhen och refererade således:

Petrus Laurentii. På dhenne edhen kan iagh medh trygdt samweet wittna, att 
Andreas Canuti dhen natten icke en gång m. Casper warse blef, mycket mindre 
honom medh ordh eller gerningar i någon måtto på gatun oförrättade. Frågades. 
Huru weta ni att han intz giorde then skadan? Jagh observerade honom så dhen 
natten, att iagh weet han war intet uthe om porten, förr än han hemgick, och war 
så drucken att han intet kunde fola sigh sielf.

Emoot dhet skrijande och ropande som sägz hafwa skedt i Oluff Sigfridsons 
gårdh, säger iag att Andreas Canuti war intet en gång dhen mårgonstunden nidh i 
stufwan dher ropet sägz wara skedt.

Ericus Olai. Kl. 4, sedan uhr wårdh ringt war, gick han uthur conventet, så fölgde 
iag honom till wägz uthi portlijdret, och dher skildes iag widh honom, och 
twenne aff novitiis folgde honom hem, och att han intz tillförenne war uthe, 
emädan han war i en annar stufwa och soof, thetta wittnar iagh.

Georgius Danielis. Om mårgonen sedhan 4 slogh folgde iag och Per Larson, 
tillijka medh en annan novitio som heter Laurentius Laurentii, Andream Canuti 
hem, och när iagh hade klädt aff honom, tå går iagh tillijka medh dhen andre 
novitio till conventet igen, och när wij kommo dijt, war ändå Depositor och 
Petrus Gangius qwara, dhe bode oss kl. 8 komraa tillstädes igen, som wij och 
giorde. På gatun när wij ginge hörde wij ingen ropa, icke häller ropade någon aff 
oss. Johan Danielson satt ändå qwar i conventet när wij kommo ifrån Andrea 
Canuti, och tå begiärte Joh. Dan. att få en novitium hem medh sigh, dher till 
Depositor swarade, tu äst intet förgodh att gå allena.

Här efter uthwistes parterne och efter någon consultation fältes thenne dom.



1662: 2Ö(-28) maj-11 juni 131

Af dhe skiääl som här till, medh edhsworne wittne framtedde äre, kan intet 
Consistorium tilläggia Andream Canuti dhen saak, som för dhetta, m. Casper ho
nom tillwidt haffwer.

XI. Vilhaldo Herculis bewilliades 2 rixdr aff fisco till skenkz, efter han* inga 
medel ifrån sina egne för siukdommen skull dher går, bekomma kaa

D. 3 Junij
hölts Consist:m extraord. kl. 10 praesentibus M. Rectore, DD:r Stigzelio, DD:r 

Odelio, DD:r Edenio, D. Hoffvenio, M. Unonio, M. Ravio, D. Scheffero, D. Bureo, 
M. Brunnero, M. Fontelio, D. J. Berg.

I. Uplästes 111. Cancellarii breff till Magnif. Rectorem och Räntem:n om någre 
godz tilbytande emot jämgodt wederlag. Res:o. Consistorium är intet här emot 
emedan H:s Excellrce af Acad:n högt meriterat är, hwarföre fins nödigt, om dhe 
tilbudne godzen först ransakas, om dhe oconditionerade och af gammalt frälse äre, 
såsom Acadtns godz och icke af Norkiöpingz beslut.

II. Emedan någre af desse tilbudne godzen äro skatthemman och wäl H:s Ex:ce 
belägne, ty begiär Consistorium att få söka sig af H:s Ex:ce af godz igen, som icke 
skatthemman äre, fast dhe ey så när tilhanda ligga.

III. En Isslandz novitius har och recommenda/ron hijt af 111. Cancelko att be
komma stipendium. Res:o. Han kan blifwa hulpen med communitet när det blifwer 
uprättadt, imedlertijd blifwer han hulpen af bötespenningar.

IV. Ransackningen om M. Unonii räckning skall med första företagas.
V. Till Mårten Stensson skall afgå bref, att han igenlefwererar dhe documenter, 

som han under händerna hafwer.

D. n  Junij
hölts Consist. majus, praesentibus Magnif. Rectore, D. Odelio, D. Edenio, D. 

Hoffvenio, M. Fornelio, M. Unonio, M. Ravio, D. Scheffero, D. Bureo, M. Liung, 
M  Brunnero, M. Fontelio, D. Berg.

1. Proponerade M. Rector om stipendiariis att i hugkommas måste att delibereras 
om någon translatio med dhem skie kan. Inspectores tyckte att någre kunde wäl 
insätdas provisionaliter, till des annor förordning blifwer giord, antoges altså pro- 
visionaliter till stipendia och wijdare proff:

Olaus Rudenius, Magnus Rydelius O-Gothus, Andreas Olai Stiernman, Petrus 
Joh:is Stockholm, Joh. Liung Suderm., Joh. Jacobi Berg.

2. Proponerades om Zacharia Petreo om han kunde något mehra af stipend. 
blifwa hulpin. Res:o. Wij törs intet mehr hielpa honom, som sitter här gifft, effter 
han förr extraord. beneficier af Acad:n niutet hafwer.

3. Icke kan häller Johannes Vangelius som och gifft är wijdare med stipendio 
hielpas, kan skie dhe kunna något af mulcta bekomma.

4. M. Rector påminte om dhen discurs förr hafwer warit, om icke dhe som goda 
musici äre af studiosis, och des förutan kunna goda diligentiae proff utstå, så gode 
som andre, om icke dhe nu praeferens hafwa måge för andra som dhen konsten 
intet kunna. Detta tycktes rått och billigt wara, och då förobligeras dhe att blifwa 
qwar om sommaren, när andra äro borta.

* H är börjar Hadorphs amanuens skriva in protokollen.
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5. Effter få äro tillstädes af auditoribus hålles lectiones publicae ut dhenne wekan, 
och sedan här med lycktas.

6. Prof. M. Liungs scriptum uplästes, som innehölt 1. Om lönens beräcknande af 
dato literarum Reg. af dhe skiähl som Prof:n föregifwer i sin skrifft. 2. Flogsta 
hemmanetz tilträdande effter sal. Bringium, effter det förr hafwer under dhen 
professionen hört, då Mag:r Bringius Prof:r politices war. Res:o. Consistorium kan 
intet disponera dher uti effter förr 111. Cancellarii slut dher om kommet war, hwar- 
före remitterar Consistorium H. Profrn att söka wijdare dher om hoos H:s Excell:ce 
effter som och Prof:n begiärar. 2. Om hemmanet, effter som in actis finnes, att dhe 
måste stanna dher dhe nu äre, som H:s Ex:ce resolverat hafwer, kan icke Con
sistorium någ[ot] dher emot förordna, men effter somblige uttyda så och andra 
annorledes, är bäst recommendera dhen sak till H:s Ex:ces wijdare explication.

7. Till sal. Montelii begrafning bewilliades 20 dr kopp:t af cassa studiosorum.
8. Angaf DD:r Edenius om en enka i Brunweby och Börje sochn, som är kom

men från Acad:se hemmanet utfattig, med stoor skuld, hwilken hon dock icke 
mäcktar betala, för hwilken hennes son Lars Hansson, som hemmanet igen tilträdt 
hafwer, nu qwällies. Res:o. Dett kan intet tagas dher intet är. Hwarföre effter 
enkan intet hafwer att betala med, kan och intet wijdare af henne fordras.

9. Johan Bengdtsson i Kumbla bewilliades ett åhrs frijheet att see huru mycket 
han giör rätt dherföre, sedan kan han wijdare få, dher han märkel. på dhen tijden 
låter sig förnimma hemmanet förbättra.

D. 12 Junij
kom för Magnif. Rectore Anders Erichson i Eneby, som war slutit om d. 26 Maij 

att han skulle till kneckt tagas för sin skuld, och befans wara till kneckt odugelig, 
lofwandes på sin skuld 7 t:r spannemål betala willia, och begiär för det andra 
försköning. Här om accorderade Magnificus Rector och Räntemästaren, påläggan
des honom i höst dhe 7 tunnor betala med försäkran att när han qvittens af fogden 
på dhe 7 tunnor framtee kan, skall han för dhe andra försköning bekomma.

D. 18 Junij
hölts Consistorium majus praesentibus Magnif. Rectore, D. Edenio, M  Fornelio, 

M. Unonio, M  Ravio, D. Scheffero, D. Bureo, M. Brunnero, M. Fontelio, D. Berg.
I. Begiärte M. Fornelius ett promotorial skrifft till staden om en sin granne 

Bengdt Matson bagare som ett sitt pörte och bagarehuus när in på hans gård 
hafwer och nu närmare in på flyttia ärnar, dher utur en mächta stoor röök ut kom
mer som intager som offtast hela gården för M. Forneli«j, besynnerl:n när wädret 
dijt åth ligger, hwar af Hans Wördigheet betygade sig lijda sådant qwal under
stundom, att han måtte hafwa sin död der utaff, och kan ingen undanflyckt i heela 
sin gård hafwa anten i husen eller annorstädes. Res:o. M. Fornelio bewilliades detta 
promotorial som han begiärar.

II. Om wattnkonsten angaf Magnif. Rector, att dhen nu förehafs att läggas, hwar
före är för nöden, att en wiss ordning der om giörs, hwad hwar och en måste 
gifwa, som utur samma wattnkonst will wattn taga, på det ingen må undraga sig 
och lijta på en annan som betalt hafwer. Och refererade Magnif. Rector 111. Can
cellarii swar om wattnkonsten, att wij bekomma ett privilegium att hon blifwer 
under Acad:n. Här på taxerades sålunda 1. Hwar och en som först will inlägga
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pijpor dher utur och in i sitt huus han gifwer 2 rdr, 2. Att hwar och en skall gifwa 
årligen 3, 4 eller 5 dr såsom han hafwer conditionen och wilkoret till. 3. Skall 
hwar och en obligera sig som wattn i sin gård bekommer, att han ingen låter 
taga wattn hoos sig, beträdes han dher emot bryta, skall han dherföre till arbitral 
straf fallin warda.

III. D. Odelius uhrsächtar sin absentiam dhenne gången propter valetudinis 
curam.

IV. Refererade Magnif. Rector 111. Cancellarii willia att communitetet skulle i höst 
uptagas, och rummen der till förfärdigas, hwilket och skie kan såsom iag hafwer 
förslaget giort. Sedan befalte H:s Excell:ce att Consist:m noga inseende hafwer huru 
en god spijsmästare bekommes. Påhl Andersson är ännu intet gifft, som förr der 
till nämd är, och owist om han en god hustru bekommer. Elliest har Räntemästaren 
nämbdt Jacob Andersson Acad:ns fogde, som en snäll hustro hafwer, elliest wet 
iag ingen annar, sade Magnif. Rector, att förslå. Således swarade dhe andre Prof:s 
per vota, icke nu weta någon annan nämpna utan Påhl Andersson, undantagandes 
DD:r Jordan Edenio, som föreslog en man i Kåhlbäckz krog, som dher till wäl 
fallin skall wara. Här på blef intet slut, utan upskiöts till en annan gång, om någon 
imedlertijd kunde spörjas.

V. Föredrog M. Petri Liungs petitum, om bref till 111. Cancell. om praebende 
hemmanet Flogsta, som under polit, profess. hört hafwer. Här utaf fölgde dhen 
discurs hwad 111. Cancell: ii mening war om praebende hemmanet d. 16 och 17 Jan. 
1661, sombl. höllo före dhen mening wara, att dhe skulle blifwa fixa effter dhen 
gamble ordningen, och som dhe i förstone warit hafwa. Hwilket eij annorlunda 
kan till rätta bringas, än när dhe effter hand blifwa vacant, då lägges dhe så små
ningom till sina första professioner. Magnif. Rector och en eller annan mente H:s 
HögGrefl. Excell:ces mening wara, att dhe stanna skola dher dhe nu äre och icke 
wijdare ombytas. Res:des i dhenne discurs, att efftersökas skall, hwad H:s Kongl. 
Maij:ttz förordning der om förr giord innehåller, och sättias på en lista hwilka 
Professores dhe förr tillydt hafwa, och sedan begiära H:s Höggrefl. Excell:ces be
tänkande i saken, om dhe kunna få redigeras till sina principia igen.

VI. Cujacio bewillias af fisco stud. 20 dr eller 5 rdr.
VII. Angaf M. Petrus Laurentinus om gambla kyrkioherde gården, att aldenstund 

han förnimmer att staden söker att inkräckta sig gården, underlåter han icke att 
angifwa det för Consistorio, effter han på Consistorii wägnar är satt till inspection 
jämpte stadzens och kyrkones män uppå kyrkones saker. Res:o. Consistorium will 
hafwa det i minnet, är nödig att M. Päder gifwer det hoos Erkebiskopen tillkiänna, 
och skulle DD:r Lars der om tillskrifwas.

VIII. Proponerades om DD:r Jordani Edenii fordran och rest pro translationis 
opera som han i sin räckning upförer i Consistorio inlagdt effter M:r Boo. 2. Om 
duplicis stipendii rest af samma tijd. Res:o. Effter gambla Cancellarii slut d. 
28 Junij 1653 finnes så stält wara att billigt är, dhe som hafwa arbetat betalas, 
men räcker det intet till, kunde dher uti intet giöras, nu emedan senaste Illustris
simi Cancellarii slut skiedde, att alle som hafwa billigt fordra effter M:r Boo skulle 
sin betalning utfå effter proportion, som tilräcka kan. Dherföre effter som til- 
räcker för andra, bewillies och Doct. Edenio sin fordran både för translationis 
opera och duplici stipendio, som ingen honom kan disputera.

IX. Discurrerades om M. Unonii räckningar, att uti dhem finnes mycken wid-
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löfftigheet, och fördhenskull nödigt är, att Consistorium någre puncter dhem an
belangande resolverar. 1. Sade Magnificus Rector är nödigt weta om M:r Boos 
kladder skola gifwas witzord, effter M:r Unonius någre af dhem jäfwar. Resp. 
Finnes dhe medh upförde påster accurat stälte effter åhr, månader och dagar, och 
ey öfwerstruckne kunna dhe intet ogillas. 2. Om dhe summer som äro lijka till 
numerum och på åtskillige åhr, månader och dagar upförde, om dhe skola kunna 
för ett beräcknas. Resp. Det kan intet wara. 3. Om smörräckningen blifwer som 
dhe andra tagit hafwa? Swarades. Jaa. 4. Om inspectio stipendiariorum blifwer och 
pro Freinshemio bestådd. Swarades Jaa. 5. Om M. Unonius finner några documenter 
här emot så står honom fritt att dedarera.

Decanus facultatis philosophicae D a  Fontelius påminte om officiorum mutatione 
på dhenna tijden.

1. Decani facultatum:
Theologiae Decanus blifwer DD:r Jordan#j Edenius,
Juridicae facultatis Dn. Sidenius,
Medicae facultatis Magnif. Rector sielf,
Philosophicae facultatis D a  Johannes Berg.
2. Assessores in minori Consistorio DD:r Edenius, D. Sidenius, D. Scheffer eller 

Dn. Bureus i hans ställe och Mag:r Pet. Liung.

D. 26 Junij
kallades Professores up i Consistorio, och kommo tilstädes Magnif. Rector, D. 

Odelius, D. Edenius, D. Hoffvenius, M  Liung, M. Brunnerar, M. Fontelius, D a  
Berg.

1. Uplästes Illustrissimi Cancellarii bref om continuatione rectoratus D a  Olai 
Rudbeckii, item om Professorum aflöningar a die introductionis och praebende 
hemmanens stånd dher dhe nu äre hoos hwar och en af Professorerne.

D. 30 Julij
hölts Consistorium praesentibus Magnifico Rectore, D. Edenio, Dn. Hoffvenio, 

M  Fornelio, M. Ravio.
I. Talades om Sigfrijd Jonsson* i Kiälmyran som förr hafwer söckt att få sittia 

wijd hemmanet, odi än wijdare söker. M. Ravius som på sal. Brungii [o: Bringii] 
wägnar hafwer synt hemmanet tillijka med Hadorphio i Sundel ställe, refererade 
huru med bygnaden tillstår, åckren hafwer han tämmeligen wähl häfdat, och mycken 
dijkning nederlagdt, men husen hafwer han ingen ting i all sin tijd omlagat, för
utan en lada som han i åhr hafwer omlagat och ett fähuus med några skarfwade nye 
stockar. Elliest står gården under fallande wilkor. Resolverades effter Räntemästaren 
hafwer bortstadt hemmanet, för Sigfrijd Jöranssons försummelsse och owilligheet 
samt oförmögenhet att bygga, hwilket Consistorium hafwer syna låtit och befunnit** 
Rentemestarens relation sann wara. Dherföre kan intet Consistorium giöra emoot 
hans förordning, uthan kan han intala Rentemestaren att få sittia dher qwar, medh 
försäkring att han bättre här efter bygger, ähr Consistorium redebogit att unna 
honom.

* Felskrivning för Jöransson.
** H är börjar åter Hadorphs handstil i protokollsboken.
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2. Anders Erikson i Broo söker ännu att få blifwa widh hela hemmanet, och be- 
giärer syyn huru han bygdt hafwer, efter förre begiäran 9 Aprilis. Resolv. Syyn 
skall han bekomma medh allra förste genom inspectores, dher hoos rättaren och 
fogden skall wara och blifwer fuller Rentemestarens disposition godh hållin som 
dhen giordh ähr, men hwar han märkelig sig förbättrar, medh ägornes häfdande, 
kan han framdeles få hela hemmanet igen, dock uthan dhen andres skada, hwilken 
tå måste först medh annor iemngodh lägenheet föresees.

3. Uplästes swar till landzhöfdingen i Westeråås och approberades.
4. Andreas Biuur som begiärt hafwer testimonium aff Rectore, och blef hindrat 

af itt ryckte lijka som skulle han hafwa lägersmåål haft medh en kåna, hwilken 
när hon hijt kom i staden, hafwer hon i twenne bofaste mäns närwaru tagit sin 
ordh igen, och sagdt, efter han war bortrest, och iag mente han skulle intet meer 
igen komma, bekende iag på honom. Och när hon förnam sigh skola blifwa tilltalt 
för sådan beskyllning reste hon af, och kan intet igen fåås, ehuru efter henne 
sökt ähr. Resolv. Willia dhe boofaste män som hafwa hördt hennes ordh, att hon 
återkallat hafwer sin förre bekennelse, gifwa full attest dher om, kan han testimo
nium bekomma.

Den 9 Augusti
höltz Consistorium minus, emellan Per Oluffsons hustro [Anna] och Rasmus 

[Eriksson] tryckare gesellen. Hwilken hustro klagade sigh hafwa blifwit af honom 
slagen all blodig, tå hon kom i hans stufwu och begiärte penningar af honom 
till en kanna ööl åth sin man. Rasmus sade. Jagh kiöpte bräder några dagar sedhan, 
tå kom h. Anna och begiärte få kiöpa af dhem medh, hwartill bonden swarade, 
dhesse redelige folck hafwa kiöpt af mig dhem förr, tå swarade h. Anna, så passlig 
kaar är han, hwartill tå min hustro begynte swara, folgde hustro Anna henne in, och 
dher kom iag på dhem etc.

P[etrus] Cursor. När Rasmus kiöpte the sågebaakarna, kom h. Anna och sade, 
fåår iag intet kiöpa något medh, thå sade bonden, the som hafwa tingat dhem, 
the må behålla dhem, tå sade h. Anna, dher fåå ni rätta folcket att handla medh, 
och sedan felte h. Anna någre ordh, och dher medh gådt in i Rasmus stuffwa ther the 
sig emellan trätte. Rasmus befaltes inskaffa bonden till wittnes.

Den 13 Augusti
höltz Consistorium maius prassent. M. Rector, Doct. Stigzelius, D. Lithman, D. 

Odhelius, D. Edenius, D. Hoffwenius, Dn. Scheffer, Dn. Bureus, M. Liungh, Dn. 
Bergh.

1. Uplästes illustr. Cancellarii breff a dato 26 Julij, hwar uthi H:s HGrefl. Ex
cellens förmanar Academiens förmän, att the itt wakande öga hafwa uppå ung
domens studier widh Academien, att icke något skadeligit uthi dheras information 
och studier, sigh insmyga måtte, som någon noviteet uthi religionen införa kunde, 
medh bij fogat copia af Kongl. M:ttz bref a samme saak till H. H. Grefl. Excel
lens.

2. Uplästes H. Kongl. M:ttz placat om biskopens i Strengnäs skrifter. Och emädan 
dher uthi förmäles att alla scripta som tryckas skole, måste först uthi Kongl. 
Cantzliet censeras, fans nödigt om exercitiis academicis en accurat declaration hoos 
H:s H. Grefl. Excellens inhempta.
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3. Uplästes confirmatori® litterae R:gi® för Dn. Quaestore [Olao Verelio] till pro
fessionem antiquitatis patri®.

§ 4. Om spijsmestare påminte M. Rector, att  nödigt är en godh och wiss nu i 
tijdh weta, och efter illustriss. Cancellarius har imponerat Qu®stori wara en per
petuus inspector, dherföre föreslåår nu Qu®stor Jacob Anderson Academi® fogden, 
som har en snell hustro, och är dher till wel tienlig. Och will Dn. Qu®stor cavera 
föör honom förste åhret till proof. Consistorium discurrerade här om wij dlyf tigt, och 
tyckte om han wille sleppa fougde embetet, och blifwa wijdh spijsmestare tiensten 
kan dhet wara godt, och på dhet sätt kan Consistorium honom bewillia, män 
intet kan han bägge embeten föreståå, ey heller honom bewillias, ty spijsmestare 
tiensten fordrar hela mannen, och fåår honom nogsampt giöra om åhret, att han 
intet meer hinner sköta.

5. Sedhan discurrerades åthskilligt om Communitetz uprättandet, och gofwo 
somblige före, att en noga föreackt och betänkiande dher medh hafwas skulle, om, 
och huru, dhet inråttas måtte, att dhet icke kommer uthi sådant lagh som dhet 
förra war, och ingen nytta medh sigh hade.

Så sade och D. Odheli#r, att Communitetet ähr fuller en nyttig ting, som kan 
hielpa* mången fattig fram, allenast dhet blifwer så inrättadt att icke dhe gamble 
vitia komma igen, som stoora på dhen tijden woro, då iag gick der. Ehuruwäl 
mången wacker karl fins nu som hade födan ther, och må iag bekiänna (sade han) 
wij lede mycket ondt dher ibland, så att iag fruchtar om icke des nogare inspection 
dher medh hafs, lärer det större beswär med sig föra än någon troor och för- 
dhenskull meriterar noga betänkande huru wij dhen saken företaga.

6. Påminte Magnif. Rector om Carolo Petri, som är tämmelig färdig in musicis 
och kunde i cantoris ställe promoverat blifwa, om han med något annat blifwer 
försörgd, att han nu hafwer vocation till Norkiöping, och tycktes nyttigare att qwar- 
hållas och hielpas med något under musiken, effter det är ondt om en sådan igen. 
Res:o. Han hielpes med stipendio Regio till des H:r Hendrick undankommer.

7. Inspectores stipendiariorum blifwa detta åhr, D. Stigzelius, DD:r Olaus Rud- 
beck, Dn. Sundell.

8. Om Vangelio frågades, om han någon hielp af stipendio wijdare bekomma 
kan. Res:o. Han kan något blifwa hulpen af mulcta.

9. Om M. Sitelio frågades och om han dhe 20 dr kan bekomma af stipendio 
som honom i fiohl afkortade äro. Res:o. Han är sent kommen till stipendium 
dherföre kan han bekomma dhe 20 dr af mulcta.

10. Frågades om Petrus Holm skulle något stipendium wijdare bekomma kunna. 
Res:o. Han hafwer förr hafft stipendium simplex et duplex. Intet kan man utan 111. 
Cancellarii wettenskap något wijdare honom dher uti beneficera, elliest är billigt 
om man med något annat kunde honom till hielp komma.

11. Proponerades om Berlingens begiäran att få tilbyta sig några små jordelötar 
under sin gård Gessewad för ett annat slätt åckerland ut med åen wijd Brunneby, 
hwar af Academien ingen skada hafwa skall. Res:o. Böndren skola sammanhafwas 
som stycken äga, som berätta kunna om Academien där af någon skada hafwer, hwar 
det utan skada kan bytas, må det wäl skie.

H är vidtager åter sekreteraramanuensens handstil.
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12. Pär Olsons snickares obillige begiäran för sitt arbete på Bibliotheqvet, skall 
skiärskådas och hwad billigt är betalas, intet som han obilligt fordrar.

D. 27 Augusti
hölts Consistorium majus, praesentibus Magnifico Rectore, D. Stigzelio, D. Lith- 

man, D. Odelio, D. Jordan, D. Hoffvenio, M. Unonio, M. Ravio, D. Scheffero, 
D. Bureo, M. Liung, D. Sundell, M  Fontelio, D. Berg.

1. Angaf Rector om Jöran Sparres son, som först i wåhras blef recommenderat 
att få stipendium der om Hans HögGrefl. Excellxe Cancellarius skrifteligen till 
mig beordrat hafwer att han skall få stipendium simplex först, och hwad dher uti 
feelas till ett hundrade dr s:mt skall af fisco suppleras. Res:o. Brefwet skal hijt 
hämptas och igenomläsas, sedan gifwes dher på swar. Dock tycker Consistorium 
nödigt sökia detta undanböya och afbidia, emedan sådant kan onda conseqventier 
af sig föda, och andra fattige undanträngas.

2. Påminte Magnificus Rector om Nicolao Olai lapp, som har Illustrissimi Can
cellarii recommendation att få stipendium. Res:o. Han skall undergå examen, är 
han något när för sig kommen, kan han få communitetet.

3. Bewilliades Henrico Lapp 23 dr af sitt stipendio för uth.
4. Bewiliades Mathiae Balthazari Scano 10 dr dhenne gång för sin tienst under 

musiken.
5. H. Johan Wangelius bekommer af mulcta. Rector och inspectores determinera 

der om sin emellan.
6. Talade Magnificus Rector om Carolo Petri O-Gotho, som är wäl i musiken 

verserat, hwilken och dherföre senast blef bewiliat stipendium, han begiär nu weta 
om han skulle kunna här i stifftet blifwa försörgd, om han en rund tijd giör sin 
tienst här wijd Academien. Res:o. Om detta måtte med Archiepiscopo talas.

D. 14 Septemb:r
effter afftonsången kallades Professores in Consistorium, praesentes fueru[n]t 

Magnificus Rector, DD:r Stigzelius, D. Edenius, M. Ravius, D. Schefferus, D. Bu- 
reus, M. Liung, D. Sundell, D. Berg, M. Fontelius.

1. Proponerade Magnificus Rector om restspannemåhlens wärdering, dhen Ränte- 
mästaren nu i Mårmässa marknadt uttinga will. Res:o. Det wore bäst om några 
pänningar woro i förråd och spannemålen såldes bättre fram, då han mehra giäller. 
Hwar och nu något skulle sällias, kan man sökia att få 12 dr dherföre.

2. Upläste Magnificus Rector Illustrissimi Cancellarii bref om M  Boetii enkios 
räckningars förfärdigande, som H:s Excellxe förnimmer under händerne wara.

3. Upläste Magnificus Rector Illustrissimi Cancellarii bref om Jöran Sparres son 
att bekomma stipendium. Consistorium hölt rådel:t wara att söka det hoos H:s 
Höggrefl. Excellxe afställa effter det gifwer exempel af sig, der igenom dhe fattigas 
dhel blifwer afskurin, för hwilka stipendium förnemligen donerat är. Elliest är 
här andra stipendia fordom af förnehm adell gifne, bäst wore om han blefwe till 
något sådant recommenderat, eller och hemställa H:s Höggrefl. Excellxe om icke 
han måtte sin faders arfwingar recommenderas till underhåld.

D. 17 Sept.
hölts Consist. minus, h. 9 ante merid. praesentibus Magnifico Rectore, DD. 

Edenio, D. Bureo, M  Liung.
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1. Olof Hanson borgare beswärade sig öfwer Zachariam Petreum för en häst 
han af h. Zachar. till borgning tagit hafwer för 26 dr att betala til påsk, och 
effter iag intet kunde betala till den tijden, utan allenast 10 dr 14 dagar effter 
pingest dag, tog han igen hästen straxt dher effter. Petreus swarade, iag sålde honom 
hästen med sådan förord, att om iag icke får betalningen i tijd som wij förordade, 
skulle iag hästen igentaga. 14 dagar effter pingest fick iag först 10 dr, dher iag 
dock* borde hafwa allesammans till påska. I medier tijdh tränge iag för min hustro 
syster skull till en häst, dherföre iag dhenne begerte. Och efter Oluff Hanson ey 
hölt sin ordh att betala migh, gick iagh till borgmestaren, och begiärte arrest på 
hesten till widare afhandling oss emellan.

Consistorium slööt här uthi. Anten betalar Oluff Hanson Petreo dhe resterande 
16 dr på hästen, och tager så hesten till sig igen, eller och behåller Petreus hesten, 
om Oluff Hanson will dhen ey igen hafwa. Och gifwer 5 dr åth Oluff Hanson, 
af dhe lefwererade 10 dr. Och 5 dr behåller Petreus, efter Oluff Hanson efter 
contractet icke betalt hafwer, uthan i 16 wekor hefdat hesten obetalt. Der medh 
åthnöydes begge parterna.

2. Bringii enkia beswärade sigh att hennes praebendae bonde har sådt något 
hwete sig oåtspordt, begiärer halfparten dher af. Bonden swarade sigh så hafwa 
giort i hennes mans tijdh, när han sielf slepte all uthsäden till af hwetet, fick han 
betala helften medh rogh.

Resolv. Bonden gifwe nu som förr, godh rågh efter halftridie skyyl, när hon 
gifwer sädeskornet igen.

Post meridiem 17 Sept.
Consistorium maius, praesentes fuerunt M. Rector, D. Stigzelius, D. Lithman, 

D. Odhelius, D. Edenius, D. Hoffweni#r, M. Unonius, M. Ravius, Dn. Scheffer, 
Dn. Bureus, Dn. Sundeil, M. Brunnens, M. Fontelius, Dn. Bergh.

1. Proponerade M. Rector om Johanne Falck Nericiense, som en tijdh borta har 
warit, och dherföre mulcterat medh stipendii fråntagande, han begiärer nu en 
termijn på sitt stipendio, efter han bortreser, och har intet att hålla sigh medh. 
Resolv. Honom bewillies secundum pluralitatem votorum en termin af stipendio 
Regio 25 dr, medh det förordh att han af stipendio ey meer bekomma skall.

2. Petro Joh. Calisio bewillies 5 rixdr. af fisco studiosorum i sin fattigdom.
3. Om Petri Colbeckii fordran, anlangande resten af hans stipendio. Resp. Blifwe 

wijdh förre sluut. 5 Martij, § 6.
4. Olao Stephani som uthi melancholie är fallin genom fattigdom bewillies 30 dr 

till viaticum här ifrån, aff fisco studiosorum, och intet widare dher om ansökie.
5. Olao Palm bewillies och 30 dr kopp^rai:« medh förord att han intet widare 

skall igenkoma, och sökia någon hielp meer.
6. Proponerade M. Rector om nye collegio som mäst färdigt ähr, hwarföre kunne 

professores som andre timmar behöfwa för mörkeste tijden skull om åhret, dher 
läsa, om Consistorium så behagar. Här om discurrerades, och fans rådeligast wara 
förblifwa widh gamble ordningen när icke mörkret hindrar.

Om Dn. Olao Verelio sade M. Rector, att han begiärer timmen mellan 8 och 9 
för middag, så hafwer han sedan hela dagen frij till andre syslor medh quaestura.

7. M. Unonius begiärer att hans son måtte få blifwa widh sin tienist i Helsinge*

# Här börjar åter Hadorph skriva in protokollen.
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landh, will alt widare i caution för honom blifwa. Resp. Quaestor måste tå wara 
tillstädes när om sådant talas skall, som weet huru han sine rekningar giordt 
hafwer. M. Unoni&j begiärte att inge» annan måtte få sigh emellan trängia. M. 
Brunner»; inkom.

8. Spannemålz resten som nu i korn sälias måste begiärer Rentemestaren wärde 
uppå. Resolv. Selies för 12 dr rågen och 11 dr kornet eller 10 det ringeste, och tå 
rede penningar strax i handea

9. Humblegårdzmestaren begiärer någon wiss löön under Academien, eller sitt 
afskedh här ifrån. Resp. Will han intet wara nögd medh thet han nu hafwer, så 
fåår han draga sin wegh. M. Ravius inko»?.

10. Mölnaren Budri i Wattholmen inkom, och sade sigh wara ifrån qwarnen 
sagd, 8 dagar för iuul, men sedan tå han hijtkom och beswärade sigh der om, 
swarade Rentemestaren att ingen drifwer honom så länge han giör rätt för sigh. 
Nu (sade han) är iag å nyo tillsagd och weet intet hwart iag skall i hast taga 
wägen. Orsakerne hwij han afsagd ähr giorde Rentemestaren skriftelig, men efter 
Budri till en deel nekade, fordrades Rentemestaren up, att giöra thet samma munte- 
lig, och bewijsa lohan Budri, som och skedde. Dher på slötz. Blifwer wid Rente- 
mestarens disposition, att den som ähr till qwarnen* ärnat, skall i Michaelis den 
samma tilträda, i medlertijd kunna dhe få sittia qwar i husen till wåhren, och 
hwad dhe hafwa sådt få dhe upskiära, eller och hwad dhe hafwa på utsäde och 
arbete kostat samt annat der tillhörigt, skola dhe få betalning före, ladan få dhe 
och behålla så länge dhe uttröska sin säd. Städzlen som Budri hafwer gifwit åth 
fogden, bewillias honom igea Budri bekiände, att fogden hafwer tagit af sig 
städzell 8 rdr.

11. Jöns Olsson frågar om han kan få blifwa wachtmästare i Erich Jonssons 
ställe. Resp. Ney, han är intet bättre än dhen andra.

12. Bonden i Roosland Staffan Andersson bewillias 10 dr remission af sine utlagor, 
att uthlägga sina rootepänningar med, så offta utskrifning blifwer, men dhe åhr 
ingen utskrifning skier, bestås honom ingen remission.

13. Talades om Holmenii disputation att titulus war upslagen i söndagz och är 
intet distribuerat. Om dhen resolverade Consistorium, att effter dhen borde först 
wara angifwen i Consistorio till permission, sedan 8 dagar tillförende distribueras 
innan dhen skall hållas, dherföre inhiberas dhen samme till wijdare betänkande.

14. Refererade DD:r Edenius M. Bångs petitum att få hålla en disputationem 
theologicam, som facultas honom bewilliat. och nu till Consistorium remitteras. 
Res:o. Sådant är legittime gångit och dherföre bewillias.

D. 23 Sept

kl. 10 effter Dn. Qvaestoris introduction gingo samptel. Professores in Consisto
rium excepto Scheffero.

1. Aflade Qvsestor [Olaus Verelius] juramentum assessoris in Consistorio.
2. Inkom Saalmäjerskan och begiärte någon förmedling på dhe 58 t:r spannemål 

som i fiohl blefwo skiämde i siön när båten stötte. Res:o. För 8 dr bewillias henne 
t:n effter som hon begiärar.

H är börjar Hadorphs amanuens ånyo skriva in protokollen.
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3. Begiärte hon fåå kiöpa 600 t:r spannemSi af Acad:n hwilka henne bewillias 
för 10 dr och 8 ör t:n straxt att betala.

4. Begiärte M. Unonius, att hans son kunde i åhr wijdare få blifwa wijd fogde- 
tiensten i Hälsingeland, effter han ricktigt haar giort för sig på förre åhret. Res:o. 
Honom bewillias och i fölliande åhr blifwa wijd tiensten, caution skall å nyo 
giöras på fullkoml. charta sigillata.

D. 24 [Sept.]
hölts Consistorium minus. Praesentibus Magnif. Rectore, D. Edenio, M. Liung, 

M. Brunnero.
Proponerade Magnif. Rector, om klåckeställningen, hwilken Rector hafwer 34 

timmar i åhr observerat hafwa gådt galet, ehuruwäl fast flere gånger är, som iag 
icke har kunna hint anteckna, hwilket nu Magnificus Rector till Consistorium refe
rerar, om icke han effter Consistorii slut d. 15 Maij 1661 dherföre böta skall. Res:o. 
Dett förra slut af d. 15 Maij hålles i acht och Samuel dher effter böter, 4 timmar 
gifwer Magnificus Rector effter, så att 30 timmar blifwa igen som bötas före.

D. 24 Septembris
hölts Consist. majus, praesentibus Magnifxo Rectore, D. Stigzelio, D. Odelio, 

D. Edenio, D. Hoffvenio, M. Fontelio, M. Unonio, M. Ravio, D. Scheffero, D. Bureo, 
D. Sundell, M. Brunnero.

1. Proponerade Magnif. Rect. om pappersmakaren hwad honom påläggas skall i 
papper åhrligen gifwa för sin frijhet under Academien och för qwarnen. Slötz att 
han skall gifwa 4 rijs godt skrifpapper och 4 rijs godt tryckpapper tili Academien 
uti recognition för dhet han skattfrij sitter och brukar Academiens qwarn, samma 
papper skall twå terminer om åhret utfodras, halfft hwar gång tå mutatio rectoratus 
skier. 2. Effter han klagar sig lijda mangell ibland på materialier till papper, will 
Consistorium meddela honom ett pass eller recommendation till studiosos och 
andre här i staden, att få sambla sig några lumpor.

2. H. Marie Blasii dotter i Ekeby och Markhems sochn är ifrån hemmanet i stor 
fattigdom och ännu skyldig 6 t:r spannemål och 16 dr, begiärar remission dher på. 
Res:o. Henne tilgifs 3 t:r och 8 dr penningar.

3. Uplästes M:r Boos enkas supplicatio och remission på Malma uthlagor*, och 
nådåhr af Hessleby. Resolv. Nådåhr kan intet bewillies henne, efter H:s Excellens 
resolution. Intet kan man heller någon remission henne bewillia, förr än man fåår 
see huru rekningarne lämpa sigh.

[Den 24 Sept.]
Consistorium minus höltz strax efter maius war ändat.
1. Inkom Oluf i Härstadh som ähr skyldig 2 åhrs afradt, will nu gifwa i åhr 

16 tunnor dher på i spannemål, och för 5 tr biuder han penningar, a 8 dr tunnan 
hwilket bewilliades.

2. Inkom Rasmus tryckare gesellen medh sin wederpart, och wittne som war 
Erich Oluffson i Skuttunge, hwilken efter aflagd eed, således wittnade: Thet hände 
så: Jagh sålde twå tolfter sågebaakar, tå kom andre hustrun och sade, hwad hafwe

Härifrån inskrivas protokollen åter av Hadorph.
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ni såldt här? Jagh har såldt twå tolfcer bakar här. Skall ingen få kiöpa af idher 
mer än han? lag sade, den som förse har tingat han kiöpe dem. Hafwe ni inga meer 
att sälia sade hon? Ney sade iagh. Jaa sade hon, så passlig kaar har du att kiöp- 
slaga medh. Bond. Jagh weet intet an#at än ähra och godt medh honom. Jagh 
säger intet så iag sade hon, han gåår som en liumsk hund här i gården, will aldrig 
tala medh migh. Jag swarade, hafwa ni eer emellan något, få ni talas medh, dhet 
kommer migh ey widh. Tå swarade Erasmus Ersons hustro i farstugun. Bewars 
hustro Anna, hwad willien i medh karen, tå begynte the att träta medh hwar 
annaa H. Anna sade, du äst intet bettre duu, iag hafwer bygdt huus öfwer hufwudet 
på tigh. Rasm. hustro sade, intet äre wij skyldige ehr mera än 3 dr för porten. 
I00, 20 dr ther till. Hwem har lagdt dem på? lag lägger dem sielf på. Så begynte 
de träta, och rände så h. Anna in i hennes stufwu, tå sade Rasmus hustro, gåår 
uth eller slåår iag wattn på edher, h. Anna sade: skall tu slåå wattn på migh? iag 
råår så mycket som duu. Tå togh oknuge hustrun moot henne Rasmusses, och så 
toges dhe, tå kom Rasmus medh stoop från trycket, och slogh medh stopet hustrun 
i ansicktet.

Frågades om borgarens hustro war drucken. Bonden sade, iag will afläggia edh 
att hon war drucken. Hustrun nekade. Dher medh uthwistes parterne, och denne 
resolution skedde: Efter saken ey ähr ringa, derföre ähr best the förlijkas, ehest 
måste Rasmus först sökia hustro Anna på kemnars cammaren efter hon hafwer 
förlupit sigh, sedan kan saken här afdömas om Rasmus.

Den 26 Sept.
kommo Professores in Consistorium kl. 10, praes. M. Rector, D. Stigzelius, D. 

Lithman, D. Edeniar, D. Hoffweniar, M. Unoniaj, M. Ravius, Dn. Burear, M. 
Liungh, Dn. Sundell.

1. Talades professores widh, att willia begiära af illustr. Cancellario, det dhem 
uppå 6 leetioner måtte feriae förunnas, mädan Stockholmz marknaden påståår, 
alldenstund nödwendigt för them ähr tijdt resa för bokekiöp skull, och andre nöd
torftigheters förskaffande.

2. Slötz, att hoos H. H.Grefl. Excellens sökias skulle, dett professores icke måtte 
obligeras att ståå för accijs rätten, när inspectoren fordrar för någon skuldh, uthan 
att anten en måtte af Consistorio dher iempte sittia, efter altijdh en af borgmestame 
dher äre, eller och må för Consistorio ståå och dömmas.

3. Uplästes conceptet af Consistorii bref till H:s H.GrefL Excellens om hr. Giöran 
Sparres son hwilket slötz den 14 Sept.

4. Uplästes brefwet till H:s H.GrefL Excellens om D. Sidenii saak, som beslutit 
blef den 24 Sept.

5. Proponerade M. Rector om Johannis Hadorphii begiäran, att kunna efter Con
sistorii förledne åhrs sluut, och i wåras den 23 AprUis, en förökning på sin löön 
åtniuta. Resolverades att han kunde bekomma ett praebende hemman eller 50 dr 
silffuermynt til förökningh, och detta til Hans Excellens widare ratification, war 
utöffwer honom en recommendation aff Consistorio meddeles hwilken och uplestes 
och gillades*.

6. Proponerades om D a  Johanne Buschagrio, som sitter medh ringa löön och

* Punkt 5 har inskrivits i protokollsboken av professor Brunnerus.
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stort huushåldh, om han kunde medh någon praebenda beneficeras. Resolverades 
att han provisionaliter skulle få ett hemman.

Den 15 Octob.

höltz Consistorium maius, praes. M. Rectore, D. Stigzelio, D. Edenio, D. Hoff- 
wenio, M. Fornelio, M. Unonio, M. Ravio, M. Liungh, Dn. Sundeil, M. Brunnero, 
M. Fontelio, Dn. Bergh.

1. Bewilliades Asmundo Romelio 30 dr kopp<*rm:tt af fisco studiosorum till hielp 
i sin siukdom.

2. Johannis Olai Aurivillii syster begiärer någon hielp af fisco studiosorum, att 
komma honom till grafwa medh. Resolv. Honom bewillies 20 dr.

3. Angifwer M. Rector att denne wacktmestaren Erik Joenson will sin koos, och 
nu nödigt ähr en annan substituera. Wackten begiära en något studerat persoon, 
som kan en saak för rätta uthföra när något förefaller. Resp. Den saken ähr nödig 
att öfwerläggia, hwarföre upskiutes till en annan gångh.

4. Prop. Rector om den contribution till orgewerket som uthi M. Boos rijdh skedd 
ähr, anten den ähr ex publico tagen, eller och ex cuiusque privato, hwilket nödigt 
ähr att weta för rekningarne skuld.

Resp. Dhetta måste betänkias till en annan gång anten dhet på publicum eller 
hwars och ens privat contribution föres skall.

M. Forneli«j sade, att Professores contribuerade the samme penningar af privato, 
och kommer intet publicum widh.

3. Om stipendiariis ähr dhet mästa som skall omtalas, och först huru man skall 
bära sig åth nu i förstonne efter alla hafwa penningar. Om man kan en deel af 
them welia till Communitetet. Dher om discurrerades, att man icke wäl kan någon 
emoot sin wilie penningarne fråntaga, och slötz, att dhe som hafwa penningar, 
skola dem få niuta till dess hela stipendium ändas, så frampt icke någon ähr, som 
sielfwilligt till Communitetet sig begifwa begiärer.

D. Stigzelius påminte om twenne Gothlandis, som för siukdomen skull på den 
orten, icke kunna få sin nödtorft, och för den skull billigdt wore, att dhe medh 
något beneficeras kunne, anten Communitetet eller någon annan hielp.

6. Frågade M. Rector till hwadh perfection en stipendiat skall wara kommen 
till, när han hafwer stipendium uthfått till ända, efter illustrissimus Cancellarius, 
will att stipendiarii skole slåå sigh till itt wist studium, och uthi dhet någorlunda 
excellera, efter som H:s H. Gref. Excellens will dhem ther uthi befordra till 
tienster i rijket, eller widh gymnasier till dhe lectioner, dhe best hafwa perfectionerat 
sigh uthi.

Här på swarades genom widlyftig discurs, att studiosi nepligen så kunna läggia 
sigh på ett studio, och perfectionera sigh uthi, att dhe allenast, the andre qualiter- 
cuaque förståå, emädan owist ähr om han i dhet studio kan fåå sitt embete, som 
han mest tracterat hafwer, som ofta skeer, att störste parten få intet officia, uthi 
dhe studiis, som dhe sig mest hafwa capabell giordt, uthan snarare i andre som die 
aldrigh hafwa påtänckt. Så kunna the och intet widh gymnasierne altijdh blifwa 
befordrade i sine studiis, efter en lector ofta sitter i månge åhr, innan han kommer 
undan, tå i medlertijdh swårt ähr att afwackta lägenheten, uthan måste omsijder 
grijpa till annat, som han minst förståår, eller lagdt sig uppå. In summa, dhet ähr
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omöyeligit kunna practiceras, och så obligera enom tili ett. Dherföre ähr best så- 
danna ordningar och conditioner förestella, som möyelige ähro, och practiceras 
kunna.

M. Rector swarade, att illustrissimus Gincellarius lofwar att öfwerheten will 
sökia att remediera dhe abuser som dher medh inkomne äre, såsom och befordra 
dem som wäl i ett studio giordt hafwa till embeten i det samme, efter ofta gode 
karar felas uthi ett och annat, att öfwerheten intet weet hwar någre skole be
kommas. Der till medh är intet meningen att en som till något wist in philosophicis, 
dii exempel mathesin, slåår sigh, skall aldeles försumma dhe andre, efter som 
philosophica studia hengia alle till sammans, allenast ett af them högre coieras, 
och en student perfectionerar sigh dher uthi. Hwadh det anlangar, att han måste 
wenta efter lägenheet, så skeer det så wäl när man hafwer uthi intet sigh perfec- 
tionerat, så wäl som när en hafwer sigh uthi ett perfect giordt, och efter störste 
delen sökia än tå att blifwa prester, ähr det icke så wackert, och republiken nyt
tigare, att han uthi en scientia philosophica sigh perfectionerar att han kan, när 
öfwerheten fordrar, sättias widh gymnasier och scholer till sådan tienst som han lärdt 
hafwer, än att en skall ingen scient, rätt förståå, och dock prest blifwa, hwar 
igenom gymnasiers och scholernes största fördärf ähr, och consequenter Academiens, 
när wij sådanne ther ifrån bekomma, som ingen ting lärdt hafwa.

Discurrerades än wijdare, och höllo störste parten omöyeligit wara, medh ett 
simplia stipendio så högdt komma kunna på 5 åhrs tijdh, efter (till exempeli) dhe 
som in theologia skole studera, först hafwa uthaf nöden sin philosophiam temme- 
ligh wäl kunna, innan dhe till studium theologiae komma, hwilket intet under 3 
eller halftridie åhr skee kan. Sedhan huru wijda the på dhe resterande 2 åhr 
komma kunne, ähr klart att förståå. Sammaledes i dhe andre faculteterne, uthan 
skulle the blifwa så excellent karar, tå skulle stipendium större wara, eller sedan 
simplex exspirerade, något duplex i förråd wara, att gifwa dhem, ther igenom the 
wijdare framhielpas kunne. Eller om man skulle dhenne wägen gåå, att hwar och 
en giorde sigh någorlunda in philosophia färdig, mädan han på Communitetet ähr, 
och sedan tå dhen tijden exspirerar, få stipendium, när han slåår sigh till itt wist 
studium, och då underkastat wara någon högre examen, och inquisition i studierne 
än förr.

M. Rector sade, dhet wore ey wäl om wij här i landet icke skulle kunna på 
3 åhrs tijdh perfectionera een kaar uthi en faculteet, som the widh andre academier 
giöra på 2 eller 3 åhrs tijdh, besynnerlig när studiosi något så när hafwa gådt 
sine philosophiske studier igenom, och böör oss icke taga någre så olärde ann till 
stipendium, som innan dhen tijden ey kunna hwadh som föreskrifwit blifwer 
prasstera, efter och ingen böör ifrån scholerne komma, innan han störste delen af 
sine partibus philosophia igenom gångit hafwer. Sedan niuter ingen strax han 
kommer från skolan, stipendium, uthan när han någon tijdh här war it hafwer, och 
så mycket meer giort sig färdig uthi studiis, och werdigare till stipendium.

Swarades, att ingen ähr fuller af docentibus, som undrager sig att willia sin 
högste flijt giöra medh dhem, men man kan fuller see, att på så kort tijdh, och 
medh så ringa medell kunna intet många sine studier till högh perfection bringa. 
Dher till medh låta icke studenterne giärna binda sig till att uthärda hela 3 åhren, 
uthan, när dhe i medier tijdh, anten få någon paedagogiam eller lägenheet på 
annat sätt, draga the sin koos.
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Swarade Rector, best wara intet gifwa någon stipendium uthan dhen som kan 
obligera sigh till dhe conditioner som dhem föreskrifz.

D. Stigzelior swarade. Studenten tagher förr intet moot något stipendium än 
han således obligerar sigh, uthan best wore om man funne en medel wägh att 
gåå, som practiceras kunde. Jagh har altijdh sagdt, att best wore altsammans blefwe, 
som want hafwer warit medh stipendio, och medh dhess uthdelande nogare inspec- 
tion hades, att abuser borttoges, och så mycket möyeligit wore, ricktigt tillginge.

Sist när denne discurs om stipendiaterne alt continuerade, slötz dhesse efterföl- 
liande 2:ne puncter, och den 3 och 4. skulle tagas i betänkiande till näste Con
sistorii dagh.

1. Att studiosi skole examineras efter förre sluut och K. Gustaffz stadga, 
när the skole stipendium bekomma.

2. Att dhe beste som en fåå kan, af sine competitoribus, och best wider 
tarfwa, gifwes stipendium.

3. Att sedan han kommer dher till, tracterar han sine philosophiske studier 
således, att han dem mediocriter förståår, och lägger sig lijkwäl på itt wist, 
och tracterar det högre ibland them, än dhe andre, och thet studium han wist 
hafwer lagdt sigh uppå, blifwer den professor inspector uthöfwer, som samma 
studii genus profiterar.

4. Att itt sluut giörs, huru högh perfection en skall wara komen till, när 
han slepper stipendium, och hwar en intet wore till den perfection kommen, 
om den samme tå skulle föreställas thet betala, som han icke någorlunda hafwer 
giordt rätt före.

Swarades till denne siste: Man seer fuller omöyeligit wara, att dhe låta således 
obligera sigh, förr hielpa dhe sigh fram huru dhe kunna uthan stipendio. Dock 
kan hwar och en tänkia medh sigh dhet besta som kan wara, och gifwa sedan 
sine förslaagh dher om.

7. Frågade M. Rector, huruledes amanuensis bibliothecarii, 2. amanuensis secre
tarii, och dhernäst cantoris, här efter upföras skole här efter, anten på den summa 
som till stipendiaterne i penningar uthgifwas skall eller på Gommunitetz summan. 
Resolv. Dheras stipendia föres på Communitetz summan, och kortas så mycket af 
på dhen samme, som till deras stipendia gåår.

8. Angaf M. Rector, hwadh swar H:s H. GrefL Excellens gaaf uppå Consistorii 
recommendation om augmento för Hadorphio.

Så swarade H:s Excellens Rikz Cancelleren i forstonne sigh aldrahelst sedt om 
Hadorphi»j kunde hielpas medh något ordinarie som tillförenne har omtalt warit, 
på dett staten ej skulle widare graveras, icke dess mindre approberade H.H. Ex
cellens Consistorii förslagh och bewiliade Hadorphio årlige 50 dr sölffmynt aug- 
ment dl sin löön, som Consistorium honom bewiliat hade*.

D. Edenius proponerade om adiunctura theologica som nu snart igenom Lauren
tini afresa löös blifwer, att facultas djdigt hafwer om en capabell man i stellet 
omtänkia welat, och öfwerens kommit om Petro Bångh, som temmelig wäl dher 
uthi studerat hafwer, och dhe nu ackta till H:s H. Grefl. Excellens recommendera, 
men först referera dhet till Consistorium maius.

* Sista stycket i punkt 8 har inskrivits i protokollsboken av professor Brunnerus.
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M. Rector swarade att Rijkz Cantzieren hafwer lofwat Dn. Buschagrio den 
samma, till augment på sin löön, hwarföre kan faculteten skrifwa Rijkz Cantzleren 
dher om till, huruledes M. Bångh kan medh dhet, eller annat accomoderat warda. 
D. Jordan sade sigh och dhet samma hört af H:s H. Gref. Excellens, att prof. 
Buschagrior wore till dhen samma nämdh i sommars. I medier tijdh sade facultas 
sigh willia M. Bångh recommendera här uthi, till H:s H. Grefl. Excellens.

9. Om extraordinariis och Adiunctis sade M. Rector att H:s H. Grefl. Excellens 
discurrerat hafwer, och will att dhe skole läsa i itt auditorio tillsammans, hwar om 
H:s Excellens widare ett speciale determinera will.

10. Sade M. Rector, huru H:s H. Grefl. Excellens mycket offenderades af dhe 
bägge brefwen om hr. Giöran Sparres son, och D. Sidenii saak, uptagandes lijka 
såsom Consistorium något sigh emoot H:s Excellens recommendalmn sättia wille, 
efter och i Kongl. Rijkz Rådh så belofwat wore om Sparrens son. Här på fann 
Consistorium nödigt en skriftelig excusation låta till H:s Excellens öfwergåå, all 
den stundh Consistorium icke något offensivum sigh föresatt hafwer att skrifwa, 
uthan, iempte föreslagne medell huru Sparrens son annorledes hielpas kunde, alt
sammans uthi H:s H. Grefl. Excellens höghwijsa betänkiande stelt.

Den 22 Octobrå
höltz Consistorium maius, praesent. M. Rectore, D. Stigzelio, D. Lithman, D. 

Odhelio, D. Edenio, D. Sidenio, M. Fornelio, M. Ravio, Dn. Scheffero, M. Liungh, 
Dn. Verelio, M. Brunnero, M. Fontelio, Dn. Bergh.

1. Andreas Laurentii Milander Vermelandus begiärer testimonium. Resp. Här 
är ingen som kenner honom, dherföre fåår han ey, innan man fåår spöria af hans 
landzmän om intet hindersampt emellan wore.

2. Erik Joenson wacktmestaren bewillies afskedh och pass.
3. Proponerade M. Rector om wacktmestare under Academiea En skrifware 

under ölandz compagniet prassenterar sigh, sedan Jöns Oluffson, som förr hafwer 
wacktdreng warit Emoot bägge desse inwändes något, hwarföre upskiötz till wij- 
dare beskeedh, så länge hwar fåår tenkia efter en dugelig kaar. Somblige tyckte 
rådeligit wara till Krigz Collegium skrifwa, och begiära någon snell man som 
förr hafwer i krigzwäsendet wijstas, och nu ey annat för sigh haffwer.

4. Sade M. Rector, att M. Boos enkia nylig hafwer ett skrijn fult medh skrifter 
inlefwererat, som hon förr intet hafwer weta låtit.

5. Om Professorum timmars förändring mädan mörkeste dagarne ähre, efter 
studiosi gierna begiäre D. Edenii och Schefferi lection tillijka höra. Dhetta tyckte 
Consistorium ey obilligt wara att så lämpades, dhet studenterne finge höra dhem 
bägge, dock constitutionerne opraeiudicerligen mädan mörkeste dagarne ähr. D. 
Scheffer sade sig här efter in minori novo Gustaviano läsa willia kl. 3.

M. Brunner«/ begiärte och förändring på sin timme.
Doct. Hoffweni»j begiärte tillträda M. Franckenii timme k. 1 in auditorio minori 

vet. hwilket bewilliades efter constitutiones så biuda.
6. Proponerade M. Rector om stipendiaterne, för hwilke Consistorium nu för- 

nembligast ähr sammankallat att hwar i sin faculteet må framwijsa sine förslaagh, 
om profectu stipendiariorum, när stipendium exspirerar, och hwadh mera senast 
beslötz, att wij nu skulle öfwerens komma.

Doct. Edenius theol. facultatis Decanus, angaf att dhe i sin faculteet hafwa någor- 
1 0 - 7 0 1 1 1 8  Sallander
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lunda giordt förslaagh dher om. Men först finnes någre gravamina om Communi- 
tetet, som nödige ähre af öfwerheten debatteras och resolveras, innan wij uthi wår 
faculteet kunna itt fullkombligit giöra.

Här på upläste Decanus argumenta pro et contra om stipendiaterne och Commu- 
nitetet, och der wijdh betänkelige difficulteter.

2. Uplästes requisita studiosorum, och dheras qualiteter eller progress in studiis, 
när dhe stipendium bekomma måge. 3. Uplästes någre communes regulae för studio
sis uthi alle faculteter, dher efter the och instruerade wara borde när dhe willia sti
pendium niuta.

Och ähr allenast thetta wärt förslaagh (sade Decanor theoL) i förstonne, men 
förr än wij något wist kunna hoos oss sluta, ähr först af nöden, att öfwerheten 
insinuerat blefwe argumenta pro et contra communem mensam, och ehest om alle 
difficulteter dher widh infalla, och för all ting requirera uthslaagh och resolution 
dher uthi, innan något nytt dher medh företags, efter Communitetet ähr itt be- 
tänkeligit werk, som kan månge molestier medh sigh hafwa, och fördenskull icke 
rådeligit inrätta innan öfwerhetennes skriftelige resolution dher å kommer.

M. Rector swarade, att tillförenne ähre argumenta pro et contra communem men
sam till Hans Excellens öfwersände, på hwilka Hans Excell. sedermera resolverade 
om Communi tet i julas iag war ther, och iag sedermera widh min hemkomst läät 
till acta föra. Och har H:s Excellens oftare dhet resolverat, och ett och annat förslagh 
om spisningzrummen giort, sampt annat hwadh dher till hörer.

Theologi swarade, att uthöfwer alt sådant borde först en skriftelig resolution wara, 
innan något wicktigt, uthi en så högh saak företoges.

3. Medicorum förslaagh uplästes, efter hwilket the sade sigh willia 2 gånger om 
åhret sine stipendiater examinera. Item sade Rector, sigh willia förslagen i sin 
faculteet medh första öfwersända, efter han frucktar icke så snart medh dhe andre 
faculteternes förslaagh kunna ferdigt blifwa.

4. Upläste Dn. Bergh, facultatis philos. Decanar, dheras förslaagh om profectu 
stipendiariorum, när philosophicis, när dheras stipendia exspirera.

Här efter discurrerades widlyftigt om dhe difficulteter medh Communitetet som 
nu facultas theologica genom sine förslagh påmint hafwer, och om dhe nye för
ändringar som här medh företaghes. Hwarföre sades aff theologis fast bettre wara, 
att stipendia blefwe här efter som förr, och man sökte till att remediera hwadh 
abuser medh stipendiis inrijtade woro, ty studenterne befinna sigh fast bettre medh 
penningarne än Communitetet. 2. På Communitetet fåår man neplig så gode karar, 
som dhe äre, hwilke penningar åthniuta, uthan wij fåå see att dher stanna en 
hoop som minst kunna. 3. När man seer rätteligen till, gåår en mycket större 
summa penningar på Communi te tz håldningen, och löper altså, på dhem som 
mindre kunna, och på Communitetet äre, större underhåldh, än dhem som pen
ningar bekomma, och gemenligen wakrare karar blifwa. 4. Fåå wij see hwilke 
oredelige beswär Communitetet medh sigh hafwa lärer, och fast flere än någon kan 
troo, som medh dhet förra skedde. Och funnes fuller tå män, som sökte oordningar 
remediera, men dhet kunde dock aldrig beståndigt blifwa. Kom dher en inspector 
dhet ena åhret som togh hårdt uthi, så kom åther en annan, dhet andre åhret, som 
mindre bekymmer hade, hwar medh omsijdher, altsammans dher uthi stannade, 
att öfwerheten måste Communitetet uphäfwa, och slåå altsammans i penningar, 
som alt sedan warit hafwer.



1662: 22 oktober-2$ oktober 147

M. Rector swarade, här äre allareda gode karar som begiära Communitetet, så 
ähr och intet twifwel att iuu alle oordningar kunna genom en noga inspection för
tagas.

D. Stigzelius. När iagh tänker på det förre Communitetz owäsendet, seer iag 
fuller hwadh som föllia will. Jagh hafwer altijdh warit i den mening att stipendium 
pecuniarium ähr bettre än Communitetet, och blijr dhet min prophetia, att Com
munitetet lära gåå i gamble laget igen, och föra medh sigh mycket beswär och 
klagemåål. Sedan få wij intet der så gode karar, som till pecuniarium, uthan en 
hoop olärde, och fast fåå som uthärda på 5 åhr.

Item skulle Communitetet äntelig blifwa, kan man intet så högdt spenna medh 
dhem, som medh stipendiariis pecuniariis. Kanskee på Communitetet kunde man 
så högdt komma medh en deel, att dhe blefwe gode cappellaner. Och wore nödigt 
att tå en mensa pauperum eller rudiorum blefwe ther nederst insticktat, ty här 
komma månge fattige som communem mensam behöfwa, och intet kunna någon 
examen uthståå.

M. Rector sade, att Consistorium hade bordt förr communicera sine gravamina 
här emoot, innan så mycket till Communitetz inrättandet besteh wore, [med Brun- 
nerus hand tillagt:] emedan de haffwa hållit 9 Consistorii dagar ther öffwer för, alla 
samtligen sielff satt spijssmestare, bygningarne färdigh giorda, inkiöpet giort, och 
hört åtskilliga H. Excellens muntliga resolutioner, och största delen fallit på Com
munitetet undantagandes 2 eller 3 profess. [Här fortsattes med Hadorphs hand:] 
Resp. Dhet har aldrig kommit till någon fullkomlig discurs här om förr, som 
borde. Sist efter en widlyftig discurs resolv. att facultatum Decani skulle resa 
öfwer, och communicera medh H:s Excellens difficulteterne uthi ett och annat medh 
dhe nye förändringar, och dher uthi en skriftelig resolution inhempta. M. Rector 
lofwade och willia medh föllia.

7. Anders Person i Wattholmen mölnare, begiärer någon hielp till huushyra för 
dhet han hafwer här i stadzqwarnen ey fått boo, uthan måst leya sigh annorstädes, 
så länge han hafwer här warit. Resolv. Honom bewillies 30 dr.

8. En kammar kan och upbyggas i Wattholmz qwarnen för honom till att boo 
uthi öfwer winteren.

9. Samuel Johanson excuserar sigh scripto om klockans errorib»r, och begiärer 
tillgift på böten, som honom å kastade äre i dhetta rectorat. Resp. Om så skall 
eftergifwas, må wij intet wenta någon bettring, hwarföre måste dhet blifwa wijdh 
förre sluut.

Den 25 Octobm
höltz Consistorium minus. Tå
1. Samuel snickares hustro inkom och anklagade Conradum Hysing som hon länt 

hafwer sängekläder i förledne höstas, hwilka han qwarhåller för Abrahami Valingii 
skull, som hafwer tagit en sadell af honom, och icke igen lefwererat.

Hysing sade sig hafwa länt Valingio sadelen efter hennes intercession, och länt 
sig kläderne såsom Valingio the tillhörde, män nu seyer dhem sine wara. Dherföre 
behåller iag kläderne icke såsom hennes, som hon nu föregifwer, utha» såsom Va
lingii till thess han mig sadelen betaler. Dhetta upskiötz till thess Valingius kunde 
och tillstädes komma.

2. Inlade pastor i Fittia, hr. Mårten Olai Treuderwj en käroskrift emoot Johannem
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Schelenium, om någre puncter som be:te studios#! af honom fordrar. 1. Om dhe 
2 rixdr som Sceleni#! fordrar af hr. Mårten pro informatione filii. Resolv. Efter hr. 
Mårten intet hafwer dem uthlofwat, af kortas dhe för Scelenio. 2. För kosthållandet 
för sonen på en månadt beståås honom 12 dr. 3. Rågtunnan som Scheleni#; 
fordrar betalning före, skall hr. Mårten betala medh 10 dr kopptf/m:tt efter Scelenii 
fader icke beståår gåfwan. 4. På den rijkzdaleren som hr. Mårten tagit hafwer, och 
dher emoot lefwererat 5 dr till Scelenium, beståår hr. Mårten 3 dr till wedekiöp, 
altså äre 2 dr kopp#rm:tt till rest på rixdalleren tillbaka, som hr. Mårten skall be
tala Scelenio. 5. Om huselönen äre dhe förr öfwerens komne, att hr. Mårten dem 
betalar allesammans, som af hans egen inlaga sees kaa 6. Maltspannen werderas 
för 6 dr dher emoot afreknas på samma maltsp##n 2 dr., som hr. Mårtens poyke 
förtärt hafwer på 14 daghar, och 4 dr af maltspannen skall Sceleni#! betala till hr. 
Mårten. Belöper sig ex num. 2, 3, 4, som Sceleni#; har till att fordra af hr. Mårten 
24 daher kopp<?rm:tt. Dher af secundum num. 6. afdrages 4 dr, som Sceleni#; blijr 
skyldig. Resten pro h:r Mårten ähr 20 dr.

När Sceleni#! blifwer dhesse 20 dr betalt, skall han lefwerera hr. Mårtens alle 
saker oskadde igen, så gode han dem undfick.

Den 5 Nov.
höltz Consist. minus, praes. M  Rectore, D. Edenio, Doct. Liungh.
1. Inkom Laurentius Bodyyr, på Lars Pålsons enkias wegnar emot Magnum For- 

deel, om en dom på Stockholmz Kemners Cammar afsagd på 158 dr 7 öre, på 
hwilka han nu execution fordrar. Resolv. Ehuruwäl Dn. Fordeel excuserar sig icke 
hafwa medell nu strax att betala, lijkwäl måste han nu 50 dr kopp*rm:tt betala, 
och dhe resterande i distingen.

Laurenti#! fordrade och expenserne för resan hijt åth 2 rixdr, bewilliades 8 dr 
kopp#rm:tt, item begiärte han caution för dhe resterande.

2. Emellan Conradum Hysing och Abrahamum Valingium, om sadelen. Resolv. 
Att Conradus Hysing skall bekomma uthaf Abrahamo 10 dr kopp#fm:tt eher så 
godh sadeh igen som dhen förre war, och dhetta till juul. Hwad betalning hustrun 
fordrar för sängekläderne af Hysingen skall Valingius beståå.

3. Till Asmundi Romelii begrafning bewillies 20 dr aff fisco studiosorum och 
50 dr koppar, aff stipendio regio för iuletijden.

Den 7 Nov.
kallades professores i kyrkian, tå D. Stigzelius proponerar om hr. Päder [Per 

Melander] cappellanens promotion här ifrån, hwarföre godt wore i tijdh huxa sig 
om en dugelig man i stället, som wore gudfruktig, sacktmodig och stilla i lefweme, 
sampt hade gode gåfwer och högh röst att predika. Dhet iag (sade D. Stigzelius) 
nu för Academiae standet proponerar, att dhe må hafwa sitt votum dher uthi och 
tänkia om en godh man. Jagh för min person hafwer gode prof tagit af hr. Jöns 
Bodero, som och godh röst hafwer, och temmelig wäl höres, dher till medh ähr 
gudfrucktig och skickelig, så mycket iag kan aftaga. Sedan har och hr. Hans som 
är min domesticus godh gåfwa till att predika och messa, så frampt han kunde höras 
så wäl. Af dhesse giörs mig lijka godt hwilken dere iagh fåår. H. Johan Vangelius 
har nylig skaffat sigh landzhöfdingens recommendation, både till Academien och 
staden, men iag fruktar hans röst ähr för swagh, och icke tienlig i denne församb-
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ling, eliesc är han en godh man och wäl studerat Ty dhet är af nöden en högmält 
man, så att dhe ringare i församblingen, som längre affsijdes ståå, kunna wäl höra 
honom. Jagh för min person hafwer och iempte församblingen mitt votum, så 
att ingen kan mig påsättias eller påträngias emoot min willie, mig ähr af nöden 
en stilla och gudfruktig man, som icke trätosam ähr, eller oenigheet kan stifta emel
lan församblingen och kyrkioherden, eller ehest ähr ondh att komma till rätta 
medh, en sådan medhcollegam i embetet, will iag intet hafwa.

Consistoriales som tillstädes woro, läto sigh wäl behaga dhe föreslagne personer, 
dherföre gingo the tillsammans att conferera medh borgmestarne och rådet, som 
en deel tillstädes woro i kyrkian. Och slöto att willia dher om till mårgons conferera 
medh sine.

2. Uplästes K. M:ttz confirmation för Doct. Lipstorphio till professionem iuris 
romani, uthi Bringii ställe. Dher iempte talades om hans introduction. Resp. Efter 
ännu 4 månader återståår af enkians nådhåhr, och constitutiones förmäla att andre 
skola professionen så länge uppehålla, såsom och Consistorium i sommars begiärte 
uthi elections brefwet till H:s Excellens, att inge» måtte admitteras aerarium gra
vera mädan nådåhret påståår, men intet swar bekommit, dherföre kan icke Con
sistorium emoot constitutiones drista sig att disponera, uthan H:s Excellens resolu
tion dher åå kommer.

Den 8 Nov.
kommo åther professores någre i kyrkan, att votera om futuro sacellano. Mäste 

vota föllo på hr. Hans, D. Stigzelii domesticum, dher näst på hr. Jöns Boderum. 
Dhetta confererades medh stadsens närwarande, som sade mäste vota af dheras hafwa 
fallit på hr. Jöns Boderum.

D. Stigzelius sade sigh wara lijka godt, hwilken dera af thesse han fåår.
Om hr. Johan Vangelio wille Academiae och stadsens genom sine delegatos excu- 

sera låta, efter han förmedelst sitt låga måål, ey tienar i denne kyrkan.

Den 13 Novembw
kallades professores i kyrkan att consultera om D. Lipstorpii introduction. M. 

Rector sade sigh hafwa sändt honom budh, om hwadh constitutiones i dhette 
fall förmåå, hwarföre han låter sig förliuda ingen löön fordra willia mädan nåd
åhret påståår. Consistorium swarade sig intet kunna emoot constitutiones gåå, 
uthan H:s Excellens disposition, hwarföre fans nödigt itt bref ställa dher om till 
H:s Excellens, som i mårgon kl. 10 kan upläsas i Consistorio.

2. Bewilliades Vilhaldo Herculis 30 dr kopp*rm:tt till läns af fisco studiosorum, 
som han skall betala, när han fåår succurs af sine föräldrars medell.

Den 14 Nov.
convenerunt professores seq. in Consistorium. M. Rector, D. Stigzelius, D. Ede- 

nius, M. Forneli«/, M. Unonius, Dn. Verelius, M. Fontelius, Dn. Bergh.
1. Proponerade M. Rector, om penningarne tili orgewerket som uthlades i M. Boos 

tijdh skulle föras på public sumptus, eller privatos. Resp. Vide acta prior.
2. Om faddergåfwan till hr. Swante Sparres barn. Resp. Inreknes på publico, 

efter hele Academien inviterades.
3. Decanw philosoph. Dn. Bergh proponerade om adiunctura philosophica som 

är igenom M. Danielis Laurentii afresa vacant blifwit, till hwilken faculteten hafwer
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M  Johannem Iser destinerat. Här emoot ähr ingen, dock ähr best skiuta then till 
maius Consistorium.

4. Angaf Decanwr om en Vestrogotho Laurentio Victorino, som begiärer få hålla - 
egen disputation, dhet och facultas bewilliat hafwer. Resolv. Här emoot ähr 
ingen.

5. Uplästes Consistorii bref till H:s Excellens, om D. Lipstorpii introduction.

Den 19 Novembw

höltz Consistorium maius, praes. Magn. Rectore, D. Stigzelio, D. Lithman, D. 
Odhelio, D. Edenio, D. Sidenio, M. Fornelio, M. Unonio, M. Ravio, M. Liungh, 
Dn. Verelio, M. Brunnero, Dn. Bergh.

1. Proponerade M. Rector om Johanne Rothman, som begiärer något aff fisco 
till skenkz. Resp. Efter fiscus ähr giordh för dhe siuke och utharme, töras wij 
intet så gifwa.

2. Om trägårdz mestaren, som på Academiae tompten hafwer i åhr war i t han 
biuder arrende nu förste åhret 5 tr. kåål 2 tr. morötter, 2 tr. palsternacka till 
Communitetet, och hwadh han öfwer fåår, will han låta för billigt prijs till Com- 
munitetz behof. Resolv. Honom bewillies dhette förste åhr för samma arrende, hwil- 
ket skall medh honom skrifteligen uprättas.

3. Anders Person [i] Pijlskogh, som till itt Academiens heman komit hafwer genom 
giftermåål, tå någon rest war förr giordh af enkian, på hwilken han begärer någon 
remission, såsom och förmedling på hemmanet, eliest kan han intz ståå sigh. Resolv. 
Upskiutz till thess fogden kommer.

4. Sammaledes slötz om Maas Andersons fordran i Grään, att när fogden in- 
komwer, som weet om hans rest, fåår han swar.

5. Rasmus Rasmusson inkom igen, och begiärte få blifwa widh sitt hemman. 
Rentemestaren berättade att dhenne bonde fick 2 åhrs frijheet och bygde intet 
dherföre, sedan han skulle uthgiöra uthlagor, kom han på 2 åhrs rest; therföre 
nödgades fogden låta sättia låås för ladun i åhr, att uthtryska hans rest, tå dhe 
andre bondens gäldnärer thet sågo, låto the stämma fogde» till tingz, williandes 
hafwa sin betalning för honom. Sedan i sommars läät han mäst hööt från sig taga 
af sine gäldnärer, så att när fogden kom dijt fick han icke meer än itt lass. Dherföre 
har iag låtit seya honom ifrån gården, efter iag seer han igenom sådant mera för- 
derfwar hemmanet, än giör godt af dhet. Resolv. Fogden måtte wara till swars. 
Dherföre skall å nyo en stemningz zedell gifwas till fogden, att the både till i 
dagh 14 dagar till inkomma, och ståå hwar annan till muns. I medier tijdh skall 
bonden bekomma foder till sine creatur.

6. M. Laurentini fordran ex actis 1654 27 Aug. skall sökias M  Fontelii widare 
underrättelse om.

7. Uplästes M. Unonii caution för sin son a dato 24 Oct. 1662, och inlades, dher 
på sonens instruction förfärdigas skulle.

8. Angaf M. Rector om M. Unonii rekningar, som merendelz äre klar giorde, 
så mycket skee kan, och rester allenast, att Consistorium kom/»er dher om tillhopa, 
någon stundh, och öfwerseer dhem, sampt gifwer förklaring på någre påster M. 
Unoni»j nekar till.

9. Sedan nämde M  Rector, hwadh salig Ausii skuldh sigh bestiger, 11891 dr
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koppar, och lijkwäl upförer i sin rekning en rest på 800 dr. D. Odheli#j sade sig 
fullkomlig minnas, att sal. Ausius bekende här in loco, när en gångh om M. Boos 
rekningar och rest taltes, dhet M. Boo intet war honom något skyldig, här på will 
iag (sade D. Odhelius) giöra edh om så skulle fordras.

10. Werdering på spannemålen som skall till Berget sattes till 16 dr att begiära 
för tunnan, och selias för 15 dr. I Stockholm skall 14 daller begiäras, och selias 
för 13, dher intet meer kan fåås.

11. Påminte M. Rector nu tijdhen wara att consulteras skall om novo Rectore. 
Ordo ähr kommen till M. Christianum Ravium, hwilken önskades lycko.

12. Johannis Salonii supplicaribn inlades om stipendio, hwilken differerades, till 
diess resolution om ordningarne konwwer ifrån H:s Excellens.

13. Frågade M. Rector, om adiuncti hafwa disputerat i åhr, och hwadh eliest 
dhe hafwa giordt, dher om Decani måste weta underrättelse.

D. Jordan swarade, i wår faeulteet ähr allenast Laurentin«/, som i förre åhret 
disputerade, i åhr hafwer han occuperat warit medh sin lägenheet nidre i landet. 
Och händer ofta att Adiuncti intet altijdh hinna till att disputera åhrlig, dherföre 
wore rådeligit att Consistorium determinerade något dher om, hwadh dhe i samma 
stelle giöra skulle.

14. M. Johan Iser angafz å nyo af facultatis philos. Decano, att dhe hafwa be- 
williat honom dhen adiuneturam som löös ähr efter M. Daniel Laurentii. Consisto
rium bewilliade M. Iser dher till.

M. Rector påminte nödigt wara att Decani flijtigt inquirera om Adiunctis 
åhrlige». Ty H:s Excell. Rijkz Cantzieren will hafwa en indicem åhrlig på alla 
saker som tryckes, dher af H:s Excell. kan see, hwadh hwar och en giordt hafwer.

15. Påminte M. Rector om Professoribus som kunna någon gång i sitt rectorat 
borta warit, att dhe af sig sielfkrafde, ährläggia dherföre något till fiscum. Ty 
såsom dhet allenast en siette deel af lönen kan sig löpa på alle timmar om åhret 
en lääs, så kan och ingen hafwa någon skada dher af, som weet sigh borta hafwa 
warit, om han dher af något gifwer. Och efter H:s Excellens fordrar rekenskap 
af migh för min rectorat, skulle fördenskull någon wara som wille sig här 
uthinnan undraga, skall iag för hwar och en, som iag weet skyldig wara, af mine 
egne penningar ährläggia.

D. Stigzelius och D. Odheliar sade sigh publico nomine i wåras hafwa borta 
warit i Stockholm, och så gierna blifwit hemma om dhe hade fått. Eliest sade sig 
ingen stundh hafwa försummat. M. Rector swarade sådant exeuserligit wara.

Här efter discurrerade Consistorium, huru constitutionum mening, icke böör så 
förståås, att en skall strax böta, när han af lagligit förfall råkar något wara borta, 
uthan förståås om iniquiorib«r, och dhe som försummelige ähre, dhem att coercera, 
när dhe admoniti, icke emendera sigh.

16. Angaf Decanus philosoph. om Petro Petronio, som i sommars blef bewilliat 
en disputation exercitii graria holla. Dhen samme hafwer han i Stockholm tryckia 
låtit medh titulo och inscriptione pro gradu, hwilket intet sant ähr, uthan tå han 
war till prof in stylo, blef han remitterat till wijdare öfning, och altså pro exercitio 
dhenne disputation bewilliat Resolv. Han citeres hijt publico nomine, och före- 
hålles sitt factum, sampt stånde therföre till rätta.

17. Bewilliades Yictorino och Böklingen att skrifwa egne disputationer.
18. Bewilliades Johanni Salonio att hålla egen disputation.
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Den 27 Nov.
sammankallades professores i kyrkan, praesentes woro M. Rector, quatuor theo

logi, D. Hoffw., M. Unonius, M. Ravius, Dn. Bureus, M. Liungh, M. Fontelius, 
Dn. Bergh.

1. Uplästes illustr. Cancellarii bref om Doct. Lipstorpii introduction.
2. Uplästes Samuel snickares pass, och hans begiäran föredrogz att få blifwa 

wacktmestare. Resp. Han duger intet, ty han fyller sig gerna, och dhess föruthan 
oskickelig.

3. Uplästes Jonas Persons ifrån ammiralitetet pass, och bewilliades provisionaliter 
på ett åhr tillgiörandes för wacktmestare, så länge man fåår see, huru han dher till 
tienlig ähr.

Den 28 Nov.
höltz Consistorium minus.
1. Inkom Gislo Ionae angifwandes på lohan Hammars wegnar, om 50 dr koppar

mitt som han hafwer genom Andream Termenium låtit upfordra af Olao Tegell- 
steen. Hwilka penningar Termenior råger sig hafwa anwändt på bergmestarens 
Oluff Larsons barn, nu will intet Termenio/ betala samme 50 dr, uthan skiuter till 
bergmestarens söner. Intet will häller bergmestaren ståå för dhem, altså weet intet 
Johan Hammar huru han skall annorlunda få sine penningar uthan genom rätte
gång.

Termenius swarade, Johan Hammars fordran ähr rättmätig. Dhe 50 dr upfordrade 
iag åth honom, men i medier tijdh efter mine discipler wore här på orten något 
trängde, anwände iag dhem till theras behof, som af thenne dheras rekning är att 
see, som the sielfwe skrifwit hafwa, dherföre böör mine disciplers fader Oluff 
Larson bergmestaren dhem betala.

Consistorium skärskådade Termenii documenter, som klare woro, att penningarna 
haffwa anwändtz till disciplernes behoof. Så bekende och M. Rector, att Oluff 
Larsons son war för 6 wekor sedan hoos sigh här i staden medh Termenio, och 
bekende att dhe äre plicktige att betala dhem.

Och efter Termenio/ icke wille undraga sigh att wara man för Johan Hammar 
om dhe 50 dr, efter som hand böör hand fåå, ty resolverade Consistorium att berg
mestarens söner Johan Hogg och Joh. Bruun, skulle lagligen citeras hijt för 
samma skuldh, så frampt the ey wille i medier tijdh Termenio penningarne conten- 
tera.

2. Angafz om M. Magno Celsio, som är nu andre gången stämd för borgarens 
son, han hafwer i scholan slåå låtit, men will intet tillstädes komma, uthan för 
Archiepiscopo. Resp. Efter privilegierne hörer han till academicum forum, och 
kan intet en sådan civil saak hoos Archiepiscopum debatteras, uthan M. Celsior 
citeres nu 3:die gången, och kommer han intet, tå gifz Maas Erikson dom i saken, 
och M. Celsior böter nu för tredsko. Rådst 1. cap. 24 öre.

Den 3 Decembrå
höltz Consist. minus in sedibus M. Rectoris.
1. Inkom Maas Erikson borgare, kärandes till M. Celsium, som hafwer lockat 

hans son up i scholan medh en book, och när han up kom, låtit flåå huden af ho
nom, för morötter poyken skulle hafwa uhr hans trägårdh stulit. Dhenne sin klagan
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lade han skriftelig in, hwarföre tillstodz M. Celsio till neste Consistorii dagh skrif- 
teligen swara.

2. Inkom Erici Amnelii hustro klagandes till Fridericum Hultenium om dhe 
vexationer, som Hulteni»j hafwer mannen tillfogat för 7 åhr seda», för hwilka 
Samuel Verelius hafwer förlijkt sin man, men Hulteni«r intet. Dherföre begiärer 
Amnelii hustro att och Hulteni#j må obligeras att förlijka honom sammaledes, 
efter han hafwer mist sin hörsell dher igenom dhen han aldrig igen fåår, och 
hwadh Vereli«r medh månge sine örefijlar bräkte och sårade, dhet eftertryckte 
Hulteni#/ medh ett så hårdt slagh, att hela kinbenet och örat upswulnade ther af.

Hulteniaj sade sigh icke meer än en gång slagit honom, sigh wara uthi samme 
förlijkning inneslutin som Vereli«r; hustrun nekar.

Efter denne saak synes mycket swår, upskiötz dhen till thess Gonsistorum mintfr 
fåår consulera sig med maiori, om dhen kan tillståås att bijläggias.

3. Bewilliades prestenkian i Scheftuna sochn, sine uthlänte 3 tr sädes korn till 
gamble Mårten i Ultuna, item bewilliades samme Mårten, 3 tr &pannem& till 
uppehälle, af dhet som uhrtruskit ähr.

4. Israel Martini, Olaus Erici inkommo, tillwitandes unge Sparrernes dreng Gustaff 
Oluffson, att hafwa itt stort öfwerwåld i lördagz afton på them föröfwat, dher the 
gingo och folade en drickestunna hem i kellaren, dhen samma slogh han sönder, 
sedan han medh dragen wäria hafwer them genom hugg och slagh fråndrifwit. 
Denne Gustaf taga dhe af thesse skiääl före, 1. Att dhen som giorde them öfwerwål- 
det war af samma statur, klädnat, och andre indiciis som dhenne ähr. 2. War han 
samma dagh, tillförenne medh sine herrar i deposition hoos D. Odhelium. 3. sade 
Carl remmesnidare att dhenne samme, hade uthmant sig k l 7 om aftonen.

Gustaf Oluffson swarade: Jagh war dhen tijden intet uthe. Klock. 5. folgde iagh 
herrarne hem ifrån Gr. Magni söner, sedan gick iagh att swerta ett par pistole- 
hölster, och satte wedh på i 3 kamrar hemma till 6 slogh, tå herrarne gingo till 
måltijdhz och iag folgde them.

Studiosis imponerades än widare eftersökia sigh wittnen till näste Consistorium 
minus.

Den 9 Decembw
höltz Consistorium minus praes. M. Rectore, D. Edenio, M. Ravio, M. Unonio, 

Dn. Bureo.
1. Inkom Håkan kopparslagares hustro, och kärade till Benedictum Hammarinum, 

att han hafwer länt sadell och bedzl af henne för 3 åhr sedhan och dhem icke igen
fått. 2. Länt honom till hans moders dreng en sela så godh som 6 daller. 3. En 
halfpund gryta så godh som 3 daller. 4. En brundh i gården kastade hans stiufbroder 
igen, och kanskee dhesse wore medh. 5. Sedan kokade iag för honom ett åhr, för 
hwilket dhe lofwade 12 dr, men efter, dhe wore ey åhret om, begiärer iag dherföre 
allenast 6 daller. 6. Hafwa dhe i 3 nattstufworne the giestade uthi på 8 åhr, sönder 
slagit bordh benkiar och sänger, begiärandes dher åå syyn.

Resol. Ehuruwäl Hammarinar bekenner sigh hafwa befalt sine discipler sadelen 
och bedzlet hembära, sedan han å resan kommin war, och icke på lång tijdh 
annat wist än sadelen etc. wore i ägandens hender, lijkwäl efter hand böör hand 
fåå, måste Hammarin«r swara till den samma, och gifwa hustron i betalning 
10 dr.
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2. Selan, ehuruwäl Hammarin«; säger sigh intet kunna till dhen swara, efter 
hans moders dreng har dhen tagit, så måste han dock hoos sin modher fordra 
dhen igen, eller betala en så godh som dhen war, eller 6 dr koppöfm:tt

3. Grytan, efter Hammarinus hafwer dhen intet tagit till läns, uthan hans 
kokerska, måste hustrun sökia samme kokerska som hon länte dhea

4. Brundens igenkastande, efter Hammar in«; ey öfwertygat ähr, thet hafwa 
giordt, kan han intet swåra till.

5. För kokningen obligeras Hammarin«; gifwa 6 dr, efter han om sådant 
contraherat hafwer.

6. För skadeståndet i husen gifwe 24 öre sölitverm:tt.
7. För winden the brukat hafwa för bodh, gifwe 2 dr på hwart åhr dhen 

häfdat ähr.
2. Inkom M. Celsius medh sin wederpart: 1. Uplästes Celsii replica uppå Maas 

Eriksons inlaga. Dher på inkallades wittnen, och Mas Erson frågades om han 
någpt emoot dhem hade? Han sade ney.

1. Framstegh Nicolaus Fabritius och giorde edh, sedan wittnade: När Rector 
kom i scholan, stodh ther en poyke medh een book under armen. När Rector 
kom och togh boken, skulle gåssen gåå dher ifrån, tå sade Rector, tu plägar 
gåå i min trägårdh. Giör intet så mera. Tå begynte gåssen grufwelig sweria, 
och gifwa sigh dhen elake och nekade, tå sade Rector, och wijste honom 
tijdhen tå han war ther. Gåssen sade, iagh hafwer warit dher en gång, och 
thet bekende han så alla hörde i scholan, tå togh Rector dem till wittnes i 
skolen wore, att han bekende sigh hafwa warit ther, hwarföre befalte Rector 
att han skulle gifwas en minnesbetta, dherföre att han så grufwelig swor, och 
dhet skedde medh ingen afklädning, uthan som gemenligen skee plägar, 
medh någre slaagh på ryggen.

Petrus Bestadius apologista scholae giorde eedh, och wittnade. Kl. 1 gick iag 
i scholan, som want ähr, och när iag hade ther lijtet warit, kom gåssen in medh 
een book under armen, och stannade widh dören, men iag wijste intet anten 
det war af scholegåssan eller någon annan. Lijtet dher efter kom M. Celsi«; 
in, och togh boken af gåssen, och så wille han gå sin koos, tå frågade Rector 
honom om han plägade klifwa i sin trägårdh öfwer balken och giöra skalek- 
heet, och warnade honom att han intet skulle meer gåå dijt. Men när gåssen 
hörde talas dher om, begynte han hiskeligen swäria, så en måtte rysa wijdh, 
och Rector badh honom så bekenna om han hade giort thet eller ey. Och när 
han således talte medh honom, och wiste honom dag och timmc, och sade iag 
sågh digh ther den stunden etc. och badh gåssen bekenna. Tå omsider be
kende han öfwer liudel. och sade sigh hafwa warit ther, och sedan han hade 
bekent, badh Rector Nicolaum gifwa honom en minnesbetta, men om dhet 
war för bägge tillhopa, kan iag intet weta, så läät Nicol. Fabritius taga up 
skiortan, och slåå honom några slaagh på ryggen.

Sedan inkallades Maas Eriksons wittne twenne hustror 1. H. Carin Johan 
Matzson wacktdrengens swärmoder giorde edh och wittnade. Jagh sågh gåssen 
war blodrossig, och bloden war stinn mellan hudh och skinn men intet håål af 
strimmorna.

Den andre sade: När iag kom dher inn suto dhus [dhe?] och gräte öfwer 
barnet.



1662:9  december-io december 155

Yttermera beswärade sigh Maas Erikson, att han medh sin hustro är skyld 
för tiufwapack. M. Måns nekade dher tili.

Pro resolutione h. vice. Efter Maas Erikson will skriftelig swara, såsom 
och felas för honom någre wittne, skall M. Celsi#j låta lefwerera copien till 
honom, att swara på till härnäst.

3. Inkom Amnelii hustro emoot Fridericum Hultenium, hwilken intet war till
städes, therföre feltes han till 24 öre efter 1 cap. RådstJB.

4. Nilz Jönson Rungarns fogden inkom emoot Dn. Girs, begiärandes att han 
måtte sättias i häckte till thess han betalar. Gonsist. lofwade honom pant till 
20 tijdh att betala, efter han Girsen är frustrerat af sine debitorer.

5. Johan Mårtensons Stenii hustro inkom, och fordrar uthaf Olao Hosselio 
69 dr, som quittentien uthwijsar. Hosseli«* wisar dher på betalt 29 dr medh s. 
Stenii quittens, hwilka godh giordes, item framtedde itt annat upsatt af 39 dr och 
16 öre, hwilke ey kunde gode giöras innan han medh wittne bewijsa kunde, att 
dhe wore betalte, eller ährlägge dhem till 8 daghar, det han lofwade.

6. Beswärade hon sigh öfwer Ambernum Boderum, som hafwer tagit någre 
böcker till kiöpz för 29 dr 16 öre, och satt dherföre pant, nu ähro dhe intet be
låtne medh panten, uthan willia hafwa penningar.

Ambern»r hade att Steni#x har tagit en häst af sig till kiöpz, som än är obetalt, 
hwilken han will inrekna i betalningen för böckren.

Upskiötz till thess Stenius sielf hemkommer.
7. Inkom grytegiutare hustrun emoot Andream Moderum, om dhet fönster hon 

skyller honom före att hafwa sönderslagit. 1. Woro the hoos mig sade hon och 
finge en kanna ööl, sedan komwo the andra gången igen och tå woro wij i sängh, 
och bode att ännu få en kanna, seyandes, låta oss få, wij äro dhe samwe som 
finge för en stundh sedhan; när wij intet kunne stå up och få dhem, sade the 
wij äre the som gofwe 3 hwita runstykn, och 1 kopparrunstyke för kannan en 
stundh sedan. När dhe intet finge bruto dhe nid lukan, och slogo sönder fönstren.

Moderay bekende att han första gången war medh, men andre gången intet, sade 
sig willia giöra edh att han dhet icke giordt hafwer.

Consistorium lade honom och hans wittne före, att skola till i mårgon betänka sig 
om iuramento purgatorio, att hwarken dhe hafwa dhet giordt, eller warit medh 
tillstädes, eller weta hwem dhet hafwer giordt.

Den 10 Decembrå
höltz Consistorium maius prsesent. M. Rectore, D. Stigzelio, D. Lithman, D. 

Odhelio, D. Edenio, D. Hoffwenio, M. Fornelio, M  Unonio, M. Ravio, Dn. Bureo. 
M. Liungh, Dn. Verelio, M  Brunnero, Dn. Bergh.

1. Inkom Andreas Moderus, som beskylles af grytegiutarens hustro att hafwa 
slagit sönder hennes fönster. Moderus hade sedhan i gåår sport att Wellingens 
dreng Anders hade giort det, sedan han gick ifrån sig om aftonen.

Drengen tillspordes om han hade thet giort. Han swarade jaa, tå iag gick tijdt 
andre gången, hade iag medh mig en Stålarmens dreng, och begiärte få kiöpa dher 
en kanna ööl, hwarföre tå dhe begynte bruka en elaak mun på oss, slogo wij sönder 
en ruta eller twå.

Frågades om studenterne någondera woro medh. Han sade, ingen af them woro 
tå medh, uthan iag och Ståålarmens dreng hafwa thet giordt
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Ifår medh uthwijstes parterna, och voterades om psena. Sist slötz secundum plurali
tatem, att drengen fälles till 40 mk Consistorii arbitral paen, af en reflex på capitis 
4 Edzörz initium, som lindrigare ähr än relegatio secundum constitutiones, ty 
ehuruwäl dictum caput talar om dhem som med wredz mod komma, och gita ey 
skada giöra, lijkwäl bröto the nid luka och slogo fönster etc. Divisio skall skee till 
treskiptis, och hustrun blifwa för sin skada betalt, hwadh fönstret kostade.

2. Företogz åther Amnelii käran till Hultenium om sin mans skada, och inlade 
en skrift, dher uthi A m nelii bekenner, att ehuruwäl Hulteni#j ey meer än itt 
slagh gaf sig, så war dhet werst ibland dhe andre, ty han dingnade ther af till 
gålfwet, och hwadh förr sårat blef, wart tå så mycket wärre. Hulteni«j framtedde 
itt Amnelii bref till Verelium, om sin uhrsäckt, theruthi Amneli«r förmante Sa- 
muelem Verel. till att förlijka sigh, seyandes ingen anna« wara banemannen till 
hans skada och döffheet än Verelium etc.

Här på folgde vota, och slötz secundum pluralitatem, att Hultenius skall gifwa så 
högh förlijkning som Verelius till presten, efter han hafwer warit i flock och 
fahrnöte medh Sam. Verelio, sedan slagit det efterste och werste slaget, hwar af 
Amneli«r har beswimmat till gålfwet. W ill han icke nöya sigh ther medh, tå kan 
han få dom i saken.

3. Påminte Rector om någre böcker här ståå som Hultenius fordrar, Consistorium 
badh upkasta under hr Sundelz rectorat acta, dher af syntes att bökren hafwer 
Hulteniftr haft till läns af Alzijke frun [Catharina Cruus, f. Oxenstierna], som och 
tå dom fått hafwer att hon dhem igenbekommer, när hon dhem fordrar. Dhernäst 
frågades hwar bökren äre, och skola infordras att ståå in loco publico.

4. Anders Erikson i Säfwestadh och Altuna sochn inkom, medh attest om sitt 
hemmans swagheet, sampt Consistorii förmedlingz bref på hemmanetz halfwa uth- 
lagor, nu begiärer han att under samma förmedlingz bref, måtte och dhe extraordi
narie förståndne blifwa till halfparten, som dhe ordinarie. Resolv. Efter hemmanet 
ähr swagdt, skall och halfparten af dhe extraordinarie, här iempte förståås, ifrån 
samma tijdh han dette först bekom.

5. Uplästes M. Boos enkias postulatum skrifteligen inlagdt, om 3 puncter. 1. Om 
arrestens löös gifwande uthi Malma. Resolv. Spannemålen gifz intet löös, efter bön- 
derne hafwa dhen uthtruskit, och förslåår än då intet mycket till den store skuldh, 
af hemmanetz innestående uthlagor på någre åhr. M. Rector refererade illustr. Can
cellarii swar om arresten, nemblig blifwer hon intet stort skyldig efter sin mans 
rekningar, så kan H:s Excellens meddela henne någon tillgift, men blifwer den 
resten stoor, så kan Hans Excell. intet hielpa henne. Sedan discurrerades om hon 
skulle kunna få boskapen löös, och slötz att hon kan dhen fåå löös, dock sättia 
caution eller full pant för dhen, till wiss tijdh att betala. 2. Om remissionen på 
dhen store rest af någre åhr tillbaka för hemmanet, resolv. att henne tillgifz 20 
tunnor för alle åhrs misswext, ehuru wäl ingen af Per Bengdtsons fögderi j, hafwer 
sådant tillförenne warit förundt, på dhe åhren. 3. Att hennes sal. mans tienst kunde 
ansees, och henne dherföre något beståås. Resolv. Sedan rekningarne ähre klara 
giorde, will Consistorium dher till swara. 4. Att få behålla Malma till brukz, efter 
hon dhet en lång tijdh brukat, och mycket åkostat hafwer. Resolv. Hon hinner 
intet att bruka det, och sedan giöra fulla uthlagor som sig böör. Sedan efter hem
manet ähr allaredo bortstadt, kan dhet intet förandras. 5. Om Hammarby dhet hon 
sig beswärar att hafwa sådt medh 9 tunnors uthsäde, och ingen ting igen få tt Resp.



1662: io  december 157

Att dher om skall ransakas, om så befinnes som hon refererar, och tå ähr billigt att 
hon någon tillgift dherföre bekommer.

6. Proponerade Rector, om dhe penningar som till procuratoren uthlagde äre, 
att medh dhem måste en uthrekning giöras hwadh hwardera dher af gifwe skall. 
Resolv. Interessenterne skole sammankomma och giöra uthrekning dher på hwadh 
hwardere blifwer skyldig och contentera.

7. Sedan skole appellations penningarne igen fordras af staden efter lagh, sedan 
theres domm haffwer tillbakagådt.

8. Sedhan efter tijdhen nu ähr, att iag skall deponera mitt rectorat will iag nu 
här medh sluta, hwadh mine bestellningar hafwe warit, finnas dhe in actis som 
iag uthi iustitiens administration, och eliest till Consistorium refererat hafwer, men 
hwadh byggningzwäsendet anlangar, finnas dhe uthi rekningarne, som framdeles 
skall upwijsas. Mine högdtährade hr. collegis tackar iag nu samptligen, för sitt goda 
assistence, uthi mitt rectorat, och hoppas det, att iag hwarken min nytta eller någons 
i synnerheet, hafwer genom min ringa tienst sökt, uthan all gemenes besta, gläder 
och migh ther öfwer, att mitt rectorat hafwer uthi ingen ting fallit mig beswärligit, 
uthan liufligit och lustigdt. Ty iagh tycker oss böra för ingen ting liufligare ähr- 
kiänna, än att få tiena sin Gudh, Konung och öfwerheet, sampt nesta till gagn. 
Och om både Gudh och naturen oss ingifwit hafwer, sin nästa för ingen löön tiena, 
så böör oss det nu så mycket mera giöra, när wij niuta af wår Nådige öfwerheet 
för sådant en ricktig wedergällning. Hwarföre till att låta wijdare see till valet migh 
altijdh gärna sökia det gemene bästas förkofring, och förfordran, ty skenker iagh 
till Academia? musikz förbettring ett nytt stort clavcymbal dubbelt, som iagh hafwer 
kiöpt af Samuel klockare för 35 rixdr, sedan till Biblioteket denne librum botanicum, 
som icke skall finnas i någons biblioteck, och kostar 93 rixdr, af orsaak, att iagh 
weet mig inge bettre arfwingar hafwa, än allgemenes besta, ty kanske dher mine 
barn fullwexte blifwa, skulle the sådant hwarken kunna nyttia, eller något gagn 
hafwa uthaf, uthan snarare genom dryck förslösa, såsom man, ty werr, ofta seer, 
att deres barn uthi hwilketz stand iagh är upfödd, blifwa störste delen odugelige 
till studier, dhet man och förnimmer här widh Academien skee. Till sluut önskar iagh 
wår nya tillkommande Rectori mycken Gudz welsignelse i sitt embete, och oss 
allom i hwar sin profession!

Doct. Stigzelius swarade på samptlige Consistorii wegnar, för dhen särdeles 
åhåga och beswär som M. Rector uthi dhet gemene besta uthstått hafwer, så wäl 
medh bygningar till Academiens heder och nytta, som dhe rekningar efter M. Boo, 
som ingen hafwer förr kunnat komma till rätta medh, såsom och för sådanne 
hederlige förähringar, hafwa wij alla samptligen orsaak M. Dn. Rectori på dhet 
flijtigste betacka och hedra, hwilket och Gudh wisserlig medh sin welsignelse warde 
belönandes.

Finis
rectoratus d. et experientissimi 

Dn. Olai Rudbeckii 
medicinse Professoris ordinarii 

1662. 10 Decembw.
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1662 die Decembris 
novum rectoratum exorsus est 

vir clarissimus 
Dn. M:r Christianus Ravius 

oriental, linguarum Profess, ordin.

Den 14 Decembris
efter högmessan, framkallade novus Rector praesentes af Professoribus och con- 

sulterade om efterfölliande måål.
1. Proponerade M. Rector om Doctoris Lipstorpii introduction, och löön på 

enkians nådåhr. Resolv. Om torssdagh kan han introduceras. Sedan om hans af- 
löning på nådhåhret, kan honom remonstreras illustrissimi Cancellarii bref.

2. Om spannemålz wärdet widh K. Berget att kiöpmännerne willia ey meer gifwa 
än 14 dr. Resol. Rentemestaren sökie att få 15 dr, hwar och icke blifwe widh 14 
efter som förr i Consistorio omtalt är.

I Stockholm gifz nu sade Rector 13 dr tunnan, derföre kan man sökia så mycket 
för dhen bekomma, hwar och icke sälies dhen för 12 dr som förr är slutit.

3. Nye wacktmestaren begiärer någon hielp förr uth af sin löön, efter han fattig 
är hijtkommen. Resolv. Honom bewillies något, så mycket Rentemestaren be
hagar.

4. Wellingz dreng Anders, som blef fält till 40 mk böte den 10 Decembris, har 
betalt altsamans på 6 mk kopp<wm:tt när, begiärer för dhe resterande försköning. 
Resolv. Efter han i carcere har legat 2 eller 3 dagar, kunna dhe 6 mk honom re
mitteras.

5. Till onssdagh continueres publicae lectiones, sedhan skola dhe uphöra till efter 
helgen.

Den 17 Decembris
församblades professores in Consistorio ante meridiem h. 9, tå Dominus Sundei 

parentationem in obitum comitis Jacobi Aug. De Lagardie hade, hwarest efter fö- 
liande negotia för händer hades.

1. Proponerade Rector om inspectoribus serarii som blifwa måste fölliande åhr. 
Ordningen föll på hr. Rudbeckium och Dn. Verelium, hwarföre discurrerades om 
D a  Verelius skulle påbördas inspectio aerarii såsom andre ordinarii, item obligeras 
till att uthståå andra publica munia, såsom Rectoris officium, decanater, och slijke 
beswär, när ordningen till honom kommer, efter han dessföruthan af quaestura och 
professionen så månge beswär hafwer, att hela tijdhen för honom synes consumera. 
Dher till medh finnes icke uthi Kongl. M:ttz bref uthtryckt om denne professio 
är ordinaria eller extraordinaria, såsom och lönen är ringare än ordinarii. Resolv. 
Om denne saak finnes nödigt skrifteligen H:s H. Grefl. Excell. rådfråga, och 
ofwanberörde argument H:s Excell. påminna.

2. Om hr. Sundelio proponerade Rector om icke billigt wore att han något gofwe 
af sitt salario pro inspectione aerarii et aedificiorum i dette förledne år, efter han 
som oftast har borta warit, och intet stoor mödo dher uthi haft.

Här efter discurrerades huru såmblige taga salaria för desse muniis, men giöra 
dock platt lijtet eller intet dherföre. Doctor Odheli«r swarade, att mången är som 
giör wael raett för thet ringa salario, somblige äro och som gierna willia giöra sin
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flijt dher uthi, men blifwa förbijgångne, och intet rådfrågas, dherföre är ondt medh- 
giöra, när andre taga altsammans på sigh att disponera, inspectoribus oåthsporde.

D a  Rudbeck excuserade D a  Sundeil och sade, så ofta iagh har begiärt honom tili 
assistens uthi något werk, hafwer han sigh flijtig tillstädes finna låtit, och williog.

3. Taltes om assessoribus in minori Consistorio, men skiötz up till efter mid
dagen.

[Den 17 Decembris.]
Post meridiem Consistorium maius, prsesentes wore M. Rector, Doct. Stigzelius, 

D. Lithman, D. Odhelius, D. Edenius, Doct. Sidenius, D a  Rudbeck, D. Hoffwenius, 
M. Fornelius, M. Unonius, Dn. Scheffer, Dn. Bureus, D a  Liungh, Dn. Sundell, Dn. 
Verelius, M. Brunner«r, M. Fonteli#j excuserade sin absentiam prop/er valetudinis 
curam, Dn. Bergh.

1. Begynte Rector sin rectoratum medh en precatiuncula, och der hoos propone- 
rade om icke ett sådant solenne votum uthi alia concessuum initiis måtte brukelige 
warda, efter wij (sade Rector) hafwa här som oftast swåra saker att tractera, och 
tå kunde wij så mycket större benediction förwenta.

M. Fornelius swarade, som hwar och en Rector behagar, kan han dhet giöra, 
ehest kan intet andre obligeras att giöra som den ene will, uthan sådant ståår i 
hwars och ens frije willie. Således swarade och flere af T>ommis Professoribus. 
Men när Rector samma proposition widare urgerade, swarade åthskillige, särdeles 
D a  Schefferus, efter intet collegium i rijket brukar ännu detta, tycker migh wij 
kunna intet nytt begynna, eller låta oss obligeras till, efter som hwar och een 
supponeras wara en godh christianus för sigh, och för den skull uthi intet annat 
nampn, intention eller mening någre werk företaga, fast man icke medh sådant 
uthwertes sermon begynner. Derföre att någon skall obligeras till sådant nytt, efter 
Rectoris eller ens mans upfinnelse tycker iagh helt oskiäligt, uthan må ståå uthi ens 
frije behagh.

När nu Rector ytterligare det samma urgerade, contesterandes dher medh en 
intentionem piam, blef här emoot starkt och alfwarsambhgen disputerat, allden- 
stund sådant höltz för en noviteet att introducera willia, till hwilket ingen sade sigh 
willia obligerat warda, uthan denne Rector giöre i detta fall som han will, och en 
annan giöre som honom täckes. Här på folgde intet annat sluut.

2. Sade Rector är dess lijkt, att efter wij äre en deel mycket rare i kyrkian wore 
nödigt, wij som äre exempla iuventutis, ginge them således före medh wår när- 
warelse, att wij icke så sellan låta oss der finna, särdeles efter wij hafwa rådh att 
kläda oss moot kiöldh, hafwa helsa och sundheet, och andre requisiter af Gudh der 
till. Och så länge wij intet gå flijtigare i kyrkian, fåå wij intet studiosos der till. 
Sådant admonerade Rector pluribus verbis, och sade, efter wij läggia böter på 
hwar andra, när wij försumma någon timme att läsa publice, mycket mer tiente 
att man pålade böter när någon absenterar sigh uhr kyrkian. Wij hafwa wackt- 
mestare och wacktdrengar att afstyra buller och owäsende om nätterne, men pietas 
är den best wacktmestaren, hwilken om dhen wore uthi wåre studiosis calidior, 
behöfde wij intet sådant folck. Och annor rådh weet iag intet att reducera iuven- 
tutem a suis vitiis, som nu medh nattroop och tumulter, slagzmåål, hoor, och 
andre sådanne enormiteter, mycket sig yppa, än per solam pietatem.

Consistorium swarade: Hwar och een tager hoos sigh wel i betänckiande sin 
egen welferdh, och sådant icke försummar när lägenheten så tillsäger. Eliest att
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obligera sigh alle söcknedagar tillstädes wara, som Rector synes urgera, kan omöye- 
ligit ske.

3. Admonerade Reaor att professores willia lita sigh flijtige finna i Lipstorpii 
introduction i mårgon halft 9, och sedan orationen ändat är allesammans föllias åth 
up i kyrkian. Resp. Den som har lägenheet att gåå han gåår weel, ingen låter 
obligera sigh till något nytt, eller att gå i process up i kyrkian.

4. Sade Rector, finnes och några andra membra academica såsom Adiuncti en 
deel, hwilka aldrig låta finna sigh in ordinario loco suo, såsom M:r Stalen#*, 
hwad orsaak han dher tili hafwer weet man intet. Swarades, dhe må gåå och ståå 
hwar dhe willia, sådant kan man intet tala dem till före. Dock, behagar Rector 
förmana honom gåå fram i Adiunceorum benck, kan han det giöra, men intet 
Consistorium.

5. Frågade Rector huru man skulle komma till rätta medh stipendiariis att dhe 
flijtige äro i kyrkian, om man icke kunde ett wist rum till dem förordna, att man 
see måtte om dhe äro tillstädes eller ey. Swarades: det är omöyeligit så weta om de 
äre der tillstädes eller ey, ty sådant har förr söktz remedieras, men ingen har der 
medh tillrätta kommit, som wij wetta i D. Vallii tijdh och eliest åthskillige andre 
gånger. Så kan och icke sådanne rum i kyrkian forordnas, ty studenten låter intet 
obligera sigh ther till, förr är han borta, än han på sådant sitt ståår.

Sist badh Rector, att hwar och een wille tänckia på remedium, huru wij kunne 
hafwa wåre stipendiarios, tanquam in brachiis et amplexibus nostris, praesentes i 
kyrkian, att wij der kunde see på hwar andra.

6. Om nobilium myckna owäsende i kyrkian, hwad remedium dher emoot skall 
finnas kunna, som nu stoor förargelse medh sigh förer, item om den oordning medh 
nobilibus uthi processer, huru en deel af dhe nedrigare löpa fram om Professorerne, 
emoot constitutiones. Här om discurrerade Consistorium widlyftigt, hållandes för 
nöden sådant medh flijt be tänckia. Somblige sade. Om adelzbenkiarne wore så 
belägne, att dheras praeceptores kunde få baak för dem ståå, tå wore det beste medlet 
att hålla dem i sickte, men om dhet icke practiceras kan, är intet bettre medell än 
så laga, att en deel af them stode på läcktaren, der kunne deras praeceptores när 
hoos dem wara, och styra dem till godo, när the icke eliest willia skicka sigh.

M. Rector sade, än om man påtänkte det medlet, att wij professores toge een 
deel af dem till oss, i wåra benkar, att ståå ibland oss, tå kunde the snarare stilla 
wara. Resp. Sådant förslaagh tienar intet, Professorerna måste blifwa widh sine 
rum.

Sist resolverades uthi denne discurs, Consistorium hafwer af nöden strax efter 
helgen, skrifwa der om till H:s ExcelL Rijkz Cantzleren, huru åthskillige medell 
äre påtänckte wordne, att komma till rätta medh dem i kyrkan, men inga bättre 
påfundne, uthan deras praeceptores blefwe beordrade att ståå så när hoos dem, 
att the inspection på them hafwa kunne. Dock skall ihugkommas widare efter hel
gen der om discurreras.

7. Proponerade Rector om tryckerij folcketz ogudacktigheet om sundagarne som 
sällan gåå i kyrkian, ofta arbeta under predikan, och mycket oskick ibland föra. 
Resolv. Rector och inspectores typographise, skole noga upsickt och tillsyyn med 
them hafwa, att dhe sigh bettre förhålla i lefwerne, och arbetes inställande om 
sundagarne. Hwar och icke skola dhe Consistorio förestellas till emendation.

8. Assessores minoris Consistorii omtaltes. 1. Kom ordningen till D. Stigzelium,
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hwilken strax excuserade sigh, och begiärte någon dimission af Ven. Consistorio 
ifrån somblige public beswär, såsom minoribus Consistoriis, och att han icke så 
ofta till maiora måtte bunden wara som förr, efter ålderen nu tillstiger, och andre 
ärenden, både af kyrkioherde embetet och professionen mycket hindra. Förhop- 
pades sedan han hafwer sutit i 32 åhr professor, och all den tijden aldrig undragit 
sigh någre embeten eller difficulteter, att dock nu kunna någon dimission ifrån 
somblige ärenden bekomma. Ehest så ofta lägligit är, lofwade H:s Ehrewörd. sigh 
icke undraga willia. Kom altså ordningen till D. Lithman af theologis, ex iurecon- 
sultis D. Lipstorphium, philos. D. M. Fornelium, och Johannem Bergh.

9. Decani facultatum theologicas Doct. Stigzelius, juridicae D. Sidenius, medicae 
Doct. Hoffwenius, philosoph. M. Fornelius.

10. Lefwererade theologica facultas novo Rectori att inJäggias i Consistorio sine 
anteckningar hwad the hafwa i förre rectorat arbetat, såsom och hwad dhe sub hoc 
rectoratu ärna publice proponera.

M. Rector fordrade och sådant af dhe andre faculteterne, hwilka lofwade det medh 
första efterkomma.

Inspector typographiae bhfwer D a  Joh. Bureus.
11. Om Johanne Pauli blef talat huru han sig absenterar ifrå alt arbete på 

trycket, låtandes sigh förliuda att willia annan handtering företaga, efter han 
någre medel der till skall bekommit hafwa genom arf från Hålland, här om con- 
sulterade Consistorium, och befann honom icke kunna sigh således uthan ärligit 
impetrerat afsked, undraga, emädan han itt wist arbete under händer tagit hafwer 
af hr. Scheffero, att giöra ferdigt. Der till medh är han af typographiens tillförende 
under händer hafwande mycket skyldig. Resolv. Han skall hijt ställas och tillseyas, 
först rekenskap giöra om Academiae tryck och spinler sampt annat han under 
henderne haft hafwer och nu manquerar, i medier tijdh skall han tillseyas intet 
resa uhr staden mycket mindre någon annan iurisdiction sig underkasta innan han 
darerar.

12. Angaf M. Rector, om Friderico Hultenio som icke adquiescera will med 
Consistorii sluut om förlijkning medh hr. Amnelio. Resolv. Saken skall fåå uptagas, 
och komma till domss efter helgen, om han så ändtelig will.

13. Nerbelii bref uplästes om Nilz Larsons gårdzdeel, att den riu 3:die gången 
är upbudin. Här på slötz att Nerbelius skall skriftelig betackas, för sitt här till be- 
wiste omak medh saken, och bedia honom än widare låta samma pant werdera, 
uthi gode mäns närwaru, sampt låta Consistorium der om förståå huru högdt den 
stiga kan, hans omaak will Consistorium wäl betala.

14. Gamble humblegårdzmestare enkian har anklagat Andream Julinum att han 
besufwit hafwer hennes dotter. Men (sade Rector) nu absenterar hon sigh och will 
intet persequera actionen. Resolv. Hon tillseyes att fullföllia sin käran, hwar och 
icke måste Consistorium saken uthföra.

15. Om stipendiariis påminte Rector, att nu ett sluut medh deras antagande nödigt 
är att giöras. Consistorium tyckte och det samma, och att medh första transigeras 
skulle hwadh dher till hörer, såsom om deras examinibar etc. Resolv. Skall upskiutas 
till näst efter helgen och tå wist afhandlas.

Doct. Stigzelius tyckte att på Communitetet wore nödigt en mensam pauperum 
att uprätta för een deel som aldeles medellöse äre, och strax icke kunne uthståå 
sådanne examina som dhe andre, hwilke lijkwäl dugelige blifwa kunde. Swarades. 
11-701118 Sallander
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Efter der medh kunde många sig fattige giöra, som dock medel hafwa, kan det 
icke aldeles rådeligit wara att wiss der till deputera. Uthan om någre fåå rum der 
till hållas skulle, wore en ting som uthi betänkiande tagas kunde.

16. Twenne Gothlandis bewilliades 20 dr hwardera till läns af fisco studiosorum, 
att betala i wår när dhe medel få ifrån sine egne.

17. Olao Palm bewilliades 30 dr af fisco studiosorum till skenkz.

1663.

Den 10 Januarij 1663
kallade M. Rector Professores i kyrkian, och läät upläsa en illustriss. Cancell. 

commenda/fon för Hans Huusman som begiärer fougdte tiensten under Academien, 
i Jacob Andersons ställe. Dn. Rudbeck swarade, Jacob Anderson har intet öfwer- 
gifwit fougdetiensten, uthan är provisionaliter på itt åhr spijsmestare, och snarare 
troor iag han öfwergifwer spijsmestare embetet, än fougde tiensten. Slötz altså, att 
detta skulle Hans Huusman swaras, och i medier tijdh tales med Jacob Anderson 
der om, will han intet sleppa fougde tiensten, tå kan ingen drifwa honom. Der om 
skall widare i Consistorio maiori talas.

2. Begiärte Dn. Bureus att publice få läsa kl. 8 om mårgonen in auditorio minori 
Gustaviano så länge korteste dagarna äro, efter dhet är mycket mörkt in auditorio 
veteri på ordinaria hora. Sammaledes begiärte Dn. Sundeil kl. 2 post merid. in 
minori Gustaviano, hwilket bewilliades så länge kortaste dagarne äro.

3. Bewilliades och M. Brunnero en annan tijdh medan kortaste dagarne äro, efter 
k. 7 som är ordinaria hora för bittida är.

Den 14 Januarij
höltz Consistorium maius, praesentes M. Rector, D. Stigzelius, D. Lithman, D. 

Edenius, D. Sidenius, D. Lipstorpius, D. Rudbeck, D. Hoffwenius, M. Unonius, 
M. Bureus, M. Liungh, Dn. Sundell, D a  Verelius, M. Brunner«/, M. Fonteliar, 
D a  Bergh.

1. Giorde Doct. Lipstorpius iuramentum adsessoris i Consistorio.
2. M. Laurentinus begiärte dhe afkortade 100 dr af amanuensis lööa Resolv. 

Efter han är en gammal tienare och snart reser sin koos, bewillies honom det.
3. Samuel klockare begiärte de sequestrerade 17 dr löös, som han är mulcterat 

på för klockestellningen. Secundum vota slötz, att honom kan ingen remission 
skee, efter han en gång är dher till dömd.

4. Erico Erici Gothlando bewilliades till läns 40 dr af fisco studiosorum.
3. Angaaf M. Rector att en deel Academiae bönder äro hijt komne medh någre 

klagomål om sin rest och annat. Resp. Minus Consistorium medh inspectoribus 
och Räntemestaren, kunna samma käromåål afhöra, ransaka, och till maius sedan 
referera.

6. Profess. Unonius begiärer. Efter han hafwer begynt gifwa skatt af sitt prae
bendae giäld, som honom är fritt förundt emoot förre praebendaehemmanetz af- 
trädande. Att han för dhen skull nu måtte ett praebendae hemman bekomma att
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ref undera sam m  skatt, aldenstundh uthi Regiis litteris förmäles att han skulle 
hafwa lijka lägenheet såsom andre professores iempte gället.

D. Lithman swarade. Kanske om prof. Unonius han söker ändteligen att få både, 
så kan han mista giället. Wij theologi hafwa derföre praebendae giäld, att wij 
måste sittia i consistorio ecclesiastico iempte Erchiepiscopen, och månge eccle
siastica negotia uthstå, som andre intet af wetta. Sedan måste wij resa till rijkz- 
dagar, visitationer och andre ärenden som oftast af wäre egne medell och kostnat. 
När nu Consistorium något widlyftigt här om discurrerat hade resolverades, efter 
Consistorium icke kan interpretera Kongl. bref, icke häller föllia den interpreta
tion som M. Unonius giör, derföre finner Consistorium nödigt, referera det till 
H:s Excell. Acad. Cancellarii betänkiande, när H:s Excell. sielf hijt kommer, eller 
om M. Unoni#j sielf will i medier tijdh sökia H:s Excell. dher om.

7. Uplästes illustriss. Cancellarii bref om någre puncter och inlades i Consistorio. 
Här af begyntes om stipendiariis discurreras, och först frågades hwar af amanuen
sium Bibliothecarii, Secretarii, och cantoris stipendia deres afkortningat, som af 
inspectoribus stipendiariorum för juul skedde, fyllas skall, att dhe kunde dem, efter 
förre ordningen oafkortade åthniuta.

Swarades af hr. Rudbeck och flere som dher medh beställa hafwa, att dhe willia 
uthräkning giöra huru mycket på en person löper om åhret af Communitetz staten, 
der af dhe sin fyllnat bekomma kunna.

Sedan om dhe andre stipendiariis som tillsättias skole, slötz, att om sundagh skall 
intimeras att sollicitanterne tillhopa komwa om Pauli dagh och examineras. Der 
efter will Consistorium om dhem sluta.

8. Begiärte Rector, att Decani willia sigh assistera till att öfwersee och förnimma 
studiosorum vitam et mores, och flijtigt hoos sigh betänkia, huru man kan medh 
them tillrätta komma, att dhet wore en catena eruditionis och morum tillsammans, 
hwilket wij nu, genom deres dissolut lefwerne see fast annorlunda tillgåå.

Consistorium fann detta nödigt wara, och önskade att ett expedient der uthi 
funnes, huru en generalis inspectio kunde institueras öfwer alle studiosos, efter nu 
på dhenne tijdhen, mycket meer än tillförenne, som man weet, dissolute lefwes.

Här på badh Rector att hwar och een af Consistorio wille giöra åthskillige för- 
slaagh der på.

D. Stigzelius gaf thet förslaagh. Om man dividerade studiosos per provincias och 
satte öfwer hwart landskap wisse Professores, som der på inspection hade, och 
kallade dem åth minstonne 2 gånger om åhret till att cognoscera deres studier och 
profect, sampt mores, och weta om dem berätta, hwad som kan nödigt requireras. 
Eller och om hela juventus academica skulle divideras per cohortes, så att hwar 
professor hade 50 eller 60 till att hafwa inspection uppå, och å dhem hafwa itt wist 
register, dher efter han sig rätta kunde.

Om dhenne saak discurrerade och öfwerlade Consistorium flijtigt, och sist be
hagade denne division per provinciales inspectiones, efter ingen annan säkrare wägh 
kan der till upfinnas.

Om Uplandis discurrerades altså huru dhe commodissimi divideras skola, och 
kunde ingen annan division upfinnas, än att dhe secundum na/«ram provincias, 
uthi Tiundalandis, Attundalandis, och Fiädrundalandis hijt kommande och stude
rande capita divideras. Constituerades altså:
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öfwer Tiundalandz studiosos . . . .  Doct. P. Hoffwenius, et Dn. Joh. Bure*«, 
Attunda landis et Roslagiorum . . . .  Dn. M. Ravius,
Fiädrunda landis........................................ Dn. Fontelius,
H olm ensium ..............................................Doct. Stigzelius,
Helsingorum och Gestriciorum . . . .  Dn. M. Unonius et M. Brunner&r,
Ostro G o th o ru m ....................................M. Fornelius et Dn. Verelius,
Sudromanniae..............................................M. Liungh,
Nericiensium..............................................Do[c]t. lithman,
Vestro G o th o ru m ....................................D. Odhelius,
Vermelandiae..............................................D. Edenius,
V esm an n iae ............................................. Dn. Rudbeck och Dn. Sundell,
C alm ariensium .........................................Dn. Bergh,
V e x io n e n s iu m .........................................Dn. Petrus Rudbeck,
OstroBothn., Angerman., VestroBoth. et

M e d e lp a d ..............................................D. Sideniz/j, Dn. Gavelius et Dn. Buscha-
gri us,

Finlandz, Livonum, Gothland. et Germa
norum ...................................................D. Lipstorpius.

164

Om desse inspectorum offidis och bestellning wart och det slutit som ofwan 
bemalt är, att dhe åth minstonne 2 gånger om åhret convocera dhem, förnimma 
dheras progress i studierne, och moribar, sampt admonera hwadh dhe finna nödigt, 
och wetta om ett och annat som dher till länder Consistorio referera, om så efter 
frågat warder.

9. Sade Rector att ingen catalogus complet eller rätt formerat finnes uthi Biblio
teket, hwarföre ähr billigt att en fullkomblig catalogus formerat blifwer, dhen man 
sedhan kunde tryckia låta, att flere kunde dhen fåå see, och weta hwadh böcker 
som dher finnes. Consistorium fann sådant godt wara, allenast skulle man först 
tillsee efter H:s Högh Grefl. Excell. admonition (genom hr. Rudbeck) om sådanne 
böcker finnes, att dhet meriterar tryckias, ehest om Bibliotecket mycket defect 
wore, tycker H:s Excell. man dher medh skulle innehålla, att exteri och andre 
som högre sigh hade der om försäkrat, icke dher igenom Bibliotechetz defect skulle 
fåå förnimma.

10. Angaf M. Rector att s. Bringii enkia will afföra ladun af hemmanet, och 
hemmanet dess föruthan är illa farit. Resolv. Syyn skall hållas öfwer hemmanet när 
enkian det sleppar, och see hwad öfwerbygning eller mangel på gården kan 
finnas.

11. Frågade Rector huru man skulle handla medh stipendiariis som icke äre 
flijtige i kyrkian och lectionibus publicis. Resp. När dhe sammankallas, måste dhe 
admoneras medh all flijt, så frampt the stipendia åthniuta wela.

12. Frågades om dem som stundom äro hela terminen borta, hwad dhe böte måste. 
Resp. Dhen som är hela terminen borto, miste hela termins stipendium, och sedan 
proportionaler, meer äller mindre som en borto är.

13. Frågade Rector om dhe studenter som studza medh kläder och öfwerflöda 
uthi ett och annat, om dhe och niuta skole stipendia. Resp. Dher på hafwer Rijkz 
Cantzleren förr resolverat att dhe intet skola fåå stipendia, som sielfwe äro af så 
öfwrflödige medelL
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14. Propon. M. Rector, om Erich Jacobson i Boda Harg sochn, som är i otijdh 
afsagd hemmanet, bodt ther i 10 åhr, intet bygdt, uthan lagat om åkeren, nu will 
flyttia husen i lagligare rum och bettre omboa. Resp. Komme i mårgon och ståå 
fougden till muns, och tå slutes.

15. Rasmus Rasmuson, som af hemmanet sagd är, begiärer att få behålla en 
qwiga medh sigh. Resp. Detta skall i morgon tillijka medh andre saker debat
teras.

Den 15 Januarij
sammankommo Consistorium minus, och inspectores serarii, att cognoscera bön- 

drens beswäär. Present. woro M. Rector Dn. Christ. Ravius, D. Lithman, D. Lips- 
torpius, Dn. Rudbeck, Dn. Verelius, D a  Bergh. Acta notavit D a  Vereli»r in 
absentia Hadorphii.

1. Om Mårten Person i Ultuna kan få blifwa quar, hafwer begge hemane» rååg 
sådt, begiärer förmedling å hemanen till ett mantaal, är skyldig 150 dr, 15 tr. 
spannemål. Godh bonde men hafwer lijten mackt. Remitteres 2 tunnor spannemål 
och 20 dr penningar.

2. Frössunda böndren uthi Tarby hafwa lijdit stoor skada af hagel, att både rågh 
och korn är uthslagit. Denne skadan är och wederfaren Academiae bönder uthi 
Kippinge, Häradzhambra, Wardala och Ingelsta aldramest Lunda och Tarf i När- 
tuna sochn. Resol. Remitteres tridiedelen allenast i spannemåål.

3. Att dhet andra Academiae hemanet i Orkestaa byyn måtte niuta samma för
medling som dhet förra, efter dhet är af lijka lägenheet, är skyldig 143 dr 28 tun
nor spannemål föruthan 1662 åhrs ränta.

Det förra hemmanet blef förmedlat 1636 den 30 Julij till 4 tunnor.
4. Luttergiärde 1 Academiae hemman af wådeld förbrendt, hafwer häradz bewijs, 

begiärer frijheet, hafwer ingen skogh, uthan måste alt kiöpa. Resolv. Han bekommer 
try åhrs frijheet.

5. Anders Anderson i Kostadh hafwer tillförenne nutit frijheet på behagelig tidh 
till halft mantaal, som nu uphörer. Hafwer i sommars inlagt häredzbewijs om hem
manet, och supplicerar få blifwa widh förra förmedling. Resolv. Consistorium maius 
må dhet resolvera.

6. Bonden i Lijsa bzituer K. Gustaff Adolphz bref och Berlingens attest, att 
hemmanet intet kan blifwa behållit uthan förmedling. Remitteres till Consistorium 
maius.

7. Twenne Tiustadh bönder hafwa 3 gånger kostat på ransakning om skoge» 
som Daubenfelt [o: Gustaf Taubenfelt] wille dem ifrån taga, och wunnit dom 
att han intz med åwerkan skulle angripa skogen, uthan sökia medh lagh och rätt 
sin pretention. Kostnaden är 3 dr a halfspan korn, föruthan ööl och maat. Resolv. 
Dhem bewillies 2 tunnor korn och 4 dr penningar.

8. Maas Bertillson i Orslunda hållit 2 syner, omkostningar på synn, kostat ööl 
och maat bägge gångerne och 31 dr 8 öre. Begiärer få strunthalm ifrån Ultuna 
något medh i betalning. Resol. Penningarna fåår han igen, och 3 tunnor spannemål 
för omkostnaden afkortas i uthlagorne.

9. Abraham Person presenterar en behollen bonde till ödeshemmanet Aleby, som 
länge uthan åbo warit hafwer. Resolv. Try åhrs frijheet bewillies honom.

10. Per Michelson i Tuna och Bälinge sochn, begiärer någon hielp att upbyggia 
det nidrötta hemmanet som han dher emoot tagit hafwer. Räntemästaren har twå
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gånger synt husen, att dher intet meer är behållit än en lijten bodh och ett stall, 
dhe andre husen äro förderfwade och förfalne, säger sigh hafwa stugu och bad- 
stugu timber tillredz. Resol. Fåår åtta tunnor till hielp.

11. Desse begiära för möyeligit kiöp eller uthföra och sällia blandsädh efter dhe 
intet annat hafwa.

Johan i Arnberga 4 tunnor, Erich Larson i Wijby 2 tunnor, Mårten i Kåål- 
hambra 7 tr., Johan i Wåsa 3 1/ 2 t»»na, Johan Anderson i Kårstadh 3 tr., Matz i 
Wreda 2 tr, Päär i Bälinge 2 tunnor, Nilz i Hååstadh 2 tr., Lars i Bälinge 1 tunna, 
Oloff i Wijby 5 tr., Pär Anderson i Åby 4 tr.

Resolv. Selie dhet sielfwe a 8 dr tunnan.
12. Begiärtes underrättelse huru medh höö och halm giöras skulle som är blifwit 

på ödeshemmanen.
13. Oloff Oloffson som hafwer emöottagit Åkerby begiärer förmedling eller frij- 

heet på hemmanet, begiärer och få kiöpa halfparten af det fodret Academien dher 
hafwer, efter förre bonden. Resolv. Gifwes 1 åhrs frijheet, och höet fåår han 
kiöpa och förnöta widh hemmanet a 3 dr lasset.

14. Johan i Arnberga klagar den skada hagel honom giordt hafwer på sin sädh, 
begiärer dherföre någon remission. Resolv. Bekommer 4 tr.

i4[bis]. Bonden Tomas Gregerson i öfwerlunda som hemmanet nylig emoot tagit 
hafwer, begiärer 1 åhrs frijheet. Rättarelaget bekenna hemmanet wara mycket illa 
farit.

15. Bonden i Sunderby begiärer få lösa för penningar något ringare än kiöp- 
mannen. Resolv. Han fåår för 10 dr t##nan.

16. Erih Larson i Wijby begiärer gråtandes att hans hemman må niuta samma 
frijheet som hans granne fick den 31 Marti) 1636. Resp. Tillgifz 3 tunnor.

17. Bonden i Myrby är och samma dato förmedling tillsagdt, och sedan intz nutit. 
Resolv. Dhet skall maius Consistorium ratificera.

18. Hustro Malin i öreby klagar om sin mans gambla rest, dhen hon ey mektar 
uthgiöra. Resolv. Tillgifz henne af den samma 16 tunnor spannemål och hon sedan 
betalar dhet öfrige både i penningar och spannemål.

19. Mårten Anderson i Edby för misswext skull remitteres 5 tunnor spannemål.
20. Erich Jöranson ibidem 5 tunnor för samma orsaak.
21. Matz Erichson i Wesby tillgifwes 2 tr spannemål.
22. Matz Anderson i Grään 1 tunm. tillgift.
23. Erich Larson i Klockarebordet Lena begiärer 1 tunna förmedling af dhe 

4 tunnors påökning, bekom i åhr allenast 4 skylar korn, 8 skylar rågh. Resolv., 
tillgifz 1 tunna.

24. Matz Jacobson i Kunsta som miste sine hestar på hafzwijken när han tijenden 
förde till öregrundh, begiärer någon hielp att uprätta skadan mz. Resolv. Twå 
tunnor bewillias honom.

23. Per Larson i Kamstadh bewilliades 4 tr.
26. Sigfrid Jöranson i Källmyran 2 tunnor 6 f.
27. H. Margareta i Kölinge 1 tunna.
28. Gamble Erih Person i Tibble för sigh och sin hustros giäld i Gran bewillies 

7 tr.
29. Unge Erih Person ibidem 3 tunnor.
30. Olof Person ibidem 3 tr.
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Westmannebönderne:
Anders Larsons i Bälby begiäran remitteras till Consistorium maius.
Peder Fasteson remitteras af resten 5 tunnor, och 20 dr.
Erih Anderson i Ekelunda 4 tr spannemal.
Jöns Larson i Walby 4 tunnor spannemål.

Den 29 Januarij
kallade M. Rector professores i kyrkian, praesentes woro M. Rector, D. Stigzelius, 

D. Edenius, D. Rudbeck, Doct. Hoffwenius, M. Unonius, Dn. Bureus, Dn. Vereli«j, 
M. Brunner«/, M. Fontelius.

1. Proponerade Rector om en hustro i Siöögården som hafwer en studiosi Caroli 
Skarpz böcker hoos sigh, hwilken för 12 åhr sedhan är bortrest, och blifwit henne 
för kokning, twettning och badstugugång på 3 eller 4 åhr, 30 dr skyldigh, nu 
begiärer hon fåå sälia böckerne sigh till betalning, efter ingen weet af samma 
student hwar han är. En fougdte från Stocholm har borttagit besta böckerne förr. 
Resolv. Böckerne werderas och giöres henne der af betalt så långt hinner, i medier 
tijdh skall hon stella caution, att om studiosus eller hans arfwingar komma medh 
eftertaal, skall hon swara hwad till käres.

2. Begiärer studiosus Ericus E[rici] Gothlandus till läns 20 dr. af fisco studioso
rum till wären att betala, när han medell hemman åå bekommer. Resolv. Honom 
bewillies 20 dr till läns att betala i wår.

3. Olaus Malm Sudermannus begiärer testimonium ifrån Academiea Resolv. 
Honom bewillies, dock skall frågas först om hans vita hoos M. Liungh, och andre 
som kenna honom.

4. Af Hammarby i Håtuna äre till afradt bekomne 9 tr. rågh, som äre något 
mältade i skylerne i sommars, hwilket kiöpmännerne icke wilia taga för gilt. 
Fougden menar få 8 dr tunna, om dhen skall sälias. Resp. Selies för 8 dr tunnan 
om intet meer bekommas kan.

5. Om pappersmakaren angaf M. Brunneror huru elaakt papper han selier för 
14 öre boken, der af prof inlefwererades. M. Fontelius påminte att han hafwer 
obligerat sigh selia så godt papper och kiöp som fåås i Stockholm. Resp. Hålles 
honom sitt contract före, och tillseyes i Consistorio.

Den 31 Januarij
höltz Consistorium minus i Rectoris huus, praesent M. Rectore, D. Lipstorpio, 

D a  Olao Rudbeck, D a  Bergh.
1. Först inlefwererade Christin Erickzdotter en klagoskrift emoot Johannem Mo- 

gataeum som hon bekenner sigh hafwa besufwit, men han nu nekar. Dher efter 
inkallades quinnan, och tillspordes när och hwaräst han hafwer henne besufwit, 
eller lägersmåål haft. Hon sade sigh hafwa begynt hafwa medh honom beställa efter 
påska i fiool och pingessdagarna, sedhan han war flydt uthur gården. När han war 
kommen annorstädes till giest, gick han ofta till Erich Olsons igen, dher hans första 
herberge war, och stundom i badstugun, stundom i sin nattstugu om lördagzafto- 
nerne och onssdagz woro wij tillhopa, och han lofwade att willia hafwa migh till 
hustro, under hwilken lofwen iagh trodde honom wäL Iagh inwände fuller migh 
wara förringa åth honom, men han swarade migh wara godh nogh. När iag sade
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kanskee idher modher och broder blifwa migh emoot. Swarade han: Min moder 
skall iagh meer föda här efter, än hon migh, min broder är icke min målzman. 
När iag sade, i få tå intet meer studera, om i skola taga mig till hustro, swarade 
han: Jagh passer intet på mera, iagh kan fuller blifwa borgare. Jagh sade åth 
honom en gång tå iag satt på hans knä i sin nattstugu, och Anders Staffansons 
dotter gick om fönstret, som hade sigh besofwa låtit: Gud nåde migh, kan skee 
iag skall och således en gångh gåå. Han swarade mig, som han och ofta sade. 
Ingen skall någontijdh gåå hora efter migh och sådant hafwa mig att beklaga 
före.

Sedan när iagh sade åth honom moot midsommaren, Gud nåde mig, iagh 
frucktar iag är medh barn, sade han, ney det skadar intet, och om så wore, skall 
iagh intet öfwergifwa digh. När han i sommars skulle bortresa sade iagh, Gud 
nåde migh om i icke skrifwa strax när i komma till Stockholm, troor iag i äre 
längre bort rest. Om iagh reser längre bort, så skrifwa fuller mästarne efter migh 
här, du må intet troo, sedan wij hafwa oss så mycket emellan, att iag öfwergifwer 
tigh. Sedan när iag waar i odenssdaghz hoos honom ensam på cammaren, och 
bekende för honom min tijdh, nekade han sammaledes till alt annat som iagh på
minte honom förr hafwa sagdt, men omsider sade han, om barnet är mitt, hafwa i 
icke meer än en månadt igen, tå iag swarade, Gud nåde migh, iag frucktar iagh har 
intet så mycket igen.

Johannes Mogataeus inkallades, och förehöltz allt hennes taal och bekennelse. Men 
han nekade till alt sammans, säyandes sigh aldrigh hafwa medh heane haft beställa. 
Sant war det hon kom ofta löpandes up i nattstugun till migh, stundom begiärte 
aska, stundom hade intet ärende. Och tå iagh hade en gång nyckelen inne hoos migh, 
sade hon sigh på så mången redelig studentz nattstugu hafwa warit innlåtin, och 
icke så utheständ som nu. Gudh nåde migh den stundh iagh kom i badstugu gården 
till giest, att iagh igenom så falska beskyllningar illa utkomma skulle, eller af en 
sådan elaak menniskia öfwerlupin. Derföre när iag sågh migh intz kunwa blifwa 
frij, uthan dhe kommo som oftast up till mig löpandes, och hade intet ärende, 
nödgades iag taga migh härberge annorstädes, att blifwa ifrån dheras rännerij 
qw itt Consistorium sporde honom hwij han gick så dijt som oftast, och lågh dher 
lögerdagz och onssdagz nätter, han sade, iagh hade min twätt dher i gården, och 
efter iagh hade lijtet linkläder, måste iagh gåå dijt för omwexlingen skull.

Erich Olson i Bredgränden inkom, tillspordes hwad han uthaf dheras lägersmåål 
kan hafwa att berätta. Han swarade, intet weet iag meer af dheras handell, än att 
hwar hon hafwer warit, har han aldjdh williat wara medh, och hängdt i hampn och 
hääl efter henne, såsom en gångh hon reste till bröllopz skulle han äntelig medh. 
Och aldrig weet iag något lättfärdigt af henne, förr än hon medh denne hafwer 
begynt hafwa maskapij och umgänge. Och så wist har han giort deet och ingen 
annan som iag ståår här. Jagh sade åth honom nu i farstugun, hwij han gick så 
dijt, och låågh i badstugun hoos pigorna, hwij han icke lågh heller i nattstugun sin. 
Hwar till han swarade. När dhet war mycket kalt uppe i nattstugun gick iag dijt 
nidh.

Efter inge wittne tillstädes woro, och Mogataeus inständigt nekade, upskiötz sa
ken dll nästa Consistorium minus. Och förmantes åå bägge sidor betänkia sigh, och 
bekenna hwadh sant är.

2. Betulini enkia inlade en supplication om någon hielp af fisco studiosorum
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till sin mans begrafning. Praesentes tyckte att man kunde hielpa henne 30 dr. 
Dock referera till praesentes af professoribus nu i bönen.

M. Rector proponerade det samma för M. Betulini enkia i bönen, och resolv. Efter 
han meckta länge har siuuk warit och i stoor fattigdom dödt bewillies henne af 
fisco studiosorum 40 dr.

Den 4 Februarij
höltz Consistorium maius praesent. M. Rectore, D. Stigzelio, D. Lithman, D. 

Edenio, Doct. Sidenio, D. Lipstorpio, D a  Rudbeck, D. Hoffwenio, M. Fornelio, 
M. Unonio, D a  Bureo, M. Liungh, Dn. Sundeil, D a  Verelio, M. Brunnero, Dn. 
Joh. Bergh.

1. Är en fattig bondehustro ifrån Wesmannelandh som är från hemanet sagd af 
fogden, efter hon är något skyldig som hoon seyer, begiärer få sittia qwar, will 
sin skuld och uthlagor här efter ricktigt betala. Räntemestaren swarade, hennes 
lägenheet wara som månge andras, krasslacktig och swagh, hwar af hon på sigh 
dragit hafwer mycken skuld åhr ifrån åhr, dessföruthan mektar intet hemanet up
pehålla, hwar igenom Academien åhrlig skada hafwer, såå att thess länger hon 
sitter der på, iuu meera skuld drager hoon på sigh, och Academien iempte skadan 
fåår framdeles så meer att remittera, som hon der åå sitter. Derföre när iag förnam 
att hon icke kan hemmanet wäl föreståå, gaf iagh fougdten lof att sökia een annan. 
Resolv. Efter fougden är intet tillstädes, skall han citeras till disstingen, och tå skall 
hustrun inkomma medh och ståå till swars.

2. M. Bringii enkia solliciterar att få en recommendation till H:s ExcelL Rijkz 
Cantzleren, hwarest hon något sökia will. Resp. Consistorium kan intz en sådan 
recommendation gifwa, helst efter Consistorium intet weet hwar uthöfwer. Sedan 
weet Hans Excell. och Rijkz Drotzen weel hennes lägenheet uthan Consistorii 
berättelse.

3. De catalogo Bibliotecae imprimendo som H:s Excell. Cancellarie är wäl till- 
fridz medh, frågade M. Rector huru dher mz skall förrättas att dhet kommer till 
execution. Consistorium hölt detta för itt nyttigt werk, och resolv. Så snart ama
nuensis igenkommer, skall han indicem färdig arbeta, som tryckas skall, i wåår 
innan han medh allo afreser.

4. Siöögårdzhustrun inkom, som böckerne hafwer i pant haft af studioso Stephano 
Skarp*, vid. 29 Jan. Resolv. Hustrun skaffe sig bewijs om skulden, och giöre på 
sin fordran rekning till näste Consistorii dagh, sedan skall itt wist dher uthi re
solveras.

5. Rector begiärer att Consistorium will honom resolvera en saak, som honom 
angåår ratione officii, och han hafwer giort sitt iuramentum uppå, badh och att 
Consistorium icke wille in malam partem uptaga, eller medh livore interpretera, 
om han något framdrager som hörer hans embete till att befordra, nembligen om 
han efter sitt iurament söker till att förfordra, hwad som i constitutionerne finnes, 
såsom först ibland annat påminna dhet som gåår methodum studiorum ann pro 
studiosis nostris, hwar i sin faculteet. Efter som H:s Excell. Rijkz Cantzleren och 
dher om talte nu senast iag waar på Wennegarn, och tyckte att professores hwar 
uthi sin profession skulle sine auditoribus praescribera, hwar efter dhe gåå kunde, 
uthi dhet studii genere. Hwilket iag tycker billigt och rätt wara, om man sökte medh

• Kallas i protokollet för den 29 januari Carolus Skarp.
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alle maneer och sätt som uptänkias kunne, att bringa wäre studiosos således i sine 
studier fort, alldenstundh professores äre hoos öfwerheten mycket uthförde, såsom 
skulle wij icke medh sådan nijt ståå wåra embete före, såsom och H:s Excell. läät 
widlyftigt på Wennegarn förliuda, huru Academien är uthi elakt nampn för sådant, 
hwarföre H:s Excell. sade sigh mycket höra och lijda för Academiens skull, så att 
H:s Excell. expresse sade migh det sig icke längre betrösta Academien förswara 
och ifrån olycko conservera, hwar wij icke medh större flijt, giöra wåra embeten, 
såsom "Dominus Sundeil nogsampt weet medh migh berätta.

Dn. Sundeil sade: Att dhet war fuller wist Hans Excell. widlyftigt hade samma 
saak på talet, och nogh medh widlyftig sermon sådant ifrade.

Consistorium läät sigh högdt till sinnes gåå denne berättelse ifrån H:s Excell. 
serdeles efter dhe weta sigh icke till sådan försummelse skyldig, uthan om någon 
funnes, att tå icke hela Consistorium måtte tagas för ens eller annans feel, uthan 
allena den som skyldig finnes.

Doct. Stigzeliftr sade: Det är till att beklaga att ehuruwäl ingenstädz i andre uth- 
rijkes academier giörs större flijt uthi studierne och exercitierne än här på orten, 
lijkwäl finnas dhe som altijdh willia calumnier kasta in på Academien och hela 
castum academicum docentium, såsom skulle dhe intet uthrätta, eller sine embeten 
rätteligen föreståå, och sådant måste wij alt som oftast höra oss förekastas, och 
den ena gången efter den andra insupa, hwar medh sådanne illwilliande menniskior 
alt libere och impune få grassera in famam nostram. Hwarföre wore önskeligit 
wij finge en gång weta hwilka dhe wore som så oskäligen oss infestera, på thet 
wij finge ståå dhem dher om till swars. Kunde tå någon öfwertygas till sådanne 
förwitelser wara saaker, låta den plickta, och icke hela Consistorium höra ondt 
dherföre. Hwar och icke sådant kunne oss eller någon bewisas, att tå sådanne måtte 
fåå skam, som så uthan alt försyyn kasta på Academien, hwad them förefaller. Och 
wore fuller dhet icke en obillig saak, om wij begiärte af H:s Excell. att fåå weta 
hwilka dhe äro, och ståå dem till swars.

Hwadh nu exercitia studiorum anlangar, så troor iagh (om wår facultate theologica 
will iag nu allenast tala såsom Decanus, efter och hwar faculteet nogsampt dhet 
samma för sigh swarar) att dhe som ex auditoribus willia flijtige wara sielfwe, och 
icke sigh af publicis lectionibus absentera, eller och sielfwe äro orsaken om dhe 
icke så fortkomma, så skola dhe intet hafwa att beklaga oss anten för försummelse 
eller mangel på wåre lectioner. Men iag må bekienna att dhe äro såå fåå hwilka 
höra theologicas lectiones medh flijt, och wore än tå färre, om icke dhet låge dhem 
i wägen, att dhe skulle af oss examineras förr än dhe kunna komma till examen 
philosophicum, häller och en deel af uplandis, som här i stiftet sigh ärna till att 
blifwa prester, dhe för den skull något flijtigare äro, eliest skulle mäckta få 
wara.

Jagh för min person säger det, iagh will ståå och swara min calumniatori, uthi 
hwadh han kan migh hafwa tillwijta, och önskar iagh finge sättia foot moot foot, 
och ståå den till swars.

Hwadh nu mores et vita studiosorum anlangar. Troor iag, att wij alla samptligh 
skulle hälre see att godhe ordningar i dhet fallet blefwe håldne, men huru kunna 
wij dher medh till rätta komma uthan öfwerhetennes werkelige assistens. Ty så 
länge studenten fåår libere bära swärdh i staden och Academien, dher till medh, 
fåå dhet oändelige skiutande onäpste bruka, är oss omöyelig att bringa dhem i
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godh ordning. Men wilie öfwerheten bijfalla oss, så att hand biefue hållit öfwer 
constitutiones i dhette och andre fall, tå hoppades iag här skulle mycket bettre 
tillgåå, och dhet oändelige nattskrij, grassering, och buller, mindre höras.

Hwadh och methodus anlangar, som Dn. Rector refererar H:s H. Gref. Excell. 
willie är att uthi alle lectionibus skulle giöras, ähr ingen af oss, som iag troor, 
hwilken icke sine auditores informerar, huru dhe i sine studier procedera skola. 
Och medh rådh och dådh them subleverer, uthi hwadh the behöfwa. Eliest äre och 
så många andre, som de certa methodo hafwa skrifwit och tryckte finnas i störste 
delen af juventutis händer, att iag intet seer, huru dher uthi något nytt behöfwes 
att företagas.

Sammaledes sade och Gonsistorium, önskandes dher hoos att H:s Excell. Rijkz 
och Academiae Cantzleren uthi sin gambla ynnest och affection emoot Academien 
continuera wilie, och icke låta någre illwilliandes widrige relationer, disponera 
sitt günstige sinne till något misshagh eller onåde emoot Academien. Dher om 
Consistorii åthskillige discurs föll, och huru, mycket nödigt wore sigh emoot 
sådane hoos H:s Excell. excusera, och bedia H:s Excell. låta Academien fåå ståå 
sådanne till swars, som så uthan försyyn dhem infestera. Detta befans nödigt uthi 
nästa Consistorio widare consulteras, efter nu månge andre saker tillbaka ståå som 
debatteras måste.

6. Uplästes H:s Excell promotorial för M. Celsio till adiuncturam philosophicam 
iempte detta Rectoris sui officium. Resp. Det wore nödigt att facultas philo
sophica finge hafwa sitt betänkiande dher uthi först. M. Fornelius swarade, wij 
wülia strax sluta i saken efter H:s Excell. bref är dher om kommit. Eliest säger iag, 
han skall neplig kunna begge tiensterne föreståå. Resolv. Facultas philosophica 
tale först dher om sigh emellan, och sedan referera till Consistorium maius.

7. Uplästes H:s Excell. bref till Consistorium om godzen, som H:s Excell. be- 
giärer sigh få tillbyta. Rentemestaren sade, det wore best att Consistorium icke 
så hastigt giorde bytet, innan Consistorium finge explorera om godzsens lägenheet 
och condition efter iag förnimmer dem wara af grefwen von Turens godz, under 
Wennegarn ifrån Cronan kompne af K. Gustaff Adolph hwilka iag menar efter 
Norkiöpingz besluut donerade wara. H:s Excell. Rijkz Cantzleren kan wara excuserat 
i dhetta fall, efter som fougderne äro dhe, som sådanne godz upsättia och H:s 
Excell. förebringa. Dherföre ähr best man sig intet förhastar, innan Consistorium 
fåår besicktiga Academiens godz och dhe andras lägenheter, och wilkor. Kanskee 
dhet är en hoop wraakgodz som fogdarne hafwa upsatt, att gifwa Academien för 
godhe och gamble frelsegodz, dhet H:s Excell. icke en gångh kan weta af. Och 
efter iagh befinner Academien altijdh af förre byten wanlottat, och till werre bytt, 
säger iagh det. Om Consistorium praecipiterar sigh i dhetta bytet, och blifwer dher 
igenom sembre godz tilldelt, will iagh wara för alt eftertaal frij och excuserat, 
emädan sådant migh högdt misshagar. Och för den skull begiärer att sådant måtte 
uthi aeterne flijdgt noteras, migh framdeles till uhrsäckt, att iag Academiens 
interesse i dhetta icke skall hafwa påmint. Här på resolv. Rentemestaren skrifwer till 
Academiae bookhållare», att han förfarer om godzens tillståndh i Cammaren eller 
Reductionen, och gifwer dher om swar. I medier tijdh skole inspectores aerarii D a  
Rudbeck, Dn. Verelius, och Doct. Edeni&r resa att besicktiga godzen, och weta 
huru medh them tillståår.

8. Mogataeus inkallades medh Christin Erichzdotter om lägersmålet. Christin till-
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spordes om hon ännu tillägger Mogatseo saken. Hon sade: iagh hafwer ingen annan 
haft bestella medh än honom. Spordes altså om sine witnen.

Anna Larsdotter Erih Olsons piga inkom, giorde eedh och sade: Intet weet iagh 
meer än iagh sågh, dem ofta liggia i hoop både i nattstugun och badhstugun, och 
tå hade the sine kläder på, så ofta iagh dhem sågh tillsammans. Pigan frågades, om 
dhe låge hela netterne sammans. Hon sade, om qwellarne när hon gick dijt lupe 
wij pigorne sent efter, och funno dhem liggia sammans medh kläderne i sängen, 
sammaledes om mårgonen när wij kommo dijt, wij pigorne låge i bastugun, och 
stundom kom han dijt och lågh dher medh.

Mogatae»J förmantes medh största alfwar, att bekenna saken om han skyldigh är, 
och icke exponera sin sielz saligheet för sådant. Han sade sigh wäl skola bekenna 
om så wore, men efter han finner sigh oskyldigh, kan han intet saken på sigh taga. 
Ty (sade han) när hon kom löpandes up till migh, wille iagh aldrigh draga af 
migh kläderne, när wij låge tillhopa på thet iagh icke skulle af hennes lättfärdig- 
heet blifwa bedragen. Ofta hörde iagh henne tala om andra, som hon hade förwende 
nampn på, stundom sade hon huru dhe wore och spelte widh hennes wegg om 
nätterne.

Här medh uthwistes Mogataeus, och efter han befans något mera nu bekent än 
förr, wille Consistorium permittera honom 14 dagar att betänkia sigh, hwar och 
icke han i medlertijdh bekenner, måste han wara förtänckt, efter så sanne praesump- 
tioner äre till saken, att tå frija sigh medh wittnen.

9. Påminte Rector efter Consistorium hafwer öfwer ens kommit om inspectione 
öfwer studiosos, wore nödigt att wij komma öfwerens huru wijda denne inspectio 
skall sigh medh dem extendera, och wij hafwa mz dem uthrätta. Consistorium 
discurrerade här om, och resolv. Denne inspectio skall således wara öfwer dheras 
studier, att inspector fö rn im m er om dhe flijtigt studera eller ey. Sedan in moribus, 
om dhe äro sedige och alfwarsamme, och spörias hålla sigh wäl, hwilket inspectores 
kunna weta Consistorio referera, när om någon frågat warder.

10. Danieli Duzaeo bewillies hålla egen disputation.
11. Angaf M. Rector sigh hafwa H:s H.Grefl. Excell. insinuerat, huru nödigh pro 

studiosa iuventute Concordanti« Bibi. Buxtorphii äro, att nu blifwa omtryckte in 
8:vo, efter dhe icke så finnas, uthan förr allenast tryckte in folio. Consistorium läät 
sigh icke misshaga sådant, helst om den oförändrat mz förre versionen uplagd 
blefwe, och kunde icke blifwa för grann. Rector sade dhen blifwa grof nogh och 
kunna in 8:vo wäl rymmas, Buxtorphii version will han och behålla.

12. Om Adiunctis påminte Rector nödigt wara mz them någon inspection hafwa. 
Decani lofwade att skola giöra sitt till.

13. Orgenistens postulatum föredrogz, att fåå niuta af dhe extraordinarie inkomp- 
ster något, efter dhe nu honom mycket afskiäres, genom andra som till spelande 
fodrade warda. Swarades, han ställe sigh tillsammans medh dhe andre. När han 
icke är fördyyr, blifwer han wäl begiärat, så snart som dhe.

14. Samuel klockare solliciterar än widare om tillgift på böterne, som han i 
förre rectoratet blef slagen uppå. Störste delen af Consistorio tyckte honom icke 
skola remitteras, efter professores måste böta pro absentia, må och han för sin 
negligentia till att stella klockan rätt plickta.

Doct. Stigzeli»! intercederade för honom denne gångh. Resolv. Denne gångh 
bewillies honom remission, hwilket kan af fisco consistorii honom igengifwas,
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medh sådanne förordh, kommer han widare igen, och blifwer beslagen, skall honom 
ingen remission skee.

Den 7 Februarij
höltz Consistorium minus i Rectoris huus, och företogz saken om Mogatseo och 

Christin Erih2dotter. Christin inhade den andra pigan som tienar på Eka, hwilken 
giorde eedh, och sade sigh hafwa tient i badstugun medh henne, och han Mogatae#j 
ofta gådt nidh i badstugun och legat i hoop medh pigorna, han lågh framman 
till, och Kirstin dher näst. Sedan låge dhe ofta i hoop i nattstugun om hele nät- 
terne, och stängde intet dören om sigh, uthan wij komme ofta dijt op tå the låge 
i hoop och hade kläder på sigh så ofta wij såge dhem tillsammans afton och 
mårgoa

D. Lithman frågade om Adam som gieste dher, eller någon annan icke hafwer 
medh henne eller them sammanlegat, hon sade ney det weet iagh intet aff.

2. Angaf Rector om en ryttemestare [Körning] hwars dreng är stucken af Empo- 
ragrii stiufson, hafwer warit i Rectoris huus och skamblig brukat mun, att han cau- 
tion hafwer tagit af dhe andre studiosis medh honom, som in gen skada giorde. 
Studiosi inkallades, Petrus Pagander och Johan Nerbelius.

Pagander sade: Onssdagz afton råkade iag Nerbelium på gatun, och togh honom 
medh migh till Skytzen hwarest iagh en book hempta wille. Skytzen folgde oss på 
kellaren der wij druke 1 stop spans[k]t, 1 hoglandz och 1 stop m u m m  Sedan 
ginge wij dädan, acktandes gåå genom Swartbeken öiw er  åån, hem med Nerbelio 
att liggia om natten. Jagh och Nerbelior hade ingen weria på oss, uthan Skytzen 
hade swerdh. När wij kommo för remmesnidarens port kom en dreng uth, 
som talte tyska, wer daa etc. Skytzen talte mz honom tyska, och tå begynte the 
ordkastas. Hwarföre drengen lopp in och hade dhe andra uth mz sig ibland hwilka 
war hinstridare sonen [Johannes Thomae], wij lope sin koos, Schytzen skiöt mz sin 
poffert han hade hoos sigh, och föll på gatun när han skulle flyy undan, och hade tå 
icke hinstridare sonen hindrat, hade drengen stuket Skytzen. När Skytsen tå upkom, 
lopp han sin koos, men wij wore qwar. Dher efter kom wackten och togh Nerbe
lium, och iag gick att see huru drengen war stucken, tå kom wacktmestaren och förde 
oss beggie i prubban. Nerbeli»j förhördes sammaledes, och bekiende såsom Pa
gander refererade, och huru hinstridare sonen sig öfwerföll, folgde sigh till S. Erikz 
kella mz trugh och hoot, williandes taga kappan af sigh, hwar efter när han mz 
platz kom hem, kom wacktmestaren efter och förde them i prubban. Här mz 
skiötz detta up till widare contra partens nährwaru.

Den 11 Februarij
kom ryttemestaren Körning och kärade om samma måål, seyandes först kommo 

dhe mellan 8 och 9 skrikte och ropade för mitt fönster, tå öpnade iag fenstret och 
sade det är ey wacke[r]t så ropa, tå kom een af them till porten, der mz skulle min 
dreng gå efter dricka, tå kommo the tillsammans medh honom, och hwad dhe 
ordkastades weet iagh intet, dher medh hörde iagh dhet small, och studenten skiöt 
medh en poffert efter drengen, tå badh iag Johannes och Boeti«j gåå och icke låta 
slåå drengen i hiääl, tå blef han stuken mädan the wore tillstädes.

Hinstridare sonen Johan inkom giorde edh och wittnade: I dagh 8 dagar seda» 
kl. 7 om aftonen, kommo the skrikandes widh ryttemästarens fönster. Om die lupo 
på porten weet iagh intz af, i medier tijdh hafwer hans dreng lupit uth på sin
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husbondes wegnar att hempta ööl, när han kora på gatun skiöte dhe efter honom, 
sedan weet iag intz meer af innan ryttraestaren bad migh löpa och taga honom 
tillbaka, warandes rädd att the skulle giöra drengen skada. När iagh kom till dem, 
lågh Skytzen om kull, och drengen slogh efter honom med werian, och tå togh 
iagh dem åthskildt, och hielpte Skytzen up, så ändades theras träta, intz weet iagh 
anten han hade werian uthe förr än han föll eller sedhan, uthan när iagh stodh 
och talte medh Petro, smek Skytzen drengen, och wiste iag det intet, förr än 
drengen wiste migh det. Petr/w och Nerbeli#j hade kappor på sigh och ingen 
weria.

Drengen sade sigh icke hafwa wist när han blef stucken förr än han kom inn. 
Item när dhe kommo skrikandes och iag skulle gå efter ööl, hörde iagh herren 
ropa uth genom fönstret, om dhe skrijka på honom, när iag gick åstadh, sade iag, 
kunna i icke gåå idher wägh, och strax skiöt han efter migh som hade werian. 
Sedan togh iag min weria uth, och hade kunnat giöra dem skada om iagh hade 
welat. Sedan föll dhen ena om kull, och när han upstodh rände han åth migh medh 
werian, men intet wiste iag att iag war stött.

Carl remmesnidare inkom, giorde edh och sade. När ryttmestaren satt i sin kam
mar om aftonen, och desse personer gingo förbij, ropade the så snart the kommo 
för fönstret, och intet hörde wij förr något rop. I medier tijdh frågade ryttmestaren 
hwem det war, iagh stegh i fönstret och sågh, och swarade sedan, mig tycker det är 
studenter, i medier tijdh befalte han sin drengh gåå nidh och fråga hwem dhe ropa 
på eller hwadh dhe wille. När drengen kom nidh talte han dhem till, och hade 
ingen weria uthan tomma händerne. I medier tijdh small det, tå sade iagh, nu blef 
idher drengh skadd, han sade gåår och seer till, medh det samma kom drengen, 
och togh sin wäria, sedan rände han nidh, och huru skadan war skedd weet iagh 
intet, uthan när drengen kom in.

Ryttemestaren och drengen inkallades och frågades om någon beenlössning war 
uthi såret kommen. Drengen sade ney intet, uthan refbenet togh emoot. Barberaren 
spordes thz samma, det penetrerade intz, uthan benet togh emoot.

Här efter uthwistes parterna och Consistorium delibererade om saken. Hwaruthi, 
såsom intet nödwern befans wara giordt af studiosis, uthan allenast Schytzen medh 
swerdzdragandet när han sågh en annan mz swerdh efter sigh, dherföre feltes 
efterfölliande sentens.

Efter studiosi hafwa gådt på gatun och skrikit, dömmes the att böta efter placatet 
1640, 12 mk hwardere. Sedhan hafwer Schytzen förwerkat bössan efter constitu
tionum cap. 23, § 23. Item efter thet 9 cap. Sårm. m.w. fälles till 12 mk, och dher 
hoos obligeres att betala barberare lönen, sampt förlijka sårtolin för sin sweda 
och werk skäligen.

3. Inkom wacktmestaren och angaf någre grassere studenter som war Petrus 
Torinius, Vestrogoth«j, den wackten hade gripit på gatun, och innhades. Torinius 
angaf Jacobum Villium Uplandum, Benedictum Petri Torinium, Johannem Lau
rentii Westrogothum, item twenne Helsingos Olaum Werving och Olaum Bodelium, 
som medh i flock warit hafwa. Desse dömdes att böta efter peculiare Academiae 
statutum 12 mk hwardera.

4. Fattades efterfölliande sentens emellan Petter Gothfrid apotecaren och bor- 
garne som i höstas hans apotek hafwa en deel bortfrysa låtit på båten genom deras 
försummelsee i hemresandet
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Sententia. Efter apotekaren Petter Gottfridh hafwer contraherat medh desse 
skeppare Anders Michelson, Marcus Hansson, om 34 dr, att skaffa sakerne till 
Upsala bryggia, wäl och oskadde, men dhe uthan trångmåål och af försumelse intet 
längre fördt än till Sundet, dher the blefwo infrusne, hwar af apotekaren stor skada 
lijdit hafwer på flasker och medicamenter etc. och han sedan måste gifwa 20 dr 
att upföra sine saker ifrån Sundet, ty dömes the att anten restituera honom sin 
skada och upförselz kostnat, om apotekaren skall dem betala efter contractet, 
eller och wara till fridz medh det han dem förr gifwit hafwer, och än widare till- 
bödh att gifwa senast i Consistorio.

Den 13 Februarij

kallades för middagen kl. 8 Consistorium maius extraordinarium, praesentes woro, 
M  Rector, D. Stigzelius, D. Lithman, D. Sidenius, Dn. Rudbeck, D. Hoffwfenius, 
M. Unoni«r, Dn. Bureus, M. Liungh, Dn. Sundell, Dn. Vereli«j, M. Brunner#*, 
M. Fontelius, Dn. Bergh.

Rector proponerade orsaken hwij Consistorium nu sammankallas, nemblig prop
ter stipendiarios, att nu ett wist sluut om dhem giöras borde, som här gåå och 
wenta förtröstningh.

Consistorium discurrerade om expectantibus och deras qualiteter. Och sist insattes 
efterfölliande till Communitetet, som examinerade äro, af hwar sin faculteet, som 
the hafwa sigh anskrifwit till.

Ex facultate theologica: Insattes 1. Henricus Silen#*, 2. Arvidus Runnius Hol- 
mensis, 3. Johann Achreli#* Upland#*, 4. Johannes Sevalius Vestmann#*, 5. Johan 
Dryander Smoland#*, 6. Daniel Duzaeus och Johan Vallin#* ståå för itt rum, och 
skole examineras, den som wärdigast är blifwer hulpin. Erico Hosselio gifz hopp 
medh första accomoderat blifwa, i medier tijdh får han af mulcta. Ericus Honstelius, 
blifwer och medh första hulpin.

Ex facultate juridica: Johannes Salonius till duplex stipendium. Till Communi
tetet Tomas lårman, Benedicta Elffwedalius, Ericus Lovicinius, Carolus Sparre, 
Jonas Salenius blifwer uthi hopp medh första accomoderat warda. Refereras till 
iudicium D. Lipstorpii om hans qualiteter in studio iuridico.

Ex facultate medica: Insattes Urban#* Ierner [Hjärne], Johan Rothman, Daniel 
Dalhemius, Ambernus Boderus och Nicolaus Figreli#* skola sortera om itt rum, 
eller hwilken medici best försemias om.

2. D. Stigzelius proponerade om stipendiis amanuensis Bibliotecarii, Secretarii, 
Rectoris cantus, och mechanices, hwilka facultatem theologicam och philosophicam 
allenast gravera, hwarföre är billigt att juridica och medica facultas tillsammans, 
togo ett officium till aflöningz af sine stipendiis. Thetta fann Consistorium billigt 
och slööt, att amanuensis Bibliotecarii blifwer af theologico stipendio aflönt, Con
sistorii amanuensis och mechanicus af philosophorum, Rector [is] cantus af juri
dicas och medicae facultatis stipendio tillsammans.

3. Rector frågade om dhe som öfwerflöda i kläder och andre onödige ting, om 
dhe skole lijka delacktige blifwa uthi stipendii åthniutande som andre torftige. 
Consistorium resolverade strax der på således: Dhe som luxuriera i kläder och 
andre öfwerflödigheter, skola icke låtas till stipendia, uthan ifrån alt hopp om 
sådant beneficio arcerat blifwa.
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4. Proponerade Rector om praeceptoribus sive nobilium sive aliorum civium etc, 
som hafwa kost med sine disdpler, och så mycket löön som itt Stipendium kan 
bestiga, om sådanne skole tili stipendia admitteras. Item, dhe som hafwa sådanne 
pedagogier fått, sedan the stipendium bekommit hafwa, om dhe skola det sedan fåå 
åthniuta eller mista.

Consistorium discurrerade här om medh flijt, och gick till vota.
Dn. Bergh. Om en studiosus är af godt ingenio och flijtigh i studierne, tycker 

migh han kunde wäl få blifwa wid det stipendio han förr bekommit hafwer, att 
så mycket bettre der medh promovera sine studier. Men dhe som förr hafwa 
pedagogier och en wacker löön, tycker migh heel annan ratio wara medh, dem 
weet iag nu intz om dhe skola berättigade wara till sådant.

M. Fontelius. Om en förr så mycket hafwer som stipendium, i löön för en 
discipell och dess för uthan kost, tycker migh billigt han cederar een annan torfti
gare och iempngodh i studierne. Men dhe som förnemme pedagogier hafwa, hålles 
medh dem efter illustriss. Cancell. sluut 1661 den 17 Januarij, att dhe mista det.

M. Brun n e r s a d e  sigh icke ännu rätt förståå discursen derföre begiärte fåå be- 
tänkia sigh här uthi till härnest.

Dn. Verelius. Jagh håller det helt opracticerligit, att taga ifrån den som i handom 
hafwer, ty om Consistorium hafwer honom wärdig hållit tillförenne att få sti
pendium, seer iagh intet skiääl wara att det samma ifrå enom taga, när han får 
sigh en pedagogiam, dher medh så mycket meer, sigh i studierne fortbringandes.

Dn. Sundell. Här uthi böra wij hafwa en selectum ingeniorum och conditionis. 
De i quaestione. Om han duger något, och giör i sine studier framsteegh, tycker 
migh honom skulle icke in paenam cedere, om han något förr hade sigh skaffat, 
uthan fåå stipendium, att så mycket meer sigh fortsättia. Om 2:da är ondt att 
determinera, dock the som hafwa een anseenlig löön, tycker migh att dhe uthslutes 
ifrån stipendiis, men dhe som mindre condition hafwa (som iag sade) der till be
fordras, att sigh så mycket fortare bringa.

M. Liungh. När man seer på Kongl. M:ttz intention medh stipendiis, tycker 
migh om 1 quaestione, att fattige böra i det fallet praefereras. De 2:da. Om någon 
hafwer intet meer än kosten och 100 dr, tycker migh att man kan intet för dhet 
taga ifrån honom, men den som hafwer till 50 rixdr blifwa uthsluten. Dock refe
reras till Illustrissimi Cancellarii sluut

Här nemdes några studiosi som hafwa pedagogier fååt sedan dhe stipendium 
bekommo, och ibland dhem Petrus Humble, om hwilka sub exemplo declareras 
måtte om sådanne skola fåå niuta beneficio Regio.

Dn. Bureus. De prima tycker migh, om dem som hafwa pedagogiam, och der 
till sådan löön som förr determinerat är, och een annan fins så godh och torftig, 
borde man taga den torftigare. Om 2:da. Efter dhe upräknade praeceptores intet 
hafwa så fett, tycker migh, efter allenast Humblen har godh pedagogiam, man 
fördenskull intet kan statuera på honom något exempeli, hwilket wore invidiosum, 
uthan låta blifwa detta som nu är, men här efter kan det observeras medh dem, 
som öfwer 100 dr i lön hafwa.

M. Unonius. Den som begiärer stipendium och hafwer en förnem pedagogiam, 
den skulle aldrig admitteras. Sedan den som hafwer pedagogiam och 100 drs löön, 
han cedere en torftigare. Att uthsluta den som hafwer stipendium är fuller ondt, 
medh mindre deras luxus respicieras, och att dhe som oftast absentera sigh.
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Doct. Hoffweni»/. När man considererar sielfwe fundamentet hwarföre stipen
dia gifwas, nämblig att bekläda medh tijden gode embeten, somblige högre somb- 
lige nidrigare, hoc posito fundamento, kan man intet secundum arithmeticam sup
putationem beräkna medh dhem, uthan somblige torfwa högre, somblige ringare 
stipendia. Om nu ett excellens ingenium hade duplex stipendium, och finge der 
till discipler, att så mycket meer hielpa sigh fram, tycker migh, att man intet böör 
taga ifrån en sådan, uthan han behåller det, allenast han giör skiääl derföre, och 
ähr här widh Academien. De 1 quaestione tycker iagh som dhe andre fautores rätt 
nu tillförenne sade.

D a  Rudbeck. Såsom grunden till stipendia är 1 att dhe gifwas torftige, 2. selec- 
tissimis ingeniis, 3. praesentib#; här widh Academien, 4. som giöra proff för sine 
stipendiis, altså om någon wore förr medh pedagogi försedd medh ofwanberte löön, 
och en annan iempngodh medh honom i studierne funnes, tå måste dhen aldeles 
praefereras, hwar och icke, kan den som pedagogien hafwer medh ringare löön 
och icke luxurierar i kläder blifwa hulpin. 2. Huru man skall bära sigh åth medh 
dem som stipendia hafwa, tycker migh om wij sökta att exequera ordningarne, 
och examinera dem stricte som pedagogier och stipendia hafwa, håller iagh före, att 
månge cedera sine stipendia förr än dhe willia examen undergåå. Men ställa dhe 
sigh fram, och ståå sigh weel, är ondt taga ifrån dhem.

D. Sidenius. De 1. Om dhe» som hafwer en ringa pedagogiam, och någre små 
medel af discipler, och hafwer skiönt ingenium, kan icke stängas ifrå stipendio. 
Dhe som nu hafwa stipendium fått innan dhe finge pedagogier, låta dem hafwa, 
dhet war deras fortun. Gudh wille så hafwat

D. Lithman. [Intet yttrande inskrivet på härför reserverad plats i  protokollet.]
D. Stigzelius. Ehuru wäl wij kunna intet, uthan öfwerhetennes wijdare betän- 

kiande något i detta practicera, lijkwäl när wij see uppå Kongl. M:ttz intention, 
att det skall gifwas torftige, kunna wij intet gåå dher ifrån, helst om den torftige är 
så godh som den medell hafwer, dock håller iag före någre större summor skulle 
praescriberas än stipendium, nemblig att dhe som hafwa medh pedagpgien kost och 
till 40 rixdr, må den intet admitteras till stipendium. Men den som fåår pedagogien 
sedan han har fått stipendium, håller iag före den som hafwer kost och 50 rixdr, 
han cederer thet en fattig. Och dhe som hafwa gode pedagogier, skulle aldrig fåå 
stipendium. Yttermera, dhe som hafwa stipendia, obligeres att blifwa stadigt widh 
Academien. 2. Examineres åhrlig som dhe andre stipendiater. 3. Afhålles ifrån den 
luxu och potu som dhe mycket öfwa pläga.

Rector M. Praesuppositis att här i Swerige äro månge ståtelige ingenia. 2. Månge 
torftige. 3. Månge laboriosa ingenia. 4. Att eruditio intet kommer af penningar 
uthan af diligentia. 5. Efter Kongl. M:tt hafwer gifwit 100 dr pro hisce, och 
håller det wara sufficient till studierne paucis exceptis, hinc concludo ad 1. quaestio
nem, att den som tager en praeceptorat på sigh, och fåår maat och 100 dr, af dhet 
fundament som Kongl. M:tt hafwer, skulle han träda ifrå sitt stipendio. Och den 
som skall fåå stipendium, han skulle obligera sigh att intz anamma någon praecep
torat, förr än han giör den caution medh sin patrono, att han fåår hålla ordinem 
medh stipendiaterne, som slutne äro. 2. Dhe som nu hafwa stipendium, och wela det 
behålla, om dhe beståås medh en notabili negligentia cultus divini, skulle dhe sti
pendiis afstängias, item subeant examen ut caeteri. Och hålle sigh här wid Aca
demien.
12-701118 Sallander
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Detta alt tyckte Consistorium nödigt communicera H:s H. Grefl Excell. Rijkz 
Cantzleren, och H:s Excell betänkiande uthi alt sådant requirera.

5. Bringii enkia begiärer 300 drs hielp af serario. Resp. Consistorium kan intet 
gifwa, uthan hon remitteras till Rijkz Cantzleren.

6. Bonden i Rossland bewilliades gifwa 10 dr för hwar tunna i skatt i åhr.
7. Erih Matzon i Källmyran bewillias frijhetz bref.

Den 19 Februari j
höltz Consistorium minus praesent. M. Rectore, D. Lithman, D. Iipstorpio, D a  

Rudbeck, M. Fornelio, D a  Verelio, D a  Bergh.
1. Företogz saken medh Mogataeo, efter senast beslötz, att han skulle fåå 

14 dagars betänkiande, nu är den tijdhen om, derföre är han hijtkallat. Mogatseus 
inhades, säger nu som förr, sigh aldrig hafwa medh henne haft beställa, fast än hon 
hafwer legat i sängh medh honom emoot hans willie. Consistorium rådde honom 
bekiänna om han weet sigh skyldig. Mogataeus nekade alt stadigt, hwarföre efter 
starke prassumptioner finnas till factum uthi förrige ransakning den 4 Februarij, 
derföre befaltes honom skaffa sigh 12 personer som gåå medh sigh edh.

2. Inkom Elias [Fult] skinnares hustro från Stockholm anklagandes Nicolaum 
[Strandell] Norcopensem och Johannem Spett som henne och hennes son på gatun 
öiweriülit hade. K  7 hade iag itt ärende att bestella hoos Staieni enkia, när iag till
baka gick halft 8, åth Erchiepiskopens, stodo thesse dher och ropade, wij ginge åth 
gambla torget tå komme thesse efter, högge i gatun och låttes som dhe wille åth dom
bron. Sedan gofwo dhe sigh åth oss, tå sade iagh Gudh nåde migh iagh frucktar 
dhet blifwer ondt af, men tå the kommo, frågade min son, hwem hugga i före, 
hugga intz för migh. Dhe sade fåå wij icke fukla, hwad kommer det idher widh, 
wij gåå wår wägh, wij kenna edher fuller, i äro en fektare. Sedan höggo dhe min 
son i hufwudet, tå lopp han på torget och badh wackten stilla gewalt, och så högge 
dhe min son i handen der på torget tå han, (efter han ingen weria hade) wille 
taga een pååk af wackten. Der af blef iag illa till fridz, och hände migh den 
olycko, som iagh förr om talte. Jagh ståår intet efter dheras wersta, dhe äro unge 
drengiar, uthan iag beder dhe gode herrar wille icke på dhet högsta strengia medh 
them.

Johannes Fult. När iagh kom medh min morkiär tillbaka och ginge nidh åth 
Erchiepiscopens, skreke desse der strax hoos, tå sade moor min, Johannes dhe 
skrijka, gudh gifwe dhe giöra oss icke illa! Jagh swarade, det är studenter, dhe 
giöra intet ondt, dher på ginge wij dem förbij åth gambla torget aktandes åth 
min mors herberge. Borgare wackten stod på torget, till hwilka mor sade att dhe 
gifwa wäl ackt på sitt ståndh. Sedan kommo desse nidh åth torget, ropade och 
högge i torget och acktade gåå öfwer dombroon, och iag gick åth wårt herberge i 
Erik Larsons enkias gårdh, tå kommo the efter oss, och ströke oss förbij, lijka som 
dhe oss intet såge, tå gick Norcopensis och hwefta medh werian öfwer hufwudet 
på migh, der på iagh frågade om dhet war maneer så fukla enom för näsan. 
Norcopensis swarade, om han icke fick hugga för sigh, och hwad det ginge migh 
an, iagh sade, hugger, men intet migh för näsan, så swarade han, iagh weet i äro 
en fecktmestare och feckta wäl. Der på kom Spetten tillbaka och frågade hwad iagh 
wille hafwa, han kenner min person wel Swarade iagh. Jagh känner ehr person 
wel. Spetten sade huru heter iagh? Men iagh wiste intet hwadh han heet, uthan
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han sade I heta Fult och äro en fäcktare. Der på sade iagh. Jagh skall intet möta 
ehr medh någon wäria uthan annat, ståår man, der på gick iagh åth torget till 
wackten, och tå lopp Spetten efter migh, och högg migh baak på hatten. Tå wille 
wackten intet komma, derföre sade iagh, komma i ey, tå skall iag i mårgon klaga 
idher ann för borgmestaren, tå kommo the, och iag togh rönnpååken af en, i det 
samma högg Spetten migh öfwer tumman, och tå gick iagh efter dhem med run- 
pååken. Dhe lope undan åth nya broon. Spetten föll, och iag badh honom ståå up 
igen, iagh wille intz slåå honom medan han lågh. Altså i dhet han stegh up, stack 
han 2 gånger åth migh medh werian, och tå dref iagh på honom mz påken någre 
gånger, och slogh honom så länge, att han måste gifwa wärian ifrån sigh, den iagh 
lefwerera åth wackten, att giömma till widare beskedh, sedan gick iagh hem åth, 
och stodh för min moders port att wenta få min hatt igen. Tå kom Norcopensis 
tillbaka igen, och helsade Godh afton Fult, tagandes dher medh åth werian. Jagh 
sade helsa i på dhet sättet godh afton, och gaf honom en örefijl. Han stiger tillbaka, 
och skulle draga werian, så föll iagh in på honom och drogh werian uth, och gaf 
werian åth min bror, att han skulle bära up henne, och gaaf honom dher till ett paar 
örefijlar.

Spettens relation. När iagh och min stallbroder kommo på torget, sade min 
stallbror, wij willia gåå denne gatun, tå stodh Fulten och hans moor uth medh 
rådstugu wäggen, och wij sunge och refwe lijtet i gatun, och ginge Fulten och hans 
moor förbij, tå steegh Fulten till Norcopensem, och sade du lille dristar tu tigh gåå 
och skrijka på gatun för min nästa, han sade, iagh har intet medh ehr bestella, iagh 
fåår gåå min wägh, tå ropade iagh åth Nilz, kom, Fulten sade, ney halt, halt, och 
hölt honom i armen, tå lopp iagh strax tillbakars till honom, och frågade Fulten 
hwadh han hade medh Nicolao bestella, tå swarade Fulten, han skall intet gåå och 
hugga i gatun för migh, tå sade iagh, läät oss gåå, wij äro så wäl studenter som i, 
hwadh hafwer tu bestella dher medh sade Fulten, tå gaf iagh migh i taal medh 
honom. Han frågade migh hwad iagh heet, och iagh frågade honom hwadh han 
heet. Och så sade Fulten, holla, holla hunsfotter, i skole strax fåå idher maake, så 
högg iagh honom i hatten medh min weria, tå kom han medh hela wackten, och 
togh een pååk af them, kom så efter migh och slogh migh ett såår i hufwudet, och 
tåå högg iagh åth honom, och högg honom i fingret, sedan lopp iagh åth Långatun 
gambla, och han kom efter migh, tå föll iagh omkull i sniön, så slogh han migh 
öfwer ryggen, sedan stodh iagh up, och tå kom hela wackten, och en af dem 
togh wärian aff migh, sedan gick iagh åth Oluff Sigfridsons gårdh, och torkade 
bloden af migh, så kom iagh tillbaka, till stadzwackten, badh them gifwa mig min 
weria igen, hwilket the giorde, sedan gick iagh hem.

Nicolaus Norcopensis giorde en lijka relation medh Spett, allenast lade han till. 
När iag tänkte wara fredh, gick iagh tillbakars ifrån Olof Sigfridsons gårdh, och 
när iagh kom mitt för Erich Larsons enkias port stodh Fulten i porten, och wackten 
uthföre. Jagh sade godh afton, godh afton, medh dhet samma sprangh Fulten uth, 
och slogh mig ett paar örefijlar, intet hölt iagh i werian medh högra handen uthan 
medh den wenstra, som folck plägar giöra.

Efter nu relationerne wore en deel hwar annan emoot, kunde intet slutas denne 
resan till widare ransakning. I medier tijdh skola dhe alla tree Fulten, Spetten, 
och Norcopensis wara i arrest re et corpore, till thess in maiori Consistorio saken 
blifwer afdömd.
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3. Bonden Olof Larson som skall taga moot Hammarby hziwer nu cautions män, 
Johan Person i Grään och Raseboo sochn, Matz Anderson i Grään willia gåå i fult 
löfte för honom, att han skall hemmanet wäl upbyggia, hefda och uprätta.

4. Erich Matzson i Giälstadh, klagar att han på förledne frijhetz åhr icke fick 
meer än 2 eller 3 bandh sädh. Resolv. Han får för dhetta åhr 1663 halfwa pen- 
ningarne, och all spannemålea

5. Anders Larson i Bäälby hade attest om sin stora oförmögenheet, är ifrån 
hemmanet och är skyldigh 127 */2 dr, 14 tunnor och 6 f. spannemai Resolv. Honom 
tillgifz all spannemålen, och skall arbeta i sommar för penningarne, och fåå i dagz- 
löön allenast såå mycket som löper på matea

6. Bonden Tomas Gregerson i öfwerlunda, vid. acta 18 Januarij. Resolv. Honom 
bewillias 1 åhrs frijheet, dher på honom skall bref gifwas.

Den 25 Febr.
höltz Consistorium minus i Rectoris huus, prassent. M. Rectore, D. Lithman, D a  

Rudbeck, Doct. Lipstorp, M. Brunnero.
1. Företogz saken emellan Johan Fult och sine wederparter, och efter inge testes 

woro tillstädes om abortu, upskiötz saken till thess förspörias kun«e huru dher medh 
war tillgångit, och huru gammalt, sedan att debatteras in maiori Consistorio.

2. Instälte Mogataeus sine wittnen som Consistorium honom pålagdt hade. Siu 
woro tillstädes: Jonas Kiörlingh, Samuel Lofftander, Andreas Hillman, Johan Spett, 
Andreas Christmanni, Israel Torpadius, Birgerus Becander. Consistorium förehölt 
dessa, saksens beskaffenheet, hwad sanwlijke skiääl till factum äre, huru han hafwer 
legat i badstugun medh henne, och sin nattstugu hela nätterne igenom som wittnat 
är, och han sielf bekenner. Hwarföre nu Consistorium refererar till deras samweet 
om dhe hisce inditiis circumstantibor kunna giöra edh sigh troo honom wara 
oskyldig till dhetta factum.

Jonas Kiörling sade sigh fritt kunna den edhen gåå, så mycket han dömmer om 
honom ex anteacta vita.

Wijdare begiärte Consistorium dhe andre som wittnen skulle inkomma, hwilka 
Mogataeus sade intet wara kompne tillsödes, ehuru wäl dhe lofwat hafwa. Hwar
före, emädan Consistorium icke kunde låta desse praesentes gåå edh, innan dhe 
andre woro medh tillstädes, ty admonerade Consistorium desse, att dhe wisligen 
see sigh före huru dhe gåå edh, och wäl betänkia sig till härnest, att dhe icke 
något sådant giöra, som medh tijden kan in på dheras samweet eller famam re- 
dundera.

3. Marcus Hanson och Anders Michelson inkommo, sade sigh ey wara nöijde 
medh apotecarens tillbudh för frackten i höstas, den han offererade förra gången in 
Consistorio. Pro resol. pronuncierades domen parterne emellan den 11 Februarij $ 4 
stält. M  Brunner#; sade sigh icke wem af denne saken.

4. Cognoscerades Doct. Emporagrii bref om Laurentio Rosandro, och swarades. 
Consistorium agnoscerar honom intet pro studioso, icke heller prest, uthan här är 
han en berycktat person som aldrig spöries hafwa giordt något godt, uthan ifrån 
Stregnäs war några åhr sedan om hans elaka och lättfärdige förhållande på then 
orten hijt skrifwit, dhet och höres ifrån andre orter, att han intet annat är än en 
förlupin skalck, som reser om kring, giör alt ondt, och liuger sigh således under 
preste och studente nampn igenom landet. Det testimonium han hafwer af Doct. Si-
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denio, hafwer han antingen obreptitie bekommit, eller falskeligen sielf supponera 
låtit, efter som Doct. Sidenius nekar sigh något dher af weta.

5. Johan Stenius inkom, om dhen skuldfordran a 69 dr af Olao Hosselio. Hosse- 
lius nekar intet skulden, derföre lade rätten honom en månad dagh före att betala, 
hwilket han lofwade, och skall i medier tijdh wara i arrest, eller kan han fåå caution, 
tå slipper han den.

6. Beswärade sigh Stenius öfwer Ambernum Boderum om dhe böcker han 
hafwer till kiöpz tagit a 29 dr och satt pant, hwilken han will att Boder#x igen
löser. Boderus nekar intet kiöpet, men efter Stenius hafwer sedan tagit en hest 
till kiöpz af sigh för 28 dr, will han quitta hesten i böckerne. Stenius sade hesten 
bekom iag medh sådant contract af Bodero, att gifwa för honom 28 dr, och att 
hesten skulle intet lyte hafwa. När iag hade hesten haft några fåå dagar och rest 
lijtet medh honom, blef han alt öfwer skabbet, dher före läät iag hesten hem till 
honom leda, intet togh iag sedan igen hesten eller weet hwart han foor. Resolv. 
Emädan skilliacktigheet är om hesten huru han är i Stenii händer kommen hel- 
bregda eller siuuk, derföre remitteras Boderus till rådstugun, der sammestädz först 
lagh sökia Stenium om hesten. Ehest libereras icke Boderus att betala Stenio sine 
penningar, allenast dhenne saak måste föregåå.

7. Inkom wacktmestaren emoot Julinum, Carolum Reenbergh, Johannem Huss, 
som hafwa gådt medh dragna werior giort tumult och ropat den 12 Febr. om 
aftonen. Julinus sökte att excusera sigh intet uthi sådan intention hafwa gådt medh 
sine stallbrödher. Men efter wackten dhet öfwertygade, fältes dornten. 1. Hafwer 
Julinus och hans socii förwerkat sine werior efter constitutiones. 2. Böter den efter 
Såram. m.w. cap. 9, och constitutionum fördubbling som hafwer wackten slagit 
24 mk. 3. För nattroop och oliudh the hafwa giordt på gatun, dömmas the efter 
placatet 1640 till 12 mk hwardera, item liggia i fengelse, eller lösa sigh medh 1 rixdr 
hwardera.

8. Budri i Wattholmen inkom och begiärte igen sin qwarnbygnat och annor 
kostnadt. Resolv. Honom lofwas dher åå syyn i wår, sedan bhfwer dher om widare 
determinerat. Executionen på hans förr uthlagde penningar till fougden, will Rector 
werkstella.

9. Mårten Jöransons hustro i Kogestadh bewillias 3 spann sädeskorn till läns i wår, 
att betala åth hösten.

Den 4 Martij
höltz Consistorium maius, prsesent. woro M. Rector, D. Stigzelius, D. Sidenius, 

D. Lipstorpius, Dn. Rudbeck, D. Hoffweni/w, M  Unonius, D a  Joh. Bureus, M. 
Liungh, Dn. Verelius, M. Brunner#/, Dn. Bergh.

1. Proponerade Rector borgmestarens begiäran att studiosi må giöra folckepen- 
ningar för sine kokerskor. Resolv. Anten skola dhe bewijsa, att deras föräldrar 
hafwa gifwit hemma hoos sigh för dhem folckepenningar, eller måste för dhem 
gifwas här. Efter studiosi allenast äro för sine egne personer frij.

2. Staphan Anderson beklagar Academiae wackt att haffwa sigh tillfogat hem- 
gångh och råån i sitt egit huus, således: Wacktmestaren och wackten inkommo 
hos migh om afftonen den 19 Februarij och togo medh gewalt uthur mitt huus 
1 liusastaka som stodh in på mitt sängetäcke, efter (sade the) iagh öölsälgning 
hafwer hållit öfwer tijdhen. Hwilket iag intet giorde, uthan dhe bönder som
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hoos mig gieste hemptade annorstädes uthan gårdz. Medh desse bönder hafwer 
wackten i. warit i hoop medh kl. 8 om aftonen, men sedan the hemkomo, woro 
the en stund up hoos M. Lars [Hontherus] i Alunda, som gieste hoos mig, hwilken 
dhe sedan bödo nidh i min stufwa på en kanna wijn, dhen dhe sielfwe gingo efter 
på Stafwens kellare och kiöpte; när dhe woro på hemwägen hafwa dhe siunget 
denne wers, Men den som stadigt på gudh troor, hwarföre wackten på dem 
acktandes, kommo efter in i min gårdh, låto up dören och stodo ther medh fulle 
gewäär, låto en springa in och taga liusastakan på senge«, hwilken, tå iagh intet 
wille sleppa och foor efter att behålla den, badh min swärfader om någon wore 
som regerade wakten, han wille komma inn och seya huru tillståår, men wij finge 
ingen orsaak och beskedh weta, utha» dhe stötte och fäcktade således medh sine 
gewäär och påkar, att folcket som satt i stufwun begynte resa sigh till mootwern, 
dher medh blef dett alarm uth på gården, hwar af en bonde är illa skadd, och ligger 
rent för döden. Dock klagar iag allenast att dhe således ginge i mitt huus.

Gewallier. Om aftonen emellan kl. 9 och 10 suto wij i cortigardiet, tå kom och 
Nilz i Kleef och gamble länsmanssonen, och en annan mz dhem, och förde itt stort 
oliudh, och tå ropade ståndwackten på oss. När wij komo uth, hindte wij dhem 
widh Stafwens kellare, och tå gofwo the oss en elaak mun, och tå finge the några 
slaagh, efter dhe intet wille gifwa sigh. Den gamble mannen slepte wij hem, Erih 
Nilson i Kleef förde wij i cortigardiet, och tå iagh sade, han skulle bliffwa förd i 
stadz cortigardiet, togh han up en half rixdr och gaaf oss, der medh slepte wij ho
nom sin wegh kl. 10 war slagit. Emellan kl. 12 och 1 kommo the samme uhr 
Stafwens kellare, och ropade heftigt, tå sade en af them, ropa intet än dhe skel- 
marne komma uth efter oss, förr än wij hinna till porten. Men wij hinte på dhem in 
på gården, tå wij finge up porten sade iagh, gåår nu en af idher in och tage kenne- 
märke, weta dhe intet Kongens placat? Sedan ginge wij in till dören, och höllo 
bardisanerne dher för oss, och Bengt sprang in och togh kennemerke. Bordet 
sutte rundt om dhe som drucke. När Bengt kom tillbakars åth dören, kommo dhe 
efter, dherföre steegh Jöns inn, men dhe togo ifrån honom pååken, och bardi- 
sanen ifrån Erih Person. Staphan sade, slåå så hinn tager dem. När wij kommo 
undan ifrån them till porten, kommo the widare efter oss till 25 man, och slogo 
oss medh wåår egen gewäär. Fendrichen som Stapha» talar om, bekende hoos 
Rector, att han intet kom fram för folcket som föllo oss an. Wij sände fuller efter 
stadzwackten att komma oss till hielp, men the kommo intet. Johan Matzson blef 
underslagen, och 6 låge på honom, hwarföre ropte han hielp, och the andre som 
låge på honom sloge på hwar andra så fulle woro the, och samma gångh blef Erih 
Person skadd i hufwudet. Sedan om andra dagen kl. 12 när Staphan klagade på 
oss, sade iagh i giorde icke rätt emoot oss, tå swarade han: Det är illa, i skulle 
icke blifwit nidstötte alle slett. Dhetta wittnade Rector, att Staphan swarade: Hwar
före tå iag (sade Rector) swarade dhet wara illa sagdt, sade Staphan: Jagh will wäl 
beståå, det iagh sade. Sedan om aftonen kl. 4 kom han igen och begiärte, att iagh 
wille straffa dhem, hwarföre tå iag sade, the måste först förhöras, sade han, fåår 
iagh icke rätt här, tå gåår iag wael till landzhöfdingen. Jagh wijste honom tå dören 
och badh honom löpa å stadh.

Här på discurrerades om Staphan Anderson icke wore mektig att sälia ööl in i 
sitt huus till sine giester efter kl. 9, efter han icke war någon tafwerner, hwarföre 
såsom dher om twistades, ty »indes Cursor på accisen att spöria om Staphan hade
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angifwit till salu, hwadh han till marknaden brygde. Hwar på acdjs tienaren swarade 
att Staphan hafwer såsom andre angifwit till salu för marknaden.

Här medh differerades saken tili 8 dagar här efter, och i medler tijdh wakten 
sökia att skaffa wittne om dhe andres grasseregångh af ståndwackten.

3. Angaf M. Rector om Anders Eskillson borgare, som hade fält några suspicacia 
verba, daghen efter dhet tiufwerij war skedt i serario, hwarföre han blef förd till 
Rectorem, och sedan dher ifrån till borgmestaren, nu begiärer han en attest om 
sin oskyldigheet i saken, efter nu funnit är att andre hafwa dhet giordt, och dhetta 
kan ehest honom framdeles förwijteligit wara.

Anders Eskillson inkom och sade sigh klaga på Rectorem, och den stora oförrätt 
honom blef tillfogat, i det han blef wåldförd ifrån sin gårdh af Academiae wackt 
och en stadztienare, och förd up i stadztrapporna, dher wacktmestaren Jonas mötte 
mig (sade Anders Eskillson) och förde migh till Rector, tå talte Rector wäl medh 
migh, och sökte att fåå weta om samma penningar. När han så talte wäl medh 
migh en stundh, begynte han sedan willia alfwarligh öfwertyga migh. Dher efter 
läät han föra migh på rådstugun, dher begiärdes af borgmestaren att iagh skulle sät- 
tias i fängelset. Jagh sattes in i twå fulla dagar för orätta, och fick ingen maat- 
betta, nu kan iag intet denna orätt så låta fara, uthan söker min rätt igen, att iagh 
och måtte mz bref blifwa frijkänd, efter iagh till sådant oskyldig är, och lijkwäl 
itt rop i staden här om uthgångit är.

Jonas wacktmestare inkom, och aflade edh, medh hwadh befallning han gick på 
rådstugun medh Anders Eskillson. Han sade: När Mårten och dhe andre som ran- 
sakade kom/tto, sade the, wij hafwa fått en lijten kunskap om saaken, säyandes, 
Anders Eskillson sade, när wij woro hoos honom, dhe tiufwarne som det giort hade 
äro intet så långt borta, dhe äro fuller inn om stacketet än, hoos dem måste sökias 
som dhen granen dijt baar etc. Tå gingo wij till borgmestaren, och Mårten Olson 
gick in och berättade thetta, hwar på borgmestaren har gifwit det ordre att han 
skulle fast tagas och förhöras, sedan gingo Mårten Olson och dhe andre och togo 
honom, och förden på rådstugun. I medier tijdh gick iagh till Rectorem, och sade 
honom samma ordh. Rector sade finge iagh tala medh honom, tå gick iagh till 
rådstugun, och fann honom och folgde honom till Rectorem, mir Rector hade talat 
medh honom, badh han migh föra honom på rådstugun igen, och lefwereran, dher 
the togo honom, att han måtte wara i godt förwar; när wij kommo på rådstugun, 
gick Mårten Olufson inn, och sade borgmestaren förbe:de ordh, tå sade borg
mestaren ibland annat till Anders Michelson*: I skulle intet hafwa haft sådanne 
ordh, i pläga fuller intet wara så obillig man förr, i fåå see huru i slippa dhet. 
Sätter honom i förwaar.

Pro resol. Efter borgmestarens relation fordras i saken, kan det intet wijdare 
dhenne gångh komma, eliest blifwer honom intet förwägrat een oskyldighetz sedell, 
att Consistorium intet weet annat än godt mz honom.

4. Kiällar participanterne skola citeras till mårgons kl. 1, att clarera sigh emel
lan.

5. Om stipendiaterne företogz att discurreras. 1. Påminte Decamw medicae om 
Bodero och N. Figrelio, som för itt rum sattes i seneste inscriptione hwilka nu 
intet hwar annan cedera willia. Resolv. Sortere dher om.

Felskrivning för Eskilsson.
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6. David Kohlz recommendation för Georgio Nortman, blifwer påtenkc i sommar 
när consulta//o om stipendiariis skeer.

7. Johan Valli n»j skall examineras in facultate theolog. pro stipendio.
8. Figrell påminner om recommendal/one illustr. Cancellarii för sigh till sti

pendium. Resp. Efter han icke war tillstädes när examen mz stipendiariis höltz, 
skall han i wår examineras, när andre sollicitanter företagas och sedan efter sine 
qualiteter ihugkommas.

9. Angaf Rector att facultas philosophica hafwa dhem examinerat som stipen
dium begiära, och dhesse af gode prof och ingeniis eligerat till stipendia, hwilka 
Consistorio till confirmation refereras.

Ex Archiepiscopam: Andreas Eurenius Helsingus; Vestrog.: Joh. Tibergh; Ostro- 
Gothus: Johannes Vallerius; Gothland&r: Eric«j Erici; Nericiensis: Conradus Hy- 
singh; Vesman.: Columbar; Smoland«r: Andreas Anander; Finno: Hinricor.

Dhesse confirmerades dhenne gångh af Consistorio, efter icke rum för flere 
war, dhe andre skola härnest ihugkommas, som och gode prof giorde.

Johannes Granagrius försäkras till härnest.
Rector intercederade högt för Åman Vestrog. att bekomma Gommuniteet i wår, 

dhet ingen emoot sade.
10. Staieni enkia begiärer slippa mantalzpenningar. Resp. Hon är intet under 

Academiea
11. Om Petri Petronii saak som hafwer låtit tryckia en disputation sub titulo 

gradus magisterii, den honom allenast bewilliat är exercitii gra/ia tryckia låta.
Consistorium discurrerade här om, och requirerade facultatis iudicium.
Prodecan#x sade facultatis mening, att efter han nu så ödmiukt deprecerar factum, 

kunde han mulcteras medh 7 dagars prubba, eller lösa sigh medh 40 mk söMwer- 
m:tt dheruthi honom gifwas skulle optioa Consistorium åthnöydes detta facultetens 
förslaagh, och beslööt saken under den sentens.

Här efter inkallades Petronius, och strax begynte sitt factum deprecera. Dher 
medh uplästes för honom dommen, för hwilken han tackade, och begerte en attest 
af Consistorio att han der före hafwer till rätm warit, och uthslaagh i saken wunnit, 
hwilken bewilliades.

12. Budri begiäran att fåå i wåår såå åkren för sin hustro skull, medh hwilken 
han nu ingenstädz kan komma, emädan hon hafwande gåår. Resolv. Först skall 
syyn hållas i wåår om ett och annat, huru han hemmanet förestådt hafwer, sedan 
skall han swar bekomma.

13. S. Bringii enkia som bortförer ifrån hemmanet Flogstadh, halm och annat 
widh hemmanet, förbiudes sådant giöra.

Consistorium maius den i i  Martij 
praesent. M. Rectore, D. Stigzelio, D. Lithman, D. Lipstorp, Dn. Rudbeck, D. 

Hoffwenio, M. Fornelio, M. Unonio, Dn. Bureo, M. Liungh, Dn. Verelio, M. 
Brunnero, Dn. Bergh.

1. Begiärer Laurentius Vesterman hålla egen disputation, hwilket icke nekades.
2. Angaf M. Forneli«; om Celsio, att facultas om hans saak hafwa delibererat, 

och funnit någon difficulteet för honom att kunna bägge embeten, rectoratum 
scholae och adiuncturam föreståå, (ehuru wäl ingen emoot H:s Excell. bref talar)
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aldenstundh hwardera embecec fordrar een heel man, att rätteligen föreståå. Så 
kunde och en consequentia föllia att om han fåår adiuncturam, så willia alla rec- 
tores dhet samma, hafwa. Derföre om han provisionaliter på ett åhr först, adiunc
turam gofwes, så länge man kimde hwad dher widh considerabelt infaller, H:s 
ExcelL få föredraga. Är facultatis mening.

D. Lithman sade, wij bekenna han hafwer intet underhåld som sigh böör, 
hwilket åhrlig åhrs aftagher. Det wore best han blefwe underhållen som en rector 
och blefwe widh det embetet allenast, men nu nödgas han för lönens dageliga af- 
tagande, sökia sigh mera till, eliest kan han intet ståå sigh. Consistorium discurre- 
rade här om, och resolverade, att honom bewillies på ett åhr så länge, adiuncturen, 
a tempore Thomas kan lönen för honom begynnas. Sedan fins nödigt att skrifwa 
H:s Excell. till, och seya att wij hafwa H:s Excell. bref bekommit, det mz skyldig 
wördnat uptagit och öfwerwägat, hwarföre Consistorium, honom M. Celsio på ett 
åhr så länge adiuncturse lönen bewilliat hafwer, till thess uthaf H:s Excell. en 
günstig resolution öfwer dhesse twenne difficulteter inhemptas kan. 1. Att efter 
bägge embeten äre af dhen trägenheet, att en person nepplig kan beggie wel före
ståå, uthan fordra hwardera en man för sigh, om H:s Excell. lijkwäl behagar 
dhesse twenne på M. Celsium coniungera. 2. Om dhet således på M. Celsium wäl 
skall kunna skee, att dhet tå icke in exemplum, medh andre rectoribus måtte 
dragas.

3. Doct Lundenii professoris ifrån Dorpt enkia supplicerar om någon hielp uthi 
sin fattigdom efter hon spolierat är af fienden. Resolv. Hwardera professor bewilliar 
4 dr kopparn:tt af ordinariis ex proprio contribuera willia. Extraordinarii gifwa 
efter proportion som dhem behagar.

4. M. Rector fordrade ra/mnem antecedentis rectorat»j af sin antecessore, efter 
nu ett 4:dedelz åhr förbij ähr. ProRector swarade sigh nu hafwa längden mz 
sigh.

5. Om Olao Figrelio wardt talat som begiärer något af sitt stipendio dhenne 
tijdh efter H:s Excell. bref. Resp. Han bekommer 2 terminer som äre 200 dr 
kopp<wm:tt.

6. Ambernus Boderus begiärer läna 30 dr på några böcker. Resolv. Bewillies 
honom på twå månaders tijdh, tå han måste dem igenlösa eller selies dhe bort.

7. Cursores begiära någon penning åthniuta få, af dhem som androm citera låta 
till Rectorem. Consistorium voterade här om, och funno best dhe låta sig nöya 
medh sine salariis af studenterne åhrlig, eliest torde dhe intet få af dhet, eller om 
dhe något sådant skulle bekomma, tå måtte dhet efter lagen gifwas 2 pen
ningar.

8. Företogz saken att cognosceras medh Staphan Anderson och wackten. Erih 
Matzson en borgare inkom och wittnade om saken. Förste gången k. mellan 10 
och 11 gingo the öfwer torget, stoge något i stånden, och ropade sedan the fram 
om kompne woro, tå the och wilse gingo nidh åth Kongzängz porten, hwarföre 
när dhe kommo tillbakars samma wägh, och gingo åth fransosens gårdh begynte 
the ropa, (twå kende iagh, Erih Nilson och Michel Larson, den tridie kende iagh 
ey) tå kommo wackten och togo Erih Nilson och förde honom i cortigardiet, dhen 
andre slapp undan. En stundh efter k. 12, komo the igen, ginge på kellaren och 
kiöpte en kanna w ija När dhe uthkomme sade den ena, tala intet så högdt, 
wackten kommer i hoop mz oss, tå ginge dhe sin koos och ingen kom efter dhem.
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Wij ståndwackten hördet dhe andre woro inne i cortigardiet. Strax dhe kommo 
länger bort åth gården, begynte the ropa, tå stegh en af wåra karlar Daniel Olson 
och stötte på cortigardies dören, och sade detta, tå kommo the uth efter dhem, och 
ginge bort åth gården. Mera weet iag intet hwarken om dhet buller sedan skedde 
häller annat. Uthan Jonas kom sedan igen, och hade mist sitt gewäär, hwarföre 
länte iagh honom mitt att salvera sigh medh.

Efter nu inge flere wittne tillstädes woro upskiötz saken till nästa Consisto
rium.

9. Proponerade Rector om humblegårdarne, som af Kongl. M:tt äre gifne till 
professorum nytta, att dher af någon recognition åhrlig gifwa till Academien. Nu 
äre några delar som aldrig hafwa excolerade warit, hwilka best wore till dem 
gifwa, som dhem upbruka wela. Här om discurrerades, och uplästes Kongl. dona
tionen, huru Academien samme pension åthniuta måtte.

D. Stigzeliftr och D. Lithman föregofwo dhen stora kostnat som the till samme 
humblegårdars cultur anwändt hafwa, och dageligen anwända, hwilken nepplig 
emoot dhet åhrlig dher af upbäres, förslåå kan, hwarföre och dhen pension icke kan 
högh wara. Sist nekade professores intet, att willia något gifwa, om quanto skall 
framdeles determineras. Doct. Hoffweni«! sade sig i fiool tillträde hafwa s. Fran- 
kenii deel, och strax belagdt honom mz något, så snart han kan något draga, will 
han sin pension gifwa.

M. Brunner«x frågade om saL Ausii deel skall så borta wara hoos M. Boos enkia, 
som intet eultiveras. Resp. Har hon intet arbete dher å lagdt, tå tillståås M. Brun- 
nero det tillträda och exeolera.

M. Rector begiärte sin antecessoris deel för billigt kiöp åå eulturen sigh fåå 
tillhandla. Resolv. Werder es hwad eulturen wärd är, och efter samma mätsmanna 
ordom kiöpes.

10. Wacktmestaren Jonas begiärer fåå niuta en triding af dhen muleta som faller 
för nattrop och grasseregångh, och han medh wackten dhem antastat och anklagat 
hafwer. Resolv. Skall eftersökias om wackten samma triding efter något Gonsist. 
sluut förr åthniutit hafwer, på hwilket fall dhet samma dhem kan tilldelt blifwa. 
Hwar och icke, kan dher om widare consulteras.

11. Inkom D a  Fult medh sine wederparter. Acta uplästes de 19 Febr. Saken 
cognoscerades flijtigt af Consistorio, och efterfölliande sentens feltes secundum 
vota.

Först dömmes Nicol. Norcopensis och Joh. Spett att mista weriorne efter con- 
stitut. 26 $. cap. 23. 2. Fälles dhe till 12 mk hwardera efter placatet, för oliudh, 
och Nicol. Norcop. 2 dyngh i prubban, Spetten fyra dyngh. 3. För hugget i Fultens 
hatt, böter Spetten som för pust 6 mk. 4. För såret i tumman 12 mk efter Sårm. 
m.w. IIX cap. 5. Fulten böter för 2 örefijlar 12 mk sölftverm:tt efter 12 cap. Sårm. 
m.w. 6. För twenne runpååkeslagh böter han sammaledes efter 12 cap. Sårm. såsom 
för pustar 12 mk sölfwermitt aldenstundh han dhet icke i nödwern finnes hafwa 
giordt, uthan lupit efter dhem och tå slagit them.

12. Jempte dhetta beklagades mycket om den stora oordning mz swerdzdragande 
och skiutande, och fans nödigt att Rector intimerar till sundagen och inhiberar det 
skiutande. I medier tijdh skall stellas bref till H:s Excell. om detta stora miss- 
bruuk.
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Consistorium minus den 14 Martij,

praesent. M. Rectore, M. Brunnero i D. Lithm. stelle, D. Lipstorph, M  Fornelio, 
Dn. Sundell, Dn. Bergh.

1. Inkom Andreas Julinus och praesenterade illustriss. Cancell. bref om försoning 
uthi sitt lönskeläge. Julinus spordes om dhet war för dhen quinsperson som tienar 
för amma uth hoos dhen fruu, och honom först har anklagat? Han swarade jaa. 
Saken fans nödigh tili Consistorium maius referera.

2. Inkom Andreas Termenius om dhe 50 dr som han till sine disciplers, Oluff 
Larsons bergmest. söner anwendt hafwer, hwar uthi M. Unonitfj fullmektig åå 
Oluf Larsons wegnar tillstädes kom.

M. Unonius swarade åå Oluff Larsons wegnar. Först beståår bergmestaren Ter- 
menio hwart åhr 30 rixdr till löön, hwadh han öfwer tagit hafwer på bergmestarens 
credit, will han att Termeni»r inräknar i dhe 50 dr, och dhem ex suo betalar.
2. Skrifwer bergmestaren, efter Termenior så snöplig hafwer hans söner öfwergifwit, 
och quasi insalutato hospite afrest, kan han Termenio intet meer beståå.

Termeniftr swarade, bergmestaren aldrigh hafwa lofwat sigh 30 rixdr, uthan al- 
tijdh giordt sigh fast större promisser än till 30 rixdr åhrligh, som nu Termeni«j 
mz bergmestarens bref bewijsa kan. 2. Reste iagh (sade Term.) icke hospite in
salutato bort, uthan då iagh medh bergm. wetskap resa skulle medh Doct. Getzelio 
hijt till hans rectorat, fick iagh af bergm. hustro weta, att bergm. wille sine söner 
uthsända om wåren dher efter, dher om iagh honom tillskref, och hans swar dher 
på bekom, hwarföre migh af nöden war i tijdh sökia migh annat, innan den 
tijden exspirerade. 3. Om bergmestaren skyller migh icke så wel informerat barnen, 
refererar iagh migh in på M. Unonium som inspector war. M. Unoni«j swarade 
sigh alt godt om honom förnummit uthi informationen, och att han både flijtig 
medh sönerne warit hafwer, och giort nogh sitt till.

Consistorium öfwerwägade noga saken och begge parternes argument, och all- 
denstundh bergmestarens söners ricktige upsatt på samma 30 drs anwändande till 
dheras nödtorft, ty finner Consistorium nödigt, att M. Unoni#j honom tillskrifwer, 
och förfrågar, om han något emoot samma rekning hafwer att inwända eller ey, 
sedan kan Cönsistorium dher öfwer sententiera. Och detta skall mz nästa post skee, 
att swar måtte snart tillbaka komma.

3. Benedict#j Frostadius inkom på s. Romelii wegnar och fordrar 20 dr af 
sanwwa bergmestare, hwilka han skyldigh är för barnsens informa/jon sedan Ter- 
menifty sin koos war, hwilka penningar bergmest. i 5 sp. rdr hijt sände i höstas 
medh een man, hwilken när han förnam Romelium wara dödh, reste han medh 
sam m  3 rdr tillbaka igen. Pro resol. fann Consistorium nödigt, att dhetta iempte 
thet öfrige, hr. bergmestaren insinueras.

4. Inkallades Johan Pauli och tilltaltes om dhet gamble trycket och spinnelen, 
som han till Stregnäs några åhr sedhan solde, och han i fiool lofwade till distingz- 
marknat restituera. Joh. Pauli sade sigh reda hafwa dhe saker igenlöst, och i wåår 
medh första öpet wattn them hemskaffa.

3. M. Boos enkias supplication inlades, 1. begiärte hon löös arreste» på boskapen 
i Malma uthan caution. Resp. Det är emoot förre sluut, hwarföre kan Consistorium 
intet dher emoot giöra uthan nöyacktig caution. 2. Swaras henne såsom förr den 
10 Decembrå.
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6. Bewilliades fremraande tiggare ifrån Turda, tijo dr af fisco Consistorii.
7. Inlade Rentemestaren itt memorial som han begiärer Consistorii decision 

uthi.
1. Om Swen Swenson fordom opbördzman i Helsingelandh, som är än skyldig 

17 dr sölftt'tfrmrtt 28 öre, och nu intet är solvendo. Resolv. Efter man förnimmer 
honom intet betala kunna kan dhet afföras i rekningarne och dher medh till- 
gifwes.

2. Om någre penningar som i förslen ifrån Afwesta fors bortkompne äro, 
och ingen weet banemannen. Resolv. Afföres i lijka måtto, emädan okunnigt är 
genom hwilkens wållande thet skedt är. Rettaren tillseyes bettre ackt hafwa här 
efter medh förslen, eller sware till förlusten.

3. Om procurators lönen i Stockholm skola interessenterne sammankomma 
och giöra rekning hwad hwardera gifwa böör.

4. Om Sewalla prestens giäld för någre penningar han tagit hafwer på spijk 
att skaffa men intet giordt. Resolv. Efter intet annat är funnit till betalningz 
uthan en odugelig hest som intet något kan bekommas före, dherföre remitteras 
hans kostnat, kan något wijdare af honom uthsökias, dhet kommer Academien 
till godo.

3. Apotekarens bekomne 40 dr föres på extraordinarie expenser.
8. Företogz saken emellan Mogataeum och hans qwinna, hwars moder inkom att 

swara på dottrens wegnar, och sade att hon i sin barns nödh ingen annan bekende 
uppå än Mogataeum, hwilken hon allena hafwer haft bestella medh, dher på inlade 
hon en wittnesskrift ifrån Erih Olsons dotter, Kirstin Erihzdotter.

Mogare#j tillspordes om sine wittnen dem han war befallat medh sigh hafwa. 
Han swarade, sigh för Consistorio minori en gångh hafwa wittnen framdragit, 
som af den underwisning Consistorium tå giorde them hafwa sigh syndrat, derföre 
weet iagh nu intet wittne meer tillgåå, uthan submitterar migh judicium.

Mogare»j förehöltz af Consistorio huru han i förstonne nekade till alla saker 
som qwinnan på honom bekende, men senast bekende han sängelaget medh henne, 
hwilket icke annat kan uthan hans saak gravera. Så war och det Consistorii embete 
att underwijsa wittnen om sakens beskaffenheet att dhe måtte weta hwadh dhe 
sweria skulle, och intet efter Mogarei berättelse giöra edh. Här uthi blef denne 
gångh intet mera giordt.

9. Staphan Anderson fordom wacktdrengh under Academien fordrar 57 dr af 
sin löön resterande ifrån M  Boos tijdh, hwilken han förr åthskillige tijdher sökt 
hafwer. Consistorium skiärskådade hwad sannast befans uthi saaken, och läät 
honom dher öfwer giöra edh. Sedan beslötz att han dhe 57 dr bekomma skulle hoos 
Rentemestaren.

Den 18 Marti j
höltz Consistorium minus, prassent. M. Rectore, Doct. Lithman, D. Lipstorpio, 

M  Fontelio, D a  Bergh.
1. Inkom Johannes Mogareus och frågades om hans wittne tillstädes woro. 

Han swarade. Jagh förspörier henne hafwa anammat Herrans nattwardh i barne- 
födzlen uppå sin bekennelse om migh, derföre afdraga sigh mine wittne och willia 
intet det iuramentum medh migh gåå, af den misstanka dhe af hennes bekennelse 
fattat hafwa till migh. Der medh iagh är preiudicerat worden i det iag strax icke
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fick mine wittnen framhafwa, nu fåår iag inge som willia gåå edh medh migh, 
uthan skiuter migh under Consistorii dom.

G>nsi$torium förehölt honom sitt oförståndige m l  i detta, ty judicum ämbete är 
det, icke strax sleppa parterne till edh uthan flijtigt underwisa parterne först om 
saksens beskaffenheet, och hwar uppå dhe edhen gåå måste, ty domarne måste 
föreskrifwa edhen efter sakernes beskaffenheet, och icke den brotzlige få sielf draga 
wittnen fram på hwad sätt han will eden hafwa gången.

Här medh befaltes Mogataeus än widare sigh omsökia wittne till nästa G>nsistorii 
dagh.

2. Inkom Bengdt Sparre och klagade på mons. Welling [Otto Vellingk] för någre 
iniurier sigh till fogade äro. Således. Uthi Scheffers lectione publica i fredagz tå dhet 
helt trångt war när wij inginge, och iagh folgde strax ibland dhem iag plägar gåå, 
trängde Welling sigh således fram ibland oss att han kom före på benken, tå stegh 
iagh fram om honom att sittia efter dher war rum och intet nidh om, tå togh 
han migh i kläderne och wille hafwa mig nid om sigh, kallade migh åsna, bengel 
och annat sådant. När wij tå ginge uth, frågade iagh honom hwij han så altijdh 
giör och söker medh widlyftigheet företräde, efter han dock weet att iag är af 
äldre sleckt än han, tå togh Welling uth werian och slogh migh öfwer axlerne. 
Sedan wij skildes åth kallade han migh horunge.

M. Welling. Sparren hafwer altijdh sökt huru han måtte föga förträde för migh, 
nu i Scheffers lexa i fredagz, när wij skulle gåå in folgde han strax på frijherrarne, 
der på folgde iagh medh och trängde migh medh honom in, sedan när wij satte 
oss, lempnade iagh ett rum för frijherrarne, tå kom han och satte sigh i samma 
rum; iag sade, mons. Sparre hwij trängas i så, han sade, iag skall så låta pryla digh 
att hinn skall taga idher, sedan talte wij intet meera medh hwar annan, uthan när 
dhe ginge uth sade iagh åth Ullenbroch, willia wij blifwa qwar till dhess dhe andre 
äro uthe, tå blef och Sparren qwar medh, sedan ginge wij uth. Och Sparren talte 
medh sin drengh något, som Ullenbroch sade, och när wij uthkomme, sade Sparren, 
hwad hafwe i bestella medh migh, och hwad willia i comparera idher medh den 
gamble adelen, tå sade iagh, mons. Sparre läät blij migh, han sade, slåå hijt, slåå 
hijt, iag skall så låta slåå idher att i skole minnas. Tå sade Sparrens dreng, hwad 
hafwa i bestella medh min herre, giöra i något min herre så skall iag slåå edher 
igen att i skola etc. Tå drogh iagh uth min weria och sade, gåå i hijt så skall iag 
giöra det iagh ångrar; tå kom Sparren och iag slogh honom på axlen medh flata 
werian, der medh gick iagh ifrån honom och sade, du må skemma dig din gamble 
hora, tå swarade Sparren, tu äst sielf en horunge, der medh skildes wij åth.

Sparren sade: Jagh talte intet medh drengen, uthan Welling sade åth migh, 
iag skall pryla dig, tå sade iag, kom, iag skall få den som skall pryla idher.

Ullenbroch inkallades att wittna medh Welling, giorde edh och sade: När dhe 
ginge uhr Academien wiste iagh intet att dhe wore owenner, uthan iag gick och 
folgde mons. Welling, tå kom Sparren och sade, m. Welling hwij willia i så altijdh 
gå öfwer migh, iag [0: då] sade Welling hwij willia i så altijdh trängia idher öfwer 
migh, iagh är så godh som i, tå sade Sparren, äro i så gamul adel som iagh. tå slogh 
Welling åth honom medh handen och treffade honom intet, tå sprang Sparren undan 
och sade håll, håll, iag skall låta piska digh, tå sade Welling, will tu låta piska 
migh och slogh åther åth honom, tå sprang Sparrens dreng till Welling och wille 
slåå honom, tå drogh Welling uth werian, och Sparren kom dijt åth, tå slogh
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Welling åth honom medh werian, sedan skildes the åth. Hora eller horunge weet 
iag intet hwilket tå nempdes.

Sparrens wittne woro Israel Pleningzskiöld, Petrus Rosenhielm och Magnus Ur. 
Desse giorde edh och wittnade.

Israel Pleningskiöldh: När iagh hörde dhe kifwade sigh emellan, kom iagh fram, 
och tå sade Sparren, i skulle sittia i böölstugun och icke kuionera gamul adell, tå 
sade Welling, iag är så gamul som du, och slogh till Sparren lijka som han 
wille höta honom, tå sade Sparren, iag skall låta piska dig, tå slogh Welling till 
och ärnade gifwa honom en örefijl, men Sparren försatte medh armen, och tå 
sprang Sparrens drengh fram och sade, skall tu slåå min herre, tå drogh m:r 
Velling uth sin weria, och gick något Iijtet moot drengen och sade, om iag giorde 
rätt skulle iag pryla din hunsfott, då hwispa han åth Sparren medh werian. Sedan 
gick Sparren sin wägh åth Schytthuset, och Welling nidh åth stora gatun, då ropade 
Welling högdt och sade, du horunge, sedan sade han lågdt, om du wore en resolverat 
person som kunde ståå migh!

Således wittnade Magnus Ur och Rosenhielmen, hwarföre fältes domen.
Af dhe skiääl som här in actis finnes, skall mons. Vellingh för dhet slagh han 

först gifwit hafwer åth hr. Sparren på wägen, böta såsom för pust efter Sårm. 
12 cap. 6 mk sö\iwerm:tt. i. Mister han swärdet efter constitutionum cap. 23, 
§ 26. 3. Böter Welling för oqwaedinsordh 6 mk söl[f]werm:tt efter RådstJB 31 cap. 
§ 2. 4. Hr. Sparrens hotelser att willia låta piska mons. Wellingh, refereras till 
illustriss. Academiae Cancellarium att aestimera.

Efter detta förmantes m:r Vellingh af Rectore och Consistorio mycket flijtigt att 
afståå medh sådanne förmätelige actioner, efter han allareda för sådant är noterat 
och kan en gång illa komma uth dherföre.

3. Inkom Petrus Rosenhielm klagandes på den äldre af Landzbergarne, att han 
kl. 4 efter middagen (när Rosenhielm gick uthur Schefferi lection nidh åth Schytt
huset) kom medh sin dreng och sin bror och öfwerföll honom, tog mig i håret 
(sade Rosenhielm), och slogh 2 eller 3 slengar medh näfwen på hufwudet, sedan 
gick Landzberg alt efter migh, och iag kom medh platz undan honom, dhe kläder 
iagh hade uppå, stenkte han alt fulle, som M  Rector sågh, när iag strax war och 
beswärade migh dher öfwer, att iag medh skam måste gåå på gatun den gång.

Johan Landzbergh. Orsaken till wår träta är, att i fredagz när wij skulle gåå inn, 
och sittia, fick iagh intet rum på benken, derföre wille iag ståå på pallen dher 
han satt ofwan före, tå skiööt han migh 2 gånger nidh af pallen, hwarföre när 
Pleningzskiöld makade för mig rum, hindrade Rosenhielm äntå. När wij gingo uth 
stötte iag efter honom en gång eller twå, men han satte armen före, så att dhet war 
intet åth. Men huru han blef stenckt på gatun weet iag intet af.

Rosenhielm nekade att hafwa skutit Landzbergen af benken, uthan Åke Sparte 
hörde han något åth honom tala.

Parterne uthwijstes, och efter någon discurs fann Consistorium best wara begge 
parterne förlijka, emädan ingen skada war skedd. Dher på dhe inkallades och uthi 
Consistorii närwaru förlijktes och handrektes, medh försäkran att ingen den andre 
för detta något wräckia eller ondt tillfoga skulle.

4. Företogz saken emellan wackten och Staphan Anderson, och af Consistorio 
flijtigt cognoscerades, hwarföre såsom wittnen den 11 Martij betygade att samma 
bönder som hoos Staphan giestade medh ropande uprette wackten, 2 gånger, och
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wackten intet sökte något försåtligit medh them, derföre feltes efterfölliande sentens, 
secundum vota.

Emädan böndren först ropade på torget, dher dhe wiste wackten stodh, och retade 
således wackten att anthasta sigh, dher af dhe en warnagel hade bordt hafwa, till 
att andra gången upwäckia oliudh, men detta oacktadt, uthöfwer lagha tijdh gådt 
på kellaren, hemptandes wijn och sedan medh skrijande upfordrat wackten efter 
sigh, derföre kan icke Consistorium finna wackten någon hemgång hafwa giordt, 
emädan dhe efter Bygn.B. 22 cap. och placatet 1640, äro plicktige gåå i husen dher 
sådant drickerij hålles, och afstyra sådant Sedan och taga pant till widermäle, 
öfwer hwilket embete, wackten icke ännu är befunnen offergången. Dhe iniurier 
och hugg som wackten är i detta sitt embetes förrättande tillfogade, skole wackten 
sökia sine banemän, hwilka Staphan har caverat före.

Staphan Anderson tillråddes att afbedia dhe ifrigheter han i Rectoris huus för- 
öfwat hafwer, det han sade sig giöra skola.

5. Borgmestarne begiära Rectoris assistens till 500 dr kopp<jrm:ttz infordran af 
studiosis för ööl och wijn å dheras kellare. Resp. Rector kalle studiosos hem till 
sigh och dem förehålle sådant.

6. 2:ne bönder angifwer Rector som begiära uthsäde 3 tunnor hwardera. Resp. 
Dem bewillies att restituera i höst.

7. Johan Rothman lofwades 24 dr till läns af fisco studiosorum.
8. Angaf Hadorphius en Commission af H:s Högwörd. Erchiebiskope» den 13 

Martij gifwen, att insinuera M. Rectori, om dhen oflijt professores beskylles före, 
och om dhe curatoribus som starkt warder talat att skola tillsatte blifwa öfwer Aca- 
demien. Vid. sequentis diei acta. Rector swarade sig willia till mårgons dher öfwer 
låta professores tillsamans kalla.

Den 19 Martij
kallade Rector professores tillsammans i kyrkian att consultera om det ärende 

Procancellari»s hafwer genom Hadorphium påminna låtit, om den negligentia pro
fessores beskylles före, sampt curatoribus Academiae, som nu starkt warder om
talade.

Hadorphius giorde dhenne berättelse: Den 13 Martij sände Procancellarius Aca
demiae sin prest hr Tomas [Krok] twenne gånger till migh (efter iag förste gången 
ey war hemma) och begiärte att få see aeterne huru Rectoris taal in Consistorio 
är fallit, tå han senast ifrån Wennegarn och H:s Excell. Rijkz Cantzleren hemkom, 
sampt hwadh discurs om dhen oflijt och försummelse professores beskyllas före, 
tå warit hafwer, efter iag förnimmer (sade procancellarius) att dhe illa noterade och 
uthförde skole wara, så wäl hoos H:s Excellens sielf, som andra i hofwet, såsom 
skulle dhe icke wäl sine embeten föreståå. Nu efter det angåår något mitt embete, 
att iag ey tillbörlig upsicht medh professoribus i Cancellarii frånwaru haft hafwer, 
derföre ärnar iag H:s Grefl. Excell. ther om tillskrifwa, och ursäckta sådant, emädan 
iag icke weet dhem som nu äro, till sådant brotzlige. När iagh någon oflijtig 
hafwer förspordt, har iag den samma till migh kallat, och flijteligen till emendation 
admonerat, thet iag ofta giorde medh M  Laurbergio och andre. Funnes nu någon 
således försummelig tå wore önskeligit, att H:s Excell. icke wille hela collegium 
docentium låta derföre hoos sigh illa noterat wara, uthan den allena som brotzlig 
är. Och wore icke rådeligit att professores, toge det i noga betänkiande, och sigh



192 1663: ip mars-21 mars

emoot sådant för[s]warade och uhrsecktade. Sedan hörer iag mycket talas om cura
toribus, som öfwer Academien förordnas skole, der om iagh nylig hafwer frågat 
Dn. Olaum Rudbeck, hwilken säger att H:s Exceli. om sådanne hafwer talat senast 
på Wennegarn. Hwarföre tycker migh och nödigt wara att professores iempte migh 
skrifteligen påminna H:s Exceli., huru denne Academiens Staat så wäl försedd är 
medh Cancellarii administration sampt procancellarii och Rectoris här in loco, att 
neplig någon bettre form upfinnas kan, Academien till att conservera och moderera, 
och fördenskull bedia H:s Exceli., att den gamble och wanlige magistrat kunde fåå 
blifwa såsom den tillförenwe af forna Konungar insticktat är, och Academien sig 
mycket lyckosam in under befunnit hafwer. Detta kunna i seya professoribus (sade 
procancellari#;) att dhe i betänkiande hafwa.

Professores consulterade här om, och höllo för all ting nödigt ett noga betänkiande 
här uthinnan hafwa, och sedan skrifteligen excusera sigh emoot sådanne beskyll
ningar, som dhe icke finna sigh brotzlige till, sammaledes om curatoribus finna 
professores nödigt föredraga praesentis status lyckosamme administration, och att H:s 
Excellens wid den wanlige form gunstigast wille låta förblifwa. Rector kalle profes
sores till lördagh för middagen här om tillsammans att widare här om deliberera, i 
medier tijdh conciperar Hadorphi#; något uthaf wår discurs, och Erchiebiskopens, 
som tå upläsas kan.

Den 21 Martij
höltz Consistorium maius extraordinarium praesentes: M. Rector, D. Stigzelius, 

D. Lithman, D. Sidenius, Dn. Rudbeck, D. Hoffwenius, M. Fornelius, M. Unonius, 
Dn. Bureus, Dn. Scheffer, M. Liungh, Dn. Sundell, Dn. Verelius, M. Brunner#;, 
Dn. Bergh.

1. Proponerade M. Rector om humblegårdarnes cultur i åhr, och resolv. Alia 
professores som icke tillförenne hafwa sine delar cultiverat, skola dem i åhr uplaga 
och beläggia, eller och skola dhe mista dhem åth åhret. 2. M. Boos enkia tillståås 
få niuta sin och M. Fornelii tillhandlade deel, om hon den upbrukar i åhr, hwar 
och icke skall hon såsom dhe andre mista. 3. Den delen som M. Boos enkia hafwer 
sielf bekommit af s. Ausio, skall Ausii enkia sielf bruka, eller legges den till M. 
Brunnerum, som professionen efter s. Ausium hafwer.

2. Talades om Laurentio Rosandro, som af Doct. Sidenio sigh testimonium uth- 
werkat hafwer, och det samma nu nylig låtit tryckia, hwilken dock en lättferdig 
person är. Resolv. Testimonium infodres, sedan kan Consistorium widare saken be- 
tänkia. Confer acta 23 Febr.

3. Danieli Ekio, som ingen är bekant nekas stipendium.
4. M. Unonius begiärte att ett sluut måtte blifwa på hans rekningar. Resp. 

Inspectores aerarii, Dn. Brunner#; och M. Fonteli#; öfwersee dem å nyo.
3. Baakungpenningarne begiärer inspectoren efter Kongl. M:ttz taxa Giöteborgh 

1658, att ingen under 24 öre sölfwermm gifwa måtte. Dhet Consistorium icke för- 
wägrade.

6. Uplästes illustriss. Cancellarii bref för Andrea Julino om försoningh uthi hans 
lägersmåål. Consistorium discurrerade här om widlyftigt, ante# samma bref allenast 
skulle om relegationen förståås, eller om bötet och relega/ionen medh. Och fans 
nödigt, genom occasion sådant H:s Exceli. rådfråga, och sielfwa sakens beskaffenheet 
referera om lägersmålet.
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7. Begynte Rector proponera om den förre saak angående professorum skriftelige 
enskyllan emoot den negligentz som Rectori och professoribus förekastat är på 
Wennegarn, item om curatoribus som nu allestädes omtalas, att skola uthöfwer 
Academien förordnade blifwa.

Consistorium discurrerade här om fliteligen, och ibland annat beklagade den 
olyksamheet Academien i detta fall underkastat hafwer warit på en kort tijdh, att 
ehuruwäl här widh Academien så flijtigt arbetas som någonsin skee kan, lijkwäl 
måste professores som oftast höra sigh förekastas att dhe intet godt uthrätta. Det 
nu aldramest beklageligit är att H:s H. GrefL Excell. Academiae Cantzler förnimmes 
wara i samma mening om Academien kommen, hwarföre och önskeligit wore, att 
dhe som således oss belasta eller förföra, blefwe oss nampngifne, och wij finge 
ståå dhem till swars, anten dhe tå här på orten och af wårt medel wore, eller annor
städes; funnes tå någon brotzlig, låte dhen plickta, och icke dhe oskyldige. Sedan 
om curatoribus är en nödwendig ting, att wij aldraförst uthi wår skrifwelse mentio- 
nera, och H:s Excell. ödmiukelig bedia, att efter wij förspöria sådant på mal hoos 
H:s ExcelL warit, att H:s Excell. tå nådigst wille Academien förunna dher uthi sitt 
betänkiande hafwa, och aldrahelst låta magistratum academicum widh den förrige 
formen blifwa, emädan sådanne förändringar lättelig kunde academien i den fara 
bringa, som ey stode till att bota, särdeles om curatores blefwe tillsatte, emot hwilke 
Academien sitt interesse understundom efter Kongl. privilegier i ackt taga måste, 
dher lijkwäl Academien nu säkrast efter förrige Konungars inrettning befinner sigh 
af Cancellario, Procancellario, och Rectore administreras, att förmodeligen ingen 
tryggare Staat uprettas kan. Och der sådanne curatores skulle blifwa såsom Cancel
larii vicarii, tå kunde häller i dhet stelle, professores resa uthskotzwijs till H:s Excell. 
i Stockholm eller annorstädes, när något wicktigt föreföllo, som intet kunde uthan 
illustr. Cancellarii wettskap företagas eller afhielpas.

Dher efter uplästes Hadorphii concept af brefwet till H:s Excell., och ogillades. 
Hwarföre constituerades M. Rector och twenne andre af Consistorio som itt nytt 
concept giöra kunna, att upläsas i morgon efter aftonsången.

Yttermera hölt Consistorium en widlyftig discurs om desse curatoribus, huru pe
riculosum dhet warder för Academien, om något af denne förra Staat skulle dher 
igenom upryckias eller labefacteras, som intet annars kan skee. Och huru illa dhe 
giöra som oss för oflijt och försummelse omildt förföra, dhet kunna wij icke 
tillfyllest beklaga, anten tå sådanne wore af wår ordning eller annor.

D a  Rudbeck sade. Jagh hörer fuller att somblige hafwa mig suspect till sådant 
råd gifwit, hwilka Rector för migh några dagar sedan nämde. Men att iag hwarken 
igenom bref eller memorialer, eller annor påminnelse hafwer dher om thet minsta 
ordh fält, der på will iag giöra den högsta edh som någon af mig fordra will Och 
om någon kan mig öfwertyga sådant hafwa giordt, tå will iagh wara en skelm så 
länge iagh lefwer, uthan åthskillige gånger rå iagh hafwer önskat att H:s Excell 
wille understundom komma till oss, hafwer H:s Excell. ofta swarat: Jagh skyyr för 
Upsala, och dhet knecker migh i hiertat så ofta iag tenker på Upsala, för dhet 
missnöije på then orten mig en eller annan gång wederfarit är, etc. Dher uthaf 
(sade prof. Rudbeck) har H:s Excell. ofta sagt, att efter H:s Excell intet tröste eller 
så kan hinna för regeringz bördan skull i Stockholm, dherföre wille H:s Excell. 
anten öfwergifwa Cantzlers embetet här wid Academien, eller i sitt stelle sättia en 
eller twå såsom curatores, dhe uthi H:s Excell frånwaru, Academien till godo see 
13-701118 Sallander
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kunna och H:s Excell. ett och annat communicera. Och när H:s Excell. en eller 
annan gång hafwer frågat migh, hwilka iag tyckte best falla skulle dii curatores, 
hafwer iag swarat, det ståår intet migh tili att iudicera, uthan H:s Excell. kan best 
sådant sielf betänckia. Dhe memorialer som iag insinuerat hafwer, beståå af någre 
puncter som här wid Academien förr bewilliade äro, H:s Excell. att insinuera. Här 
medh slötz denne session.

Den 22 Martij
kommo professores tillsammans, och upläste brefwet till H:s Excellens skrifwit 

war, sampt dhet formerade, såsom thet rent skrifwas skulle.
De subscriptione slötz, att efter brefwet angåår een så wicktig saak, som wij alle 

böra ett giöra tillsammans uthi, dherföre måste wij alle underskrifwa.

Den 23 Martij
sammankommo professores, och brefwet tili H:s Excellens underskrefwo, sam- 

manledes copien som qwar blef, dhe som siuke woro, befaltes Hadorphi«j gåå tili, 
och hemma hoos dem underskrifwa låta. Slötz och att Hadorphius medh brefwet tili 
H:s Excellens förresa skulle, och i händer lefwerera. Dn. Werelius protesterade högt 
emoot denne subscription seyandes dhet wara ett owanligit ting och maneer, hwilket 
Rectori mycket praeiudicerar, och större offension medh sigh hafwa torde, än om 
Rector allenast underskrefwe, item förwägrade sig willia brefwet underskrifwa, efter 
(sade han) iag förståår intet hwar dhet gåår uth på. Jagh är tili fridz anten dhe 
sättia curatores eller ey, allenast iag giör mitt embete, så att ingen har mig att 
beskylla. Och om någon har mig suspect i dhetta wäsendet, som iag hörer, kan iag 
på thet högsta min eedh giöra att iag aldrig har hört Rijkz Cantz/eren om sådant 
tala, mycket mindre till sådant råd gifwit. Jag plägar intet löpa mz noviteter.

Den 1 Aprilis
höltz Consistorium maius, praesent. M. Rectore, D. Stigzelio, D. Lithman, D. 

Sidenio, D. Lipstorpio, Dn. Rudbeck, D. Hoffwenio, M. Fornelio, M. Unonio, Dn. 
Bureo, M. Liungh, D a  Sundeil, Dn. Verelio, M. Brunnero, M. Fontelio.

1. Talades om en uthiord i Kumbla som här till, af andre frelsebönder hafwer 
brukat warit, hwilken nu best wore låta någon af Academiae bönder bruka. Resolv. 
Academiae bönder i Wanstad och Brekestad skole den här efter få bruka för uth- 
skylder.

2. Inspectoren begiärer en rest af någre Academiae betiaente som ifrån 1639 hafwa 
mindre gifwit än 3 mk sö\fiverm:tt efter Kongl. stadga 1638. Resolv. Emädan 
denne taxen öfwer dhe fattige hafwer förr warit giord, och inspectoren på rätte 
åhren icke hafwer sådant fodrat, kan Consistorium intet der till swara.

3. S. Bringii enkias skriftelige postulatum om nådhåhret på praebendae hemma
net uplästes, hwilket icke kunde emoot Rijkz Cantzlerens sluut 16 Jan. 1661 be- 
willias, uthan beslötz att enkian och Doct. Lipstorphi#r kosm kornsäden halfparten 
hwardera. Råghsäden betalar D. Lipstorp till enkian halfparten, och sedan skifta 
dhe mitt i tuu på åkeren.

4. M. Boos enkia inkom och begiärte att få blifwa widh Malma Academiae hem
manet efter hon dher på så mycket kostat hafwer, och nu icke i rättan tijdh frånsagd. 
2. Betackar hon Consistorio för den tillgift henne i wintras gafz och beder, att någpt
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mera få af Consistorio åthniuta. Resolv. Blifwe wid förre sluut 14 Mar ti j, item 
10 Decembm 1662.

5. Inkom Mogataeus, sade att hans wittne intet willia honom nu assistera, sedan 
hon anammat hafwer Herrans nattwardh på sin bekennelse, uthan dhe syndra sig 
nu aldeles, och hålla mig suspect, hwarföre kan iag nu ingen af dem widare gravera, 
uthan begiärer Consistorii günstige dom i saken. '

Sententia fältes secundum vota. Efter Johannes Mogataeus icke kan sig ifrån 
lägersmålet befrija medh edh, som han efter det 25 cap. Rådst.B. S.LL fäst hafwer, 
ty fälles han till saken efter Giftm.B. 3 cap. § 1, och constitut. cap. 23. $ 5. till 
40 mk och ett åhrs privat relegation. Till söndagz gifz honom tijdh i staden blifwa, 
innan den tijdh skole böterne uthläggias.

6. Uplästes H:s HöghgrefL Excell. Rijkz och Academiae Cantzlerens bref de dato 
28 Martij Jacobzdaal, som war itt swar på Consistorii bref 23 Martij.

D a  Scheffer&tf excuserade sin absentiam per M. Fornelium.
7. Uplästes KongL M:ttz bref de dato 14 Febr. 1663 om curatoribus Acade

miae.
8. Uplästes KongL fullmackter ex eodem dato för D. Stigzelio och D a  Rudbeck.
9. Conrado Yssenio, Jonae Phragmenio, Benedicto Vigeo bewilliades egne disputa- 

tioner fåå hafwa.

Den 2 Aprilis
kl. 4. höltz Consistorium extraordinarium, praesentes M. Rector, D. Stigzelius, 

D. Lithman, Doct. Lipstorpius, Dn. Rudbeck, D. Hoffweni»r, M. Forneli»^ M. Uno- 
nius, Dn. Bureus, M. Liungh, D a  Verelius, D a  Brunnerwr.

1. Förordnades Doct. Edenius, Dn. Rudbeck loco Bringii, D a  Sundell, Prof. 
Brunner«r att öfwersee Academiae rekningar.

2. Daniel Tilasius fåår egen disputation hålla.
3. Påminte Rector att professores i minnet hafwa efter constitutiones sielfwe 

disputationes skrifwa i åhr.
4. Frågade D. Stigzelius om professores skola på slottet gåå och gratulera landz- 

höfdingen till curaturzembetet. Resp. Så länge han sielf icke låter merkia sig hafwa 
fullmackten, kan icke Consistorium det giöra.

5. Borgmestarens ingrep medh Academiae humblegårdzdrengen som han hafwer i 
stadzens fengelse på ett dygn haft, dher lijkwäl Academiae wackt tillstädes war som 
dhen hade fängzla kunnat. Resolv. Dhet skall i minne hafwas landzhöfdingen in
sinueras, eller Rijkz Cantzleren ibland andre borgmestarnes intrång på Academiae 
jurisdictionem

6. Upläste Rector sitt bref tili illustrissimum Cancellarium om Academiens bref 
de dato 23 Martij, som H:s Excell. wille weta orsakerne och begynnelsen till.

Och emädan Rector sigh skiööt in på Notarium, som åå Erchiebiskopens wegnar 
detta påminte, dherföre refererade D. Lithman Erchiepiscopi occasio» dher till, 
nemblig: Emädan itt taal war uthkommit i hela staden om curatoribus som skulle 
öfwer Academien sättias, och Archiepiscop«j det samma sporde, frågade han någre 
af professoribus om sam#ze taal, hwilka och sade sig ey weta dess grundh, uthan 
talet hafwa dhe hört, derföre sände ArchiepLrcop«s efter D a  Olaum Rudbeck, som 
tå näst tillförenne hade på Wennegarn warit, och förfrågade huru illustriss. Cancel
larii taal hafwer warit om negligentia professorum och curatoribus. Han berättade
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att H:s Excell:s dher om uthi discurs wijs talat hafwer, men om professorum negli
gentia minnas dhe best som H:s Excell. der om talade medh. Af den orsaak tyckte 
"Exdaxepiscopus nödigt wara att sända efter Hadorphium och tillijka aeterne fordra, 
att see huru professores, ifrån Wennegarn, om Professorum försummelse och oflijt 
refererat hafwa, och sedan fann rådeligit, emädan dhe saker angingo så wäl procan- 
cellario som samptlige professoribus, att gifwa det Rectori tillkenna, hwilken medh 
professoribus denne saak öfwerläggia kan, om dhe skrifteligen medh Archiepiscopo 
dher om till H:s Excell. sin uhrsekt, och mening om curatoribus willia öfwergåå 
låta.

7. Blef påmint om den skrift som Rector i sundagz publice, uthi forma depreca
toria (som sägz) till studiosos affigerade blef. Rector sade sig icke någon depreca
toriam skrifwit, uthan monitoriam att dhe afståå sitt owäsend nattetijdh, hwilket 
Rector så mycket honom tillståår remitterade. Consistorium fann nödigt denne saak 
widare inquirera, efter studiosi. förnimmas gloriera sigh dher öfwer.

Samma dagh
kommo till Rectorem Anna Ifwarssdotter fodrandes igen itt belte a 23 lodh något 

förgylt werderat för 2 dr lodet. Anna satte det till Johan Johanson i Flogstadh i 
pant för 40 dr. Johan Johanson satte det till Celsium för 20 dr dem han hafwer 
Celsio betalt. Celsius satte det på Academia? kellare i pant, dädan är thet wordet 
lefwererat hr. Sundelio ibland andre kiällar panter och dher skall thet wara för
kommit. Nu söker Anna att få inlösa beltet af Johan Johanson, han söker Celsium, 
Celsi«! söker hr. Sundelium.

Anna framwiste en gamul bytes längd syskionen emellan 1655 daterat och under- 
skrifwin af cappellanen i Bäling hr. Erih Matthias [Collinus], hwaruthi finnes 3:ne 
sölfsorter specificerade till giäldz afbetalning syskionnen emellan och således om 
bältet.

Ett bälte något förgylt om 23 lodh a 2 dr lodet belöper sig 46 dr kopparmyntt.
2. Sände Rector att påminna Olaum Hosselium om dhe 69 dr han skyldig är till 

Johan Mårtenson efter Consistorii besluut 25 Febr. 1 medier djdh skall han uthi ar- 
rest wara, att intet resa uhr staden innan han contenterar.

Den 13 Aprilis
höltz Consistorium extraordinarium, praesentes fuere M. Rector, D. Stigzelius, 

D. Lipstorpius, M. Fornelius, M. Unonius, Dn. Sundell, D a  Brunner«!, M. Fontelius, 
Dn. Bergh.

1. Proponerade Rector om Johannis Rothmans begiäran att bekomma någre pen
ningar dll hielp af fisco studiosorum efter han inge medell hafwer.

Resolv. Alldenstundh han nödträngd finnes, bewill[i]es honom 20 dr koppar- 
m:tt.

2. Martinus Porselius supplicerar om någhon hielp af fisco efter han mycket 
fattig är. Resolv. Tiugo daller bewillies honom sammaledes.

Docc Lithman excuserade sin absentiam propter valetudinis curam.
3. Inkom borgmestare Jacob Abrahamson [Ruuth] och Carl Anderson [Wikare] 

emoot M. Benedictum Paulandrum, och beswärade sig widlyfteligen, att han nyligh 
hafwer inlagt en supplication hoos hr. landzhöfdingen, dheruthi han, M. Bengt, 
någre ährerörige beskyllningar dem tillmäter. Först, att dhe skulle practicerat någon
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åker undan honom och in under sig lagt, hwilken M. Bengt till brukningz haft 
hafwer af Johan Håkanson borgmestaren i Jönkiöping. 2. Beskyller Paulander 
borgmestaren och stadzsecreteraren för, att dhe hafwa scholan afhändt och dess 
betiente hwad dhe finna sigh behaga, och scholan till ingen befordran äro, hwilke 
beskyllningar nu ingalunda tolas och lijdas kunna, emädan dhe ähra och redeligheet 
angåå.

Hwad nu anlangar dhe practiker M. Bengt säger om åkeren, så hafwer det sigh 
sålunda: Oss är befallat af öfwerheten och landzhöfdingen, (sade borgmest) att 
noga ransakning hålla, hwad åker hwar och en hafwer och häfdar. Dhe som Kongl. 
bref eller andre laglige documenter framtee kunna, niuta sin åker som förr, men 
dhe som eliest en stoor hoop stadz och Crono åker u«der sig tillförenne kommit 
hafwa, af dem, äro wij befalte hwad öfwerflödigt finnes, taga, och dela åth något 
hwar, som förr intet hafwa. Således hafwer sigh och medh denne Johan Håkansons 
åker, så mycket han framtedt hafwer Kongl. bref uppå, niuter han oqwaldt, men 
en hoop som han hwarken documenter eller bewijs kan framtee uthöfwer, hafwa 
wij lagt till staden igen att dela till någre som behöfwa, och förr intet hafwa. Detta 
kallar nu M. Bengt practiker, hwilket huru dhet således må kallas, när en giör sitt 
embete och sin öfwerhetz befallning, referera wij till det ehrewördige Consistorium 
att diiudicera. Sedan hwad wij hafwa scholan afhändt må han sielf seya och be’ 
wijsa. Han hafwer sådanne beskyllningar i detta oss påkastat, som ingen ährlig man, 
mycket mindre dhe som i en rätt sittia och embete bekläda, må tåla och draga.

M. Bengt swarade. Practicera förståås på tweggiahanda sätt, ty det kallar man och 
practicera att således taga åkeren igen, och dela den till en annan. Jagh kan det 
kalla min praxin när iag något practkerar fast det icke in malam partem strax uth- 
tydas böör, så uthtyde iag min ord. Åkeren den i hafwa igentagit under idher, är 
Drottning Christin« bref på.

Borgm. swarade. Huru i hafwa ment medh ordet practicera dhet är af idher 
skrift klart nogh, och kan icke denne uthtydning lijda. Drottning Christin« bref på 
åkeren är allenast ett frijhetz bref i s. hustro Elins tijdh, nu sedan hon dödh är, 
exspirerar och frijheten.

Sedan det i min supplication ståår (sade M. Bengt) att i scholan och dess be
tiente äro till ingen befordran, är nogsampt klart, ty när iag hoos idher war 
[plats lämnad för icke inskrivna ord] och sökte [plats lämnad för icke inskrivna ord] 
swarade i migh strax: Jagh har inge barn i scholan dherföre [plats lämnad för icke 
inskrivna ord\. Att i scholan afhända meer än formera, det kan synas af scholemestare 
gården som Carl Anderson någre åhr sedan en deelz, och borgmestaren en deel 
borttagit hafwer till kyrkioherde gården han nu boor uthi. Så att nu dhe» gårdh 
som under scholan af ålder legat hafwer, besitties af idher begge, och scholemestaren 
medh mig, måste leya oss huus.

Jacob Abrahamson sade sigh aldrig någon deel af scholemestare gården sielf tagit, 
uthan den delen han i fiool instängde, war några åhr sedan till kyrkioherdegården 
lagd, förr än borgmestaren hijt kom.

Carl Anderson swarade för den deel han innehafwer: Någre åhr sedan, när Swante 
Baneer war landzhöfding, war han någre gånger nidre och besågh tomptens lägen- 
heet, efter rå omtalat blef att kyrkoherdegården skulle medh den förökas, och när 
han sågh tompten wara för lijten till en gårdz tompt, tyckte han rådeligit wara att 
dela henne och sade: Jagh seer Carl Anderson hafwer een trång tompt, wij kun»a
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gifwa honom en deel till sin gårdh, och een deel till kyrkioherdegården. Och medh 
landzhöfdingens permission besitter iag den delen iag hafwer.

Doct. Stigzelius swarade: Sant war fuller det, att någre åhr sedan hade wij det 
förslaget att föröka kyrkioherde gården medh scholemestare tompten, och byggia 
scholemestaren gårdh igen uth medh scholan, men att welb. landzhöfdingen hr. 
Swante Baneer hafwer dher till gifwit samtycke, att en deel skulle under Carl 
Andersons gård läggias, dhet weet hwarken Erchiepiscope» eller iag eller någon af 
Consistorio, som dher aff hade weta bordt.

Här efter uthwijstes parterne och Consistorium discurrerade noga om saken. Och 
efter scholemestare gårdens afhändelse ifrån scholan icke war ransakat, och medh 
gode skiääl bewisat huru den ifrån scholan komen är, item borgmestarens contention 
medh M. Bengt om åkeren, war okunnig uthaf hwad grund den war, dherföre blef 
efterfölliande sentens, denne gång till widare ransakning fält:

Emädan dhe iniurier som hr borgmestaren och secreteraren anklagat M. Pauland- 
rum före, stödia sigh på hans förwijtande, att dhe skulle hafwa afhändt scholan dess 
scholemestare gårdh, och icke än inquirerat är mz hwad rätt den samme tompten, 
medh det som ther på bygdt war, är scholan frånkommit, ty måste dhet först af 
wederbörande ransakas och sedan afdömmas. Hwad åkeren anlangar, dher om skall 
sökias hoos hr. landzhöfdingen underrättelse.

3. Uplästes Kongl. M:ttz memorial puncter den 14 Febr. 1663 på åthskillige saker 
för Academien.

Item uplästes Kongl. förslagh om timmarnes förändring medh publicis lectionibus 
ex eodem dato.

Doct. Hoffweni«! begiärte kL 9 för middag som Adiuncto medicinas assignerat 
fins. Resp. Consistorium bewilliar så mycket sigh tillståår, dock måste H:s Excell. 
Cancelleren dhet gifwas tillkenna.

4. KongL fullmacht för M. Petro Rudbeckio till ordinariam professionem theolo
gicam den 14 Febr. uplästes.

5. Böriade Consistorium inquirera om dhe grassationer som nylig hafwa begångne 
warit. Wacktmestaren inkom, sade sigh hafwa 3 gånger mött efterföliande, Johan 
Schytz, borgm. Olof Johnsons son, Petrum i Moo, och när iag förmante dem att 
tijga, swarade Schytzen: Jagh kan intet tiga, det är mig omöyelig. Sedan gick en 
student in till fransosen wid torget. En war Daniel Olsons timmermansens son, en 
adelzmans tienare giester hoos M. Unonium som iag gaf fiolen och pipan tili, 
hwilken wij förr borttogo. En student heter Carolinus, och Johan bagares son. Desse 
kenner iagh. Resolv. Desse måste citeras och examineras om sitt wäsende.

6. Facultas medica begiära att bekomma een book och sigill. Resolv. Det måste 
tagas af serario.

7. Archiepiscopus begiärer att Consistorium will nempna dhe som skola see på 
professorum lectioner, efter ingen finnes eliest determinerat. Item förmanar Pro- 
cancellariaw inspectores stipendiariorum till noga upsicht medh stipendiaterne.

8. Dn. Laurentii Burei fordran om dhe 10 tunnor spannemM som honom restera 
för praebendae hemman första åhret. D. Stigzelius påminte att hemmanet Bärby war 
itt åhr dher till destinerat.

9. Nilz Simonsons [Wolimhaus] supplication om sine penningar att bekomma 
för sitt apoteek, hwilken inkallades, och badh Consistorium efter han till deras 
behagh och nytto apoteket inrättat hafwer, att och dhe wara wille the samme som
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icke hans och hans hustros och barns ruin i detta see willia, uthan förhielpa huru 
han kan till sitt komma, och hela corpus som det nu ståår, måtte af honom handlat 
blifwa.

Consistorium lofwade att willia tillseya nye apotekaren att behålla halfpartew 
strax för contant af dhet som dugeligit är, och dhe andre saker på terminer att 
betala, för hwilket den nye skall caution stella. Medici måste bekymber hafwa att 
läggia dem begge emellan.

10. Johannis Pauli klagan om sin spannemål, såsom och emoot Curio och annat 
han beswärar sig om, skall tagas före strax efter helgen.

11. Inkom M. Celsius emoot sin dreng Olof, den han i höstas hade aftalt medh 
att sittia på sitt hemman till nästa fahrdag eller påska, och skiöta sin booskap. Men 
när han sågh att påsken drog sig långt fram, gick han till rådz medh en sin granne, 
huru han skulle för fahrdagen slippa. H? ad rådh han der fick weet intet iag, men 
den 3 April kom han i staden slogh sigh full, och kom till min hustro, frågandes 
hwij iag förhåller honom hans löön, sedan gick han uth och bidde mig till thess iag 
kom, tå frågade han migh om iag intet wille betala honom lönen. Jag swarade, will 
tu kiöra i åkeren, tå skall tu få, han nekade dher till. Sedan begynte han in i 
stufwan wräka elake ordh till mig, hwilka iag intet kunde tola uthan togh ell- 
gaffelen och wiste honom, hwar han sin näsewijse mun hafwa wille, förde och uth 
honom genom dören, tå togh han up knifwen och riste uth åth ryggen på migh, 
så att dher icke baken hade tagit emoot, hade iag mekta illa farit, sedan fick iag i 
handen denna skadan af honom, hwilket iag nu för Consistorio beklagar, ty om 
icke min hustro och hustro syster hade kommit mig till hielp, hade iag intet dher 
medh sluppit honom. Sedan han nu kom uth på gatun lemnade han intet dher medh, 
uthan kom medh wredzmodh in igen till att giöra skada, på gatun hoof han fuul 
och elak mun på mig, kallandes mig oquaedins ordh och annat. Dher på iag Laurentii 
Nerbelii wittnes skrift hafwer. Item är Nilz Anderson en borgare tillstädes som weet 
huru han skickade sigh på gatun.

Nilz inkom wittnade, att drengen kallade M. Celsium långrumpa på gatun.
Nu såsom drengen hafwer mig som huusbonden är illa hannat i mitt egit huus, 

och giort dher till hemgång, begiärer iag Consistorii dom ötwer honom.
Olof swarade: Jag lofwade intet uth något wårbruuk, uthan att stilla södren till 

påska, tå togh fahr elgaffelen och stötte migh, och mor kom och togh mig i håret. 
Sedan iag kom uth bekenner iag, att iag war owettoger och lop in igen, beder gierna 
far och dhe G. Herrar om förlåtelse.

Här på uthwistes parterne, och efterfölliande sentens fältes:
Ehuruwäl Olof hafwer förskyldt att mista handen efter Kongl. resolutionen om 

han sin huusbonde slogh, lijkwäl dömwes han till 4 gångers gatulopp, och 14 dagars 
fengelse wid wattn och brödh. Gatuloppet kan han få afbedia hoos sin husbonde.

Den 14 Aprilis
höltz Consistorium extraordinarium h. 8. präsentes woro M. Rector, D. Stigzelius, 

D. Lithman, D. Sidenius, D. Lipstorp, Dn. Rudbeck, D. Hoffweni«!, M  Forneli«!, 
M. Unoni«!, M. Liungh, M. Brunner«!, M. Fonteli«!, Dn. Bergh.

1. Proponerade Rector om dhe tumulter som nu en tijdh bort åth äre passerade, 
att efter Kongl. M:tt hafwer någre resolutioner oss låtit sända, dem wij måste efter-
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komma, och GrefL Excell. Rijkz Cantzleren hafwer i sitt bref till migh låtit förmerkia 
en ny ransakning willia låta hålla om dhe tumulter, ty refererar iag dhet nu till 
Consistorii betänkiande. Consistorium läät itt särdeles misshagh till sådant för
nimma, önskandes itt särdeles expedient här emoot, efter sådant owäsende som nu 
begynt är, icke synes uthan mera hielp och assistens af öfwerheten kunna com- 
pesceras, särdeles efter och nu somblige hafwa uthan hoof begynt öfwa stycken att 
skiuta mz hwar uthaf mycket buller skier.

Det racheet skiutande som nu mycket öfwas är och en beklagelig ting, som lät- 
telig stoor skada förorsaka kan. Rector badh Dn. Olaum Rudbeck willia tillhålla 
sine tyrones, (efter dhe som öfwa det, mest hoos honom lärdt hafwa) att afståå medh 
sådant, och heller gåå uth om staden att bruka dhet. Dn. Rudbeck lofwade att willia 
tillseya sine tyrones ophöra medh det samma, och så mycket han kan, afstyra alt 
missbruuk medh sådant

Ehest om disciplinae moderationen hafwa wij ingen annan rådh än inquirera flij- 
tigt in grassatores och sedan anslåå itt programma både förr och efter helgen, hwar- 
uthi juventus flijtelig förehålles detta oskickz swåra straff, när dhet på någon 
drabbar, alldenstundh Kongl M:tt dher uthöfwer inquisition hafwer tihsagt, och 
sedan admonera iuventutem att taga sig till wara dher före.

2. Uplästes Kongl. M:ttz 11 punct om adelens sielfzwåld i kyrkian huru den för
tagas kan. En deel af Consistorio tyckte, om adelz benkiarne så lagades att deres 
praeceptores finge ståå baak om disciplerne, så kan det rettas, men aldrig ehest. 
Resolv. Adelz praeceptores kahes hijt hora 4 och lefwereres copian af den Kongl. 
M:ttz punct, som detta angåår.

3. Professor Lipstorp begiärer att Consistorium wih betänkia honom någon löön 
för sitt arbete i nådhåhret. Här på uplästes illustr. Cancellarii bref och dess post
scriptum. Sist resolverades: Ehuruwäl ingen borde tillåtas introduction innan nådh
året exspirerar, lijkwäl efter han är en frembling, tycker Consistorium om han be
komme 400 dr koppdrautt eher ett 4:taal af professoris löön, kan det wara nogh, 
efter han förr 300 dr sölf«/erm:tt bekommit hafwer. Dock refereres detta till H:s 
Excell. widare declaration.

4. Wacktdrengen Erih Person spordes om dhet tumultet, och hwilka han kende. 
Erih Person swor och sade sig ingen kenna af dem, uthan en tyckte han war Rimbo 
Dawid, som dhe kalla. Consistorium fann nödigt att låta wackten widh edh san
ninge« bekenna.

5. Fulten inkom och klagade att tumultuantes hafwa sönderslagit hans fönster, 
kallat honom höna, och mycket annat på sig öfwat, hwilket han icke någre andre 
kan tilläggia uthan Nicolaum Norcopensem och Spett som hans owenner äro. Och 
uthaf dem är uthkomit att iag föracktar dhe swenske studenter. Hwarföre kan iag 
intet annat see än att denne iniurien är af dem eher deras tillskyndan upkom«zit.

Nicolaus Norcopensis och Spett nekade hårdeligen tih hans beskyllning, och att 
dhe intet hafwa hans fönster slagit, eller förorsakat intrång. Men att i gierna låta 
idhert förackt see emoot dhe swenske, det är klart. Ty i ett giestebudh wij drucke 
eller dansa idher till, wille i intet oss swara, uthan hwad affront i kunne, till
skyndade i oss.

Consistorium admonerade severe Norcopensem och Spett att afståå medh sådanne 
beskyllningar och ordh, så frampt dhe icke willia in psenam gravew incurrera. 
Sammaledes admonerades Fult, så skicka sigh emoot dhe swenske, att the icke



i66y 14 april 201

orsaker fåå medh rätta sigh öfwer honom klaga, eller offenderas. Den andre Fultens 
faders klagan står honom öpen.

D. Lithman uthgick, excuserandes sin swagheet.
6. M. Unonizw begiärte någre puncter af O)nsistorio honom resolveras i sine 

reckningar, hwar på detta Gonsistorii betänkiande föll. Ehuruwäl Consistorium 
gierna will assistera honom i sin begiäran, lijkwäl emädan alt det Consistorium nu 
giör blifwer tå ogiort, när nye commissarii komma som rekningarne öfwersee skola, 
ty differerar Consistorium medh sådant till deras ankompst, efter han tå bettre 
assisteras kan hoos dem.

Dhe 7 tunnor spannemåi honom påföres att betala, werderas så mycket dhe kosta 
här på torget.

Dhe 10 rixdr på åthskillig tijdh upförde tyckes wara en sum m , och af förseende 
på åthskillige datis förde.

En tunna kneck upsätties för 20 dr i rekningen.
En inwisning fins i M. Boos rekningar till tullnären Peder Nilson om 100 daler, 

den M. Unonius nekar hafwa bekommit, efter intet quittens der på fins. Resp. 
M. Unonio kan detta intet gierna påföras, uthan man finner hans qwittens, eller i 
Per Nilsons rekning fins beskedh.

Dhe andre difficulteter hoos Rebelldey, och Claas Eden, kan M. Unoni«j i dheras 
rekningar wel finna besked om.

[Den 14 Aprilis.]

Efter middag kl. 4 sammankomo åther professores in Consistorium, praesentes 
woro M. Rector, D. Stigzelius, D. Lithman, D. Lipstorpius, Dn. Rudbeck, D. Hoff- 
wenius, M. Liungh, M. Brunner«r, D a  Bergh.

1. Inkallades nobilium praeceptores, och för dem uplästes Kongl. M:ttz memorial 
punct den n a  dato 14 Februari j, om dhet owäsende medh adelen i kyrkian. Sedan 
admonerade Rector och Consistorium, praeceptores flijteligen att dhe tillhålla sine 
discipler, ophöra medh sådant owäsende, efter dhe best privatim kunna det giöra.

Praeceptores swarade: Ingen af oss är som icke tycker illa wara att sådanne fauter 
skee i kyrkian, men huru wij skole dhem ackta i sine rum, see wij icke huru det 
möyeligit är.

D. Stigzelius: Migh som pastor är, gåår högeligen till sinnes (efter iag om dheras 
gudzfrucktan böör bekymbrader wara) detta owäsende, hwilket migh tycker således 
kunna förekommas om stoolrummen wore således i kyrkian lagade att dheras prae
ceptores finge ståå hoos dem eller näst baak före, tå kunne hwar och en på sine 
discipler upsicht hafwa, och dem admonera, hwar the något otillbörligit sig 
skickade.

Yttermera sade Rector. Dhet myckna skiutande i staden medh bössor och stycken, 
sampt annor eldkastning will och Kongl. M:tt aldeles hafwa af skaf fa t Derföre för
mana wij idher medh högsta flijt, att i uthi lijka måtto afstyra och afhålla så 
mycket idher tillståår dhetta owesende, efter och constitutiones dhet alfwarligen 
förbiuda. Praeceptores lofwade att giöra sitt till medh disciplerne. Biörken och Hir
cinius ginge medh swärd in i Consistorium, derföre fann Consistorium nödigt låta 
dem privatim admonera, sådant en annan gång afståå.

2. Sedan dhe uthgångne woro discurrerade Consistorium flijtigt huru dhesse natt-
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buller, skiutande, och eldkastande, förekommas kunde, och slötz widare, det som för 
middag aftalt blef att ett programma skulle tryckas contra pravos hosce mores och 
upslåås för och efter helgen.

3. Laurentio Cabeo Gevaliensi bewilliades egen disputation hålla.
4. Inkallades grassatores den 13 Aprilis $ 3 angifne.
Först sade Stiernman som hoos D. Bureum giester, Julius Micrander bödh mig 

och Andream Hachselium till hr. Vangelium, och plägade oss lijtet efter wi] bunde 
honom på hans dagh, Olaus Danielis war och medh. Kl. 4 om mårgonen ginge wij 
hem hwar till sitt, ingen såge wij på gatun grassera.

Jonas Salenius sade: W ij wore några i ett compagnie, jagh och Schytze», Petrus i 
Moo, och Pleningzskiöldh, wij ginge en stundh och wore lustige, intet skreke wij 
uthan ehest sunge, tå kom en stoor hoop förklädde, hwilke att evitera, wij ginge en 
annan wägh och stege in på Lårmans kellare, der war Gyllenankar, wij drucke 
dher ett eller tuu glaas wijn, intz meer, sedan ginge wij hem, intet lade wij oss i 
lagh medh dhe andra som förklädde ginge.

Gref Gabriel Oxenstiernas dreng sade: Jagh war fuller uthe den quellen, medh 
Daniele Rydelio som skulle gåå i skenkebudh, han hade sin fiool och begynte spela, 
när wij kommo till ny torget hörde wij stoort tumult, han sade, hält iag will gåå och 
taga min pipa att taga echo på slotzbacken, i medier tijdh hafwer han spelt på 
wägen, och wackten komit och aftagit honom fiolen, dherföre kom han till mig 
att iag skulle föllia honom så länge han fiolen igenfinge, det iag giorde, intet folgde 
iag någon sampnat.

Ericus Salman sade sigh hafwa wittne att han hemma war den natten som 
wacktmestaren beskyller honom uthe warit, der på han will giöra edh.

Här medh bortwistes studiosi till en annan tijdh tå Consistorium nogare inq/wrera 
wille, efter dhetta är allenast såsom en iustitiae lusus af dem inwändt.

Den 23 Aprilis
höltz Consistorium extraordinarium, praesentes M. Rector, D. Stigzelius, D. Lith- 

man, Doct. Lipstorp, Dn. Rudbeck, D. Hoffwenius.
1. Proponerade Rector att  till landzhöfdingen är kommit ifrån Reductionen ett 

bref om någre godz reducerande till Cronan här i Uplandh, och der ibland Aca
demiae qwarnen, hwilket hr. landzhöfdingen ProRectori lofwat hafwer en lijten 
tijdh ophöra medh, till thess Consistorium kan få tillfälle, till öfwerheten supplicera 
att få dhen niuta. Resolv. Consistorium finner nödigt till H:s Excell. Rijkz Cantzleren 
dher om supplicando skrifwa, att qwarnen till Communitetz underhåldningen kunde 
få qwar blifwa, som H:s Excell. den hafwer deputerat. Item, en supplication skall 
och till H:s M:tt skrifwas dher om.

2. Uplästes H:s GrefL Excell. bref om godzbytandet, iempte itt proiect af godzen 
som Academien inrymde blifwa. Resolv. Dhe förr deputerade professores skole resa 
och besee godzen. I medier tijdh låter Academien giöra itt proiect af dhe godz hon 
afståår, och wid första tillfälle insinueras.

Den 29 Aprilis
höltz Consistorium maius, praesentes fuerunt, M. Rector, D. Lithman, D. Odhelius, 

D. Sidenius, D. Lipstorph, D. Hoffwenius, M. ForneIi»j, M. Liungh, M. Brunner»r, 
Dn. Bergh.
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1. Proponerade Rector om Jacob Abrahamsons och Carl Andersons förre käran 
uthöfwer Panlandrum, dhen dom dhe finge, äro dhee ey nöyde medh, uthan skrifte- 
ligen här inläggia sin mening.

Doct. Lithman swarade: Erchiebiskopen begiärer att Consistorium intet mycket 
wille läggia sig uthi denna saken, efter den konwwer tili kyrkian, och under con
sistorii ecclesiastici censur och ransakning, hwilken saak Erchiepzjcop#s will uptaga 
och uthföra, efter samma gårdh och tompt, är honom oåthspordt, så wel som kyrkio- 
herde gården borttagin.

M. Celsius inkom sade sigh wara af Erchiebiskopen beordrat att tala på schole- 
mestare gården, hwilken borttagen är af stackens medel ifrån scholan, H:s Hög- 
wördigheet och consistorio ecclesiastico oåthspordt

Stack fiskalen inkom, på borgmestarens och syndici wegnar och först exciperade 
emoot M. Celsium och M. Bengt att borgmestaren och stadzskrifwaren intet weta 
af hwem desse män äre fullmecktige till att tala i thenne saken, uthan sielfwe be- 
skyllningarne äre för sielfwe actionen kompne om gården. Icke hafwa dhe heller 
bewist anten gården ähr scholans, eller hwars den är.

M. Bengt conrector swarade: Hwem är nermare till att tala på scholans besta, än, 
näst Erchiebiskopen, scholans förmän, och sedan wij som tiena i scholan, rector och 
conrector, som i gården hade boo kunnat och bordt om staden hade then widh 
mackt hållit.

Här på uplästes borgmestarens och syndici skreft, dher uthi dhe beskylla Con
sistorium att hafwa förmedelst interlocutoriae domen den 13 Aprilis, statum contro
versiae förwändt, och några flere otillbörlige beskyllningar infattat som sielfwe 
brefwet uthwijsar.

Här efter discurrerade Consistorium om saken, och sedan voterade. Största parten 
sade, att wij kunna intet annat än blifwa wid förre sentens, till thess saken ransakat 
är, och bewisat ward:r, laglig eller olaglig tillgångit. Sedan hafwer borgmestaren 
och stadzsyndicus necessiterat oss medh sitt domquaal, att vindicera oss på något 
sätt, anten till att skrifteligen retorquera dheras beskyllning medh något hårdare 
swar, eller låta citera dem på råstugun in competenti foro, och begiära att landz- 
höfdingen prassiderar dher uthi, det kan Consistorium widare kan fåå sigh betänkia 
uthi. Blef altså fölliande resolution stelt, och för parterne pronuncierat: Consistorium 
blifwer widh sitt förre swar, emädan hoos Archiepiscopum och consistorium eccle
siasticum denne saken måste först ransakas huru den är beskaffat, och om M. Bengt 
hafwer giordt orätt eller rätt. Befinnes han orätt hafwa talat, dl skall han derföre 
efter lagh plickta.

Sedan befinner Consistorium någre beskyllningar i dheras bref, som icke tolas 
kunna, uthan löpa emoot hwars och ens edh, hwarföre såsom Consistorium hade 
förmodat att dhe som wijse män skulle betänkeligare talat, altså will Consistorium 
hafwa i betänkiande huru dhe thenne saken willia emoot dhem igen uthföra.

2. Jonas wacktmestaren supplicerar om någon hielp af fisco i sin siukdom. Resp. 
Han söke professores i sine huus, hwilke gifwa hwad hwar och en behagar.

3. Georgio Berelio, Zacharias Reusnero, och Andreae Grubb, bewillies att skrifwa 
egne disputationer.

4. Jonas Carolin#; begiärer en recommenda/ion till Rijkz Cantzleren. Resolv. 
Consistorium kan det intet giöra, efter han hafwer i 6 åhr hädan ifrån warit i 
andres tienst, af hwilka best är han commendation söker.
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5. Om Academiens fiskerij, som nu qwelies af Ladugårdzfolcket medh föregif- 
wande att professores intet fåå fiskia efter seneste Kongl. resolution uthan allenast 
Communitetet. Consistorium fann nödigt här om till Academiae Cancellarium öfwer- 
skrifwa, och ödmiukelig begiära att H:s Excell. en confirmation å förre privilegierne 
skaffa wille, hwar iempte confirmation öfwersändas skall å privilegierne, sampt seder
mera ratificationerne.

6. Inspectoren begierer resolution om Consistorium will låta honom bekomma 
dhe 7 dr sölfu^rmyntz rest på 1659, 660, 661, 662. uthaf baakungzpenningarne, hwar 
och icke will han sökia landzhöfdingens assistens dher uthi. Resp. Der på är förr 
swarat.

7. Borgmestarnes begiäran om assistens att infåå dhe öölgiäld, som studiosi på 
stadzkellaren giort hafwer. Resp. Rector kalle dem privatim och admonere dem till 
betalning.

8. Doctor Hoffwenius påminte Rectorem sedan professores upståndne woro, om 
Sparrens excusation uthöfwer sin absens. Resp. Remitteras till sittiande Consisto
rium.

Den 6 Maij
höltz Consistorium maius praesent. M. Rectore, D. Stigzelio, D. Lithman, D. 

Odhelio, D. Edenio, D a  Rudbek, D. Hoffwenio, M. Fornelio, Dn. Joh. Bure, M. 
Liimgh, Dn. Sundeil, D a  Verelio, M. Brunnero, M. Fontelio, Dn. Bergh.

1. Proponerade Rector om testimoniis scholarium som han i sitt rectorat bekom
mit hafwer, att dhe aldrig förmäla något om deras erudition och profect in studiis, 
uthan allenast bonae spei iuvenes, hwarföre frågade Rector om Consistorium will 
att man det skall således låta passera, eller och låta dem i scholarne warna och avi
sera, att dhe ey så rudes låta ifrån sigh. Consistorium sade sig nogsampt weta 
sådant, men hwad expedient man skall der emoot påfinna, hafwa wij icke ännu 
kunnat betänkia. Constitutiones hålla fuller, att man dhe rudiores skall till scholan 
remittera, dhet och en deel af oss i wåra rectorater hafwa giort, men så see wij, 
det will falla swårt att practicera, efter en stoor deel hafwa praeceptores som för 
deras studier cavera.

D. Stigzelius sade: Emädan en sådan saak hades för händer nylig hoos H:s Excell. 
Academiae Cantzieren, will iag dhen wid thetta tillfälle referera, och först helsa 
Consistorium på H:s Excellens wegnar. Ibland annat kom H:s Excell. på det talet, 
huru thet kommer till man fåår intet lärde prester och cappellaner här wid Acade- 
mien. Jag swarade, det kommer merendelz af scholarnes wållande som så olärde 
hijt sleppa ifrån sigh. Sedan dhe komma hijt kostar det mycket leya sig praeceptores, 
och att resa tillbaka skemmas the, eller att scholastico more gåå sine studier igenom. 
Dher uthaf kommer att dhe så rudes ibland låta sin tijdh passera. Dherföre gaf 
iag dhet rådet (sade D. Stigzelius) att adiuncti skulle dhesse rudiores för sigh taga, 
och dem informera uthi dhe scholasticis som dem feles, och dher till förordna them 
itt wist nun, som kunde heta auditorium adiunctorum, dher uthi samma rudiores 
informeras kunne, och på det sättet kunde itt tacitum gymnasium här hafwas, hwar 
igenom dhe ringare uthi scholasticis blefwe underwiste och capable giorde till 
widare studia academica. Men skola Adiuncti publice läsa i samma auditoriis som 
professores, så förderfwa dhe först sig sielfwe ex ambitione, och få occasion att 
skryta och förhäfwa sigh att dhe läsa så wäl in publico som en professor, och således
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öfwer sin sort begynna tenkia, och lijka gode giöra sig medh en professor. 2. Hindra 
dhe professores i sine timmar, och borttaga ofta beste tijden som en professor be- 
tarfwar. 3. Gagnar han intet iuventuti der medh att han läser i samma auditoriis 
sådanne lectioner som en professor, efter en stoor deel af iuventute betorfwa dhe 
ringare studier igenom gåå, och af sådanne in scholasticis informeras. Dherföre tyc
ker mig om wij toge detta i mogit betänkiande, och begiärte sådant af H:s Excell. 
kunne wij aldrig bettre expedient emoot rudiores bekomma. Hwilket och H:s 
Excell. mekta wäl behagade, tå iag dhet föreslogh och hölt thet för en nödig ting i 
bettre betänkiande taga.

Consistorium discurrerade om detta förslaget, och hölt dhet före wara itt gpdt ex
pedient, allenast man om auditorio Adiunctorum kunde öfwerens komma, och widare 
hafwa i minnet hwad här till höfwes consultera.

2. Fann H:s Excell. nödigt att linguarum Orient, professores separeras och icke på 
en timme läsa.

3. Framwiste Doct. Stigzelius itt proiect af H:s Excell. stelt om timarnes för
ändring. M. Liungh begiärte få niuta sin time mellan 8 och 9. M. Brunnen» 
emellan 9 och 10, åthnöydes publice Esa. Dn. Sundell begerte och annor tijdh än 
emellan 2 och try, emädan D. Edenb» tå så när tillhopa komma att auditores intet 
hinna 2 timar å radh.

Om thetta fann Consistorium nödigt medh första öfwerens komma, och till H:s 
HöghGrefl. Excell. ratification referera.

4. Insinuerade D. Stigzeli/» ett H:s Excell bref om vacation för sigh, att han 
icke till lectiones publicas och Consistoria måtte så adstrict wara här efter, för sin 
långlige tienst wid Academien och tillstigande ålder sampt och opdragne nye cura
toris embete etc.

De loco et tempore concionatorio som i brefwet förmäles, tyckte H:s Excell. 
icke orådeligit onssdagar och lögerdagar hollas, efter dhe andre dagar occuperas af 
lectionibus publicis, och söndagen af sacris i kyrkian, hwilket iag tyckte orimmeligit 
wara att concionatoria exercitia hålla på sundagarne, när andra sacra publica före- 
hafwes, hwarföre och H:s ExcelL fann behageligit på onssdagar och lögerdagarne 
thet sättia.

5. Påminte iag om dhe förr bortbytte hemman, att en stoor deel äre till sämbre 
condition och lägenheter bytte, Academien till skada, hwarföre tyckte H:s Excellens 
nödigt samma heman opsättia till emendation af dhem som bytt hafwa, så att dhe 
bettre gifwa igen, eller dhe gamble Academiens hemman hemlefwerera.

6. Berättade D. Edeniwr, Dn. Rudbeck, och Dn. Verelius om godzbytet medh H:s 
Excell. att dhe först besicktigade å begge sidor godzens condition, och funno een 
deel af dhe godz H:s Excell fougdar opsatt hafwa moot Academiens, mekta swaga, 
hwarföre begiärte wij sielff någre af H:s Excell. godz och någre uthslöte wij af 
Academiens, som aldeles omistandes woro, dher medh komo wij öfwerens om desse 
godz som förtekningen uthwijsar. [Förteckningen ej inskriven på för densamma 
lämnad plats.]

7. Bewilliades Laurentino ett stipendiatz rum a tempore Thomae till midsomma
ren som är 50 dr, till resepenningar här ifrån, hwilket rum Carob» Petri nu slepte 
tå han cantoris stipendium tillträdde.

8. Om grassatoribus för helgen proponerade Rector, hwad dher om mera talas 
skall, eller måste man det låta falla. D a  Rudbeck refererade huru H:s Excell. wiste
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om samma grassere wesend och huru det tillgångit war, hwilket H:s Excellens högt 
misshagade. H:s Excell. wiste personerne nempna, och mycket som iag undrade, 
allareda så uthkomwit wara. Nu sade iag huru Oxenstiernorne, Gyllenankar och flere 
dhe hafwa bedit mig flijtigt afbedia för Consistorio här uthinnan, och lofwat dhe 
aldrig sådant meer giöra willia, uthan all observans dher före contestera efter dhe 
denne ene gång således uthråkat hafwa, som dhe nu högt ångra.

[Den 6 Maij.]

Consistorium minus blef qwar: M. Rector, D. Lithman, D. Hoffwenius, M. Forne- 
lius, D a  Bergh.

1. Inkom Erih Ingewalson, som uptagit hafwer Academiae h e m m a n e t  Ååstadh på 
frijheet, sådt både winter och wårsädh, nu säger sigh oförmögen att bruka hema- 
net, efter hans hustro dödh är och han sine ökar mist, begierer att slippa hemmanet. 
Resolv. Han hafwer förwärkat sitt träde, och halfparten af dhet han i höstas och 
wåras sådde, den andre halfpart fåår han niuta.

2. M. Laurentinus och Birgerus Becander inkomo om sin diskegång 1658, som 
dhe länge sigh emellan hafwa twistige warit. Consistorium öfwerwägade begges 
rekningar således, att här D a  Birgerus Becander gifwer M. Laurentino 12 dr till 
för dhe» halfannar weka han gick uthöfwer, och tullen beståår på oxarne, tå äro 
dhe hwar annan qwitt.

3. Inkom Jonas Fallerius som en hest af bonden i Ekeby legdt hafwer till Tibbla, 
men i hemresan säger han hesten wara stucken af Samuele Verelio på Nåsten, der 
dhe möttes på stora wägen.

Samuel Vereli#.r nekar dher till. Jonas Falleri«r hade inga wittne som sågh att 
Vereli»r giorde skadaa Uthan Vereli«j bekende att tå han hinte sitt herrefolck 
bort moot Ramstadh, talte the om att dheras hest hade slagit en annan  hest, som 
en gick och ledde.

Kiörlingen sade det war så, när iag reste tillbaka ifrån Tibbla, stegh iag af wid 
wägen på Nåsten, Jonas hölt hestarne baak för sig nid i itt dijke, odi han stodh 
närmare wägen, tå herre wagnen lopp om, har den store hesten slagit Jonam något 
på armen dhet han klagade strax för mig, men intet kunde wåra hestar fåå hugg 
ty dhe stodo baak om Jonam, uthan när iag kom fram till wägen, och Jonas war 
något föråth, sågh iag när iag hinte honom att hans hest blödde, tå frågade iag 
hwad hesten felas, han sade sig intet weta, uthan Verelius hade ryckt up pistolen, 
när han kom in moot honom och satt den till bröstet på honom, att när iag hinte 
honom war han så häpin att han intet kunde tala. Jonas frågades om han sågh när 
Vereli#.r skadde hesten, han sade ney för häpenheet wiste iag intet, ty han kom 
medh en sådan ifwer, att iag intet wiste huru han färdades med migh.

Verelius sade när iag kom ridandes på Nåsten sågh iag framför migh 3 per
soner komwa, Kiörlingen, denne novitius, och en Holmensis, denne novitior redh 
fram om mig som en pijl fort, när iag fick see Kiörlingen ryckte iag uth pistolen 
ty han war min owea Huru skulle nu iag stucket heste» när iag hade pistolen i 
handen, intet kunde iag och swerdet tillijka hafwa.

Per Matzson i Gottsunda inkom giorde edh och wittnade: När hesten war slagin, 
3 dagar efter synte wij honom, men wid pass 3 wekor efter fick iag hesten, och 
när wij synte hesten, war hool up åth gångekeftan ofwan ögat wid pass */2 qwar ter
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up åth och krossat, intet hade heste«[s] skoo giordt dhet, uthan snarare en smaal 
wer ia.

Noviti&r spordes än widare om Verelius hade weria uthe när han mötte honom. 
Ney, sade han, uthan pistool hade han i handen och satte mig på bröstet, men intet 
kan iag weta för räddhoga skull anten han togh weria tå uth eller ey.

Bengt Erson i Håga sade sig hafwa synt hesten, tyckte han war stucken medh 
weria.

Här medh uthwistes parterne och Consistorium discurrerade om sakens difficulteet 
efter noviti«j intet har något wittne som sågh när skadan skedde, icke heller weet 
anten han hade weria eller ey. Hwarföre inkallades Vereli«r a part och förehöltz 
om han wille ståå een deel till hestens betalning på 30 dr eller skaffa sig fruns 
och andras wittne som såge hesten blifwa slagen. Vereli/w wille intet beqwemma 
sigh, derföre gafz honom 14 dagar att sökia sig attest ifrån frun och andre som sågo 
när deras hest slogh denne.

3. Erih Erson i Hörnet inkom moot Petrum Julinum anklagandes honom att han 
hafwer slagit sin son, som han af godh willia dhem länt hafwer till tienst, 8 blånor, 
och illa tracterat honom.

Petrus Julinus bekenner att hafwa slagit honom 6 blånor, sammaledes wittnade 
Johan Oluffson borgare att blånorne woro sex små.

Sententia. Petrus Julinus feltes för desse 6 blånor till 12 mk sölfwermynt för 
hwardera efter StadzLL. Sårm. m. will. cap. IX, och förlijke barberaren.

Erih Erickson beswärade sig att Petrus hafwer unsagt honom, hwar han skulle 
sin action persequera. Rector togh Erih Erikson i konungzfredh, och warnade Juli
num ifrån sådant

Den 16 Maij
höltz Consistorium minus. Praesentes woro M. Rector, Doct. Edenius, M. Fornelius, 

Dn. Bergh.
1. Inkom Johan Johanson i Flogestadh om dhet beltet han pantsatt hafwer till 

M. Celsium, vid. acta 4 Aprilis. Celsius bekende sig hafwa wägit beltet, när han 
det på kellaren uthsatte, och det wogh 181 /4  lodh.

Dn. Sundell refererade huru han först fick samma belte genom kellarpanterne, 
sedan i min frånwaru lefwererade min hustro dhet tillhopa medh 3 pantbelte iag 
af m. Boos enkia hade, så att hon fick 4 igen, der uppå iag quittens hafwer. Nu förr 
än iag will träta medh henne will iag heller betala beltet så mycket dhet kan wer- 
deras före.

Efter nu M. Celsius bekende sig hafwa lefwererat samma belte a 181/4  lodh, 
feltes efterfölliande resolution:

När Dn. Sundell betaler 181 /4  lodh (efter M. Celsii bekennelse som det wägit 
och tijdt satt hafwer) a 2 dr lodet efter arfwingarnes werdering, bekommer han 
sine knappar igen, och dher ifrån ledig giörs, men dhe andre 5 lodh som twistes om, 
mellan barnen, Johan Johanson och Celsium, differeres till thess Consistorium fåår 
sända till M. Boos enkia och förhörer om beltet kan till rätm komma, hwar och 
icke, måste Consistorium betänkia huru dem emellan transigeras kan.

2. Doctor Edenius giorde itt intaal på Pijlhagen som M:r Laurbergius haft hafwer, 
hwilken nu M. Rector hafwer intagit, och håller på att excolera. Emädan M. lau r
bergius hafwer tillslagit migh (sade D. Edeni#j) att bekomma uthur den, för någon
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gammal skuldh, min betalning, af det arbete han der niderlagt hafwer, och will 
hafwa 1 dr kupan (ty intet begiärer iag den samma uthan att fåå min betalning dher 
uth) hwarföre finner iag nödigt det omtala, efter iag förnimmer att Rector hafwer 
sielf stigit till humblegården innan den af Consistorio är honom immitterat, eller 
werderat hwad kosmat der kan wara nidlagd. Hwar emoot iag och protesterar, på 
thet om M. Laurbergius framdeles kommer, och intet annorlunda will betala skul
den, än genom detta tillslagne medlet, och säger iag skulle intet slept uthur händerne, 
det han mig till betalning assignerade, må iag tå wara excuserat.

Rector swarade sigh gierna willia efter mätismanna ordom betala dhet niderlagde 
arbete.

Den 19 Maij
höltz Consistorium maius prassent M. Rectore, quatuor theologis, 2:bus juris

consultis, duobus medicis. Ex philosophis: M. Fornelio, Dn. Bureo, M. Liungh, 
Dn. Sundell, Dn. Verelio, M. Brunnero, M. Fontelio, D a  Bergh.

1. Gafz Nicolao Kenitio stipendiario regio lof till Larssmessan resa uthur staden, 
hwad han längre borta är skeer cum periculo eius.

2. Sammaledes juniori Elfwedalio gafz loof till Larsmessan borta wara.
3. Gafz Thomas Lårman tillståndh att få egen disputation in jure hålla, efter 

iuridica facultas dhetta hafwer bewilliat
4. Gudmundo Stapelio bewilliades recommendation till sin biskop om någon lä- 

genheet, efter han är en gammal och modest dreng.
5. Sammaledes fans nödigt recommendera Haquinum Smolandum till lägenheet 

här ifrån efter han nu tarfwar hielp.
6. Begiärte Johannes Bergman recommendation till consistorium Lincopense. 

Resolv. Testimonium kan han fåå.
7. Rector påminte om kyrkioherde och scholemestare gården, att wij icke böra 

således kyrkionnes egendom låta borttagas som nu skedt är, uthan som ärlige män 
sökia till att defendera kyrkionnes possession, efter wij äro membra ecclesiae, och 
heller tillhielpa måge att kyrkionnes egendom blifwer formerat än förminskat Pro 
resolut fans nödigt att Erchiebiskope» och Consistorium tillsammans skrifwa en 
protest till borgmestare och rådh om dhetta facto, och bewisa dem huru dhe 
ingen mackt hafwa uthan kyrkionnes förmän en sådan afhändelse ifrån kyrkian 
giöra. I medier tijdh skall Consistorium låta medh landzhöfdingen här om tala, 
och forsökia om icke gården igenom honom kan till rätta bringas.

D. Stigzelius giorde här en berättelse om kyrkioherde gården [vilken icke in~ 
skrivits på den härför reserverade platsen i protokollet].

8. Proponerade Rector om kyrkiowärdzembetet i M. Laurentini stelle. Magnificus 
Rector påtogh sigh denne första reson att blifwa kyrkiowärdh a tempore Philippi 
Jacobi till samma tijdh på fölliande åhr.

9. Proponerade Rector om inspectorens fordran medh baakungz taxen att ingen 
måtte under 3 mk taxeras här efter. Resolv. Taxen skrifwes på professores såsom 
förr a 6 mk sölfwerm:tt och dhe nidrige Academiae tienare 3 mk sölfwarmynt.

10. Uplästes KongL fullmackt för Petter Gothfrid till apotekare embetet under 
Academien, de dato 14 Febr. 1663, dher på Consistorium fann nödigt att han medh 
första lägenheet, sin eedh afläggier.

Medici refererade huru dhe hafwa sökt att förena bägge apotekarne om medica-
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menternes afhandling. Volimhaus will alt förhögt stegra sine medicamenter, är intet 
nöyd medh thet prijs som i Stockholm är ther uppå. Consistorium läät inkalla 
Nilz Volimhaus och frågade om han icke billig will på sine medicamenter wara. 
Han swarade sig intet begiära meer än efter Stockholmz taxa. Här om kommo 
begge apotekarne öfwerens, så att Petter Gothfrid efter dhen taxa gement är i 
Stockholm, skulle alt dhet dugeligit är sig tillhandla, sompt för reda penningar, 
sompt på tijdher att betala, som dhe kunna sig förena, och medici dhem emellan 
läggia.

Sedan badh Volimhaus, att dhe aquae simplices, distillatae, composita och syrupi 
som han efter medicorum prescriptioner hafwer förfärdigat, att dhe måtte under 
samma afhandling blifwa soldt. Swarades. Dhe som äro friske kan han fuller blifwa 
af medh, men efter mesteparten äre af den art att dhe icke länge kunna duga eller 
friske wara, kan ingen det som är förgammalt kiöpa. Sammaledes åthskillige örter 
(sade medici) som här på orten plägar colligeras kan han intet begiära före, efter 
dhe åhrlig medh nye skola renoveras.

Vasa som store penningar kosta begiärte och Volimhaus få tillijka sellia. Resp. 
Dhe som apotekaren behöfwer, kan han så gierna här kiöpa som annorstädes. Ehest 
kanskee nogre professores torde af dhem kiöpa till sitt behof.

11. Johannis Pauli klagoskrifter uplästes emoot Curio, och dhe andre på trycket 
som borta woro. Consistorium discurrerade noga om hans petito och beswäringer. 
Spannemålen will Consistorium deliberera om han kan recommenderas till illustr. 
Cancellarium, om någon hielp. I medier tijdh kan han här hielpas medh 15 dr aff 
fisco Consistorii, och 1 tunm. spannemäl, dher af Prof. Rudbeck en spann de suo, 
honom hielpa will. 2. Hwad Curio och dhe andra angåår, skall upskiutas till minoris 
Consistorii ransakning, när dhe andre tillstädes äro.

12. Läät Consistorium kalla syslomannen och M. Valdium som på rådstugun hafwa 
warit att intala på kyrkioherdegårdens och scholemestare tomptens abalienation efter 
Erchiepiscopens befallning. Dhe samma inkommo och giorde thenna berättelsen. 
Efter H:s Högwördigheet Erchiepiscopens och Consistorii eccleciastici befallning 
hafwa wij på rådstugun warit för middag, och wärt ärende, således förebrackt. 
[jRedogörelsen är icke inskriven pä härför reserverad plats i protokollet.]

13. Rector frågade om man skulle gåå till att gratulera landzhöfdingen till sitt 
nya curatoris embete. Resp. När hr. landzhöfdingen presenterar först brefwet, kan 
der om betänkias sedan.

14. En bonde som är brunnit före i en sochn dher Academien har kyrkiodjenden 
begiärer den frij på någre åhr. Resp. Ett åhr gifz honom först.

15. H. Karin Roderskiöld har tagit 3 oxar och någre fåår och getter uthur 
arresten i Malma. Resolv. Landzhöfdingen skall der om sökias, att de kan igen 
fåås.

16. Anders Erihson i Broo begiärer hemmanet ensam, säger sig hafwa fått gode 
medell efter sin swärfader erft, will giöra ricktigt sine uthlagor, så dhe resterande, 
som altijdh här efter. Begiärer syyn på hemanet som honom i höstas lofwades. Resp. 
Syyn skall medh första hållas öfwer hemmanet.

17. Angaf M. Rector tijden nu wara på hwilken electio novi Rectoris böör skee 
efter constitutiones. Ordningen kom till D. Odhelium.

D. Odheliftr uhrsecktade sig ifrån Rectoris embetet denna gång, wid sådant sätt. 
Consistorio är nogsampt kunnigt hwad siuklig lägenheet iag denne tijden har warit 
14-701118 Sallander
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uthi, dek af en hård catarrho, dek och af andre opassligheter alt in till påska först, 
och sedan efteråth som Consistorio nogsampt witterligit är, hwarföre iag och åth- 
skillige medeli hafwer sökt och brukat, både i Stockholm och här på orten, men 
ännu icke kunnat dem öfwerwinna. Dherföre och medici hafwa mig suaderat att 
resa uth till warma badh, hwars rådh iag endek fattat hafwer och fördenskull medh 
H:s Excell. Rijkz Cantzleren discurrerat, dher om och tillstånd wunnit, hwar ingen 
annan rådh iag i medier tijdh finna kan, som af detta H:s Excell. bref är till att 
see. Måste fördenskull dhenne gång mig uhrseckta, efter iag finner mig icke ännu 
medh dhe krafter, som till sådant embete fodras, weet och icke annat ännu än att 
iag den resa företaga skall.

Här widh uplästes illustriss. Cancellarii bref de dato [datum ej utsatt] om D. 
Odhelii resa, sampt lönens på höstterminen förr uth bekommande.

Efter nu D. Odheliar af sådanne rättmätige orsaker sigh excuserade, kom ord
ningen till Doct Edenium, hwilken och sökte att uhrseckta sig för sitt siuklige 
tillståndh han tillförenne i wår hafwer warit uthi, men Consistorium önskade honom 
lycka dll Rectoris embetet

Den 28 Maij
höltz Consistorium minus praesent. M. Rector[e], D. Loccenio, D. Lipstorp, Dn. 

Rudbeck, D. Hoffwenio, M. Fornelio, Dn. Verelio, Dn. Bergh.
1. Företogz saken emellan D a  Termenium och bergmestaren Oluff Larson. Först 

presenterade M. Unonius Olof Larsons rekning, dher uthi Olof Larson upförer 
alle skenker större och smerre för lön pro Termenio sampt dher af giör en rest att 
fodra uthaf Termenio.

Consistorium öfwerwägade saken som nogast, och befann dhe skenker som i 
lönen upförde woro, alle af dhen ringheet att dhe ey uthi lönen upföras kunna, 
efter och gement är medh alla, som praeceptores således för sine barn hålla, att 
begåfwa dem medh sådant smått, som detta är, brede wid lönen, hwarföre feltes 
efterskrefne sentens.

1. Alldenstundh Termenius icke befinnes hafwa contraherat om någon wiss tijdh 
eller wiss löön, mädan han hr. bergmestarens söner informerade, hwarföre och nu 
efteråth Termenio icke kan någon wiss tijdh föreläggias, icke heller bergmestaren, 
lönen nu sedermera wiss determinera. 2. Bergmestaren och icke hafwer något att klaga 
öfwer hans information efter och M. Unonius bekenner att Termenius sönerne wäl 
informerat hafwer. 3. Emädan och dhe förähringar som upföres af hr. bergmestaren, 
hafwa den art, som laglige förähringar pläga hafwa medh praeceptoribus. 4. Berg
mestaren och befinnes hafwa i sinnet haft om wåren dher efter skingra sönerne, 
hwarföre Termenio icke förwägras kunne annor lägenheet antaga, när han sådant 
sin nutritii förslagh fick weta, och en annor lägenhet honom tillbödz. 5. Dhe 50 dr af 
Johan Hammar upburne, till sönernes tarf finnas anwende, som deras egen rekning 
uthwijsar, och bergmestaren sielf icke nekar. DerfÖre finner Consistorium skäligit, 
att bergmestaren the uthlagde 30 dr sielf betalar, och Termenius niuter dhe förr 
upburne penningar af hr. bergmestarens discretion tacksamligen till löön.

2. Angaf Doct Loccenius att emädan igenom M. Laurentini bortresa här ifrån 
amanuensis Bibliothecae lägenheet är vacerande worden, och igenom H:s H.Grefl. 
Excell recommendation en annan i stellet förordnat är, hwilken person såsom iag 
intet kenner, begiärer iag Consistorii betänkiande om icke någon caution af honom
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begiäras skall emädan han ogift är, och skall lijkwäl hela Bibliotheket sig anför- 
trodt hafwa när iag icke hinner altijdh wara medh.

Dn. Rudbeck lofwade att cavera för hans troheet och flijt uthi samma embete 
så länge han ogift är. Sedan hoppas iag han caverar nogsampt sielf. Här på inkalla
des Carolus Vallinus, aflade juramentum amanuensis Bibliothecae, och förmantes till 
troheet och flijt.

3. Lars Erihson i Nääsby och Dingtuna sochn inkom, begiärer någon remission 
af sin rest som han af 1661 åhr är skyldig 12 dr 16 öre koppmmtt och 2 tunnot 
spannemål, men för 1662 rester både spannemål och penningar. Resolv. Honom 
remitteres 3 tunnor spannemål och 5 dr penningar, den andre rest skall han betala 
i höst Det bonden lofwade.

4. Inkom Samuel Vereli«r och Jonas Fallerius om hästen. Verelior spordes om han 
det wittnesbördh hafwer bekommit att Fallerii hest hafwer warit af en annan hest 
skadd. Vereli»r sade sig ännu intet swar bekommit, uthan twifwel att här är siöö 
emellan, icke dess mindre wäntar iag ännu dagelig swar.

Consistorium discurrerade noga om saken och fann henne aldeles mörk å begge 
sijdor, efter ingendera wittne hade. Dock blef efterfölliande sentens pronuncierat.

Emädan hand bör hand fåå, och saken ännu mörk är å begge sijdor, kan Con
sistorium icke annat determinera än att Fallerius som hafwer legdt hästen nu först 
skulle betala bonden efter 20 cap. Bygn.B. StJLL. Dock efter Samuel Verelius till- 
biuder sigh att willia halfparten betala, så blifwer så mycket mindre för Fallerio. 
Eliest warder saken öpen å begge sijdor emellan wederparterne för rätta, allenast 
bonden nu strax blifwer betalt.

5. Borgmestar Jacob Abrahamson begiärer arrest på M. Laurentinum för 70 dr. 
han skyldig är, hwilken bewilliades.

Den 17 Junij
höltz Consistorium maius. Praesentes fuerunt M. Rector, D. Stigzeli»r, D. Lithman 

excuserar sin absens propter negotia a Maiest. in ca»ra Terseri, D. Odheli«r, 
D. Edeni»j, D. Sidenius, D. Lipstorp, Dn. Rudbeck, D. Hoffweni«r, M. Forneli«/, 
M. Unonius, Dn. Bureus, Dn. Verelius, M. Brunnemr, Dn. Bergh.

1. Proponerade Rector Johannis Salonii begiäran att fåå niuta duplex stipendium 
ifrån juletijden som det först vacant blef, efter han och in Februario till samma 
termin inskrefwin blef i Consistorio. Resolv. Honom bewillies af den tijdh stipen
dium åthniuta.

2. Uplästes illustriss. Cancellarii bref för Leijonkrona de dato 27 Maij att få till- 
byta sigh någre godz ifrån Academien i Nora so[c]hn belägne. Resp. Consistorium 
kan intet sådant byte uthan skada giöra. Så är och Kongl. förbudh öfwer sådant, 
hwarföre Consistorium ingalunda till hans begiäran samtyckia.

3. Frågade Rector efter många saker förefalla att agera hoos borgmestarne för 
Academiens folck, som ofta mz klagomåål komma, såsom nu wacktdrengen hwilken 
af bönderne slagin är. Nu kan Academiae Secretarius icke befallas det giöra i så 
ringa saker, efter och staden aldrig i så ringa saker till oss sända sin secretarium. 
Om man nu skulle taga studiosos iuris dher till, eller hwem som dhet uthföra skall. 
Resp. Studiosi juris som stipendiarii äro, måste låta bruka sigh dher till, hwar medh 
dhe sig få exercera.

4. Olof Larson bergmestaren begiärer få appellera till Consistorium maius efter
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han tycker G)nsistorium minus hafwa låtit Termenium sigh intala att gifwa en 
sådan dom. Resp. Res är semel iudicata, uthi så ringa ting kan ingen appella/«) 
tillåtas emoot constitutiones.

5. Johan Pauli söker widare uthslagh i sitt förre klagomåål. Resp. Saken skall 
ransakas in minori Consistorio och debatteras, inventarium skall af honom fodras 
på dhe saker han hafwer under händer haft.

6. M. Eskill skall i lijka måtto inventera ifrån sig gambla typographien, der om 
futurus Rector skall bekymbrat wara.

7. Ludenii enkia söker att få dhe förähringar som henne lofwat är. Professores som 
åtherståå lofwa willia sitt gifwa när dhe besökte warda ther om.

8. M. Boos enkia excolerar intet sine humblegårdzlotter som henne pålagt war, 
icke heller håller hon hägn och stängn som M. Unonius klagar. D. Lipstorpio 
bewillies M. Boos enkias deel som här till obrukat hafwer warit.

9. Om Doctoris Terseri och hr. Gripenhieimz lotter frågade rector, om icke dhe 
kunna igenfodras till sine professioner, efter dhe nu borta äro. Respond. Dhe som 
hafwa sine lotter excolerat och sielfwe bruka, kunna intet aftwingas sin deel, uthan 
om dhe willia sälia sine lotter då är Academien närmast.

10. Refererade Rector huru han medh hr. Gripenhielm om sitt stycke talat hafwer 
och bedit honom öfwerlåta det sin successori till cultur, men han swarade när 
ifrå dhe andre såsom Tersero etc först tagit warder will han och låta sin lott, men 
förr intet.

11. M. Brunner«; påminte om s. Ausii deel som M. Boos enkia haft hafwer, och 
här till dagz ocultiverat. Nu i wåras mig tilldömt war s. Ausii deel, har enkian tagit 
delen igen och will excolera den. Nu frågar iag quid iuris i dhetta, om sådant war 
rätt giordt, efter dhet nu så länge har obrukat warit och bortgifwit. Swarades. Efter 
s. Ausius har det lagligit gifwit, kan s. Ausii enkia intet mz retta thet igentaga; 
sammaledes har M. Boos enkia försutit samma cultur, dherföre borde den successori 
hemfalla.

12. Talte Rector om M. Laurentino som på några åhr hafwer kyrkiowärd warit, 
och lempnat stoor oricktigheet efter sigh, om icke fördenskull twenne af Consistorio 
måtte wara kyrkiowerder såsom af staden. Doct. Stigzeli«r swarade nogh wara een. 
Rector frågade om Consistorium willia sigh assistera när han emoot en eller annan 
något infordrar. Professores swarade ingen annan rådh wara utha« Rector måste taga 
uthi och bijstånd giöra.

13. Doct. Locceni«j will intet swara till dhe böcker som genom Laurentini wål- 
lande bortkompne äro af Bibliotheket, det han hafwer bedit mig kungiöra Consisto
rio, och notera låta i aeterne.

14. Illustriss. Cancellarii recommenda/*on de dato 27 Maij pro Gustavo Israelis 
till Communitet. Resp. Lemnes till prof tå andre examineras.

15. Recommendatio och confirma/«) för Olof Edwartson de dato 22 Maij up- 
lästes till bookhållare embetet under Academien. Oluff Edwartson tillsades att boo 
här på orten, dhet han lofwade.

16. Johan Anderson timmerkaren fodrar 55 dr af sin wackttienst ifrån M. Boos 
tijdh. Resolv. Giöre rekning hwad han bekomit hafwer, och der på edh.

17. Anders Gregerson i Orkestadh begierer förmedling såsom hans granne på sitt 
heman, efter dhe af lijka condition äro. Resolv. Fyra tunnors provisional förmedling 
blifwer honom förundt
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18. Anders Anderson 1 Frössunda sochn Rosta by begerer förmedling på sitt 
hemman till halft för dess swagheet skull. Resp. Skall ransakas först om hemmanetz 
wilkor, seda» får han swar.

19. H. Marie i Sunnanåå Frössunda sochn begiärer tillgift på sin skuldh, hem
manet är swagt, der på hon attest hade. Således begiärte och h. Gertrud i Åttestadh 
tillgift på sin gamble skuld, och medling på hemanet till 10 tunnots uthlagor. Re- 
solv. Dhe skole för sin skuld oqwald wara till thess fougden inkommer och berättar 
om hemane» och skulden.

20. Bägge apotekarne kunna intet försämias om det kiöp på medicamenterne. 
Petter Gothfrid säger Nilz Simonson [Wolimhaus] begiära högre för sine medica- 
menter än han sielf kan här sälia sine före. Doct. Lipstorp refererade att dhe frem- 
mande som hafwa Nilz Volimhaus crediterat willia taga sine medicamenter igen, 
uthan interesse.

21. Proponerade Rector om Nicolai Vallerii älendige tillståndh, uthländes huru i 
förledne åhr honom till 300 rixdr och alt det han ägde, är dher uppe på Lunebergz 
hedh afröfwat, nu har han intet att hielpa sig medh, uthan professores hafwa något 
misskundat sig öfwer honom. Resp. 100 dr bewillies honom af fisco studiosorum, 
100 dr af öfwerskåtzpenningar. Profess. Rudbeck lofwade till fiscum Consistorii 
12 eller 16 dr sö\itoerm:xx. dhem han och skall bekomma. Sedan tillböde hwar 
professor 1 rixdr de suo gifwa willia.

22. Angaf Rector om Petro Julino som mulcterat blef den 8 Maij att han uthur 
arresten och obetalt mulcta rest hafwer, tillskyndandes dher hoos wacktmestare» 
hugg, tå han kom til båten att hindra honom resan. Resolv. Citeres derföre af Con
sistorio på 6 wekors dagh att här comparera för samma delicto.

23. Lars Larson Nerbelii bref de dato 20 Maij uplästes mz innelyckte Anders 
Arenfeltz obliga/zons copia, sampt hans begiäran att bekoma Nilz Larsons obliga- 
tion igen. Resp. När här Arenfelt har betalt obligationen, fåår han bägge igen.

24. Stadzenss swar till Erchiebiskopenz och Consistorii protest öfwer kyrkioherde 
gårdens abalienation uplästes. Consistorium fann nödigt thetta swar till H:s K. 
M:tt iempte protesten och en supplica/ion referera, efter staden förmäteligen söker 
afskiära Consistorio academico all röst i kyrkioweriandet och annat sådant.

Finis rectoratus, d . M. Ravii.

1663 Die 18 Junij.
Rectoratus inauguratio 

plurimum reverendi et clarissimi 
Dn. Iordani Edenii SS. theol. Doctoris 

et Professoris, peracta est.

Den 20 Junij
höltz Consistorium maius praesent. novo Rectore, Doct. Lithman, Doct. Sidenio, 

Doct. Loccenio, D. Lipstorpio, M  Fornelio, M. Unonio, Dn. Scheffero, Dn. Bureo, 
M  Liungh, M. Fontelio, Dn. Bergh.

1. Angaf M. Unonius om Jona Lille Sudermanno, som facultas philosophica har



214 i66y 20 juni

bewilliat en disputation skrifwa. Rector swarade: ähr han bewilliat af facultate, är 
ingen af G)nsistorio dher emoot.

2. Wid thetta tillfelle frågade Doct. Lipstorpius, om studiosi skola få sielfwe sig 
materier wellia att disputera in superioribus facultatibus, eller dhe skola dem 
praescriberas af Decanis. Rector swarade, in constitutionibus fins icke studiosis för
hindras (som godhe kennas af någon faculteet och Consistorio) att sielfwe skrifwa 
disputationer och welia sig materier. Dock skulle Decani råda dhem att föllia facul
tatis mening och behagh uthi materias uthweliande, så kunne dem sådanne före
slåås, som dhe äre capabel att uthföra.

3. Tillsattes assessores minoris Consistorii. 1. Kom ordningen till Doct. Odhelium 
hwilken sig excuserade för sin swaga helso skull, kom altså ordningen till M. 
Petrum Rudbeck. Ex facult. medica Dn. Olaus Rudbeck. Ex philosoph. M. Unonius 
och M. Fontelius.

4. Decani: Facultatis theol. D. Lithman, jurid. D. Lipstorpius, medicae Dn. Olaus 
Rudbeck, philosoph. M. Unonius.

5. Inspectores stipendiariorum: D. Lithman, Doct. Hoffwenius, Dn. Verelius.
6. Inspectores typograph., bibliopolii et Bibliotechae blifwer Dn. Joh. Bure«! till 

winteren.
7. Omtaltes Henrici Curionis och Johannis Pauli oenigheter sig emellan. 1. In

lade Curio sine puncta emoot Johan Pauli hwarföre han icke längre kan hafwa 
honom på trycket. Först för den rekenskap han icke hafwer welat Curioni giöra på 
dhe anförtrodde penningar af trycket upburne i Curios frånwaru. Johan Pauli swarade 
sigh gerna hafwa welat genom rekning clarerat, men efter Curio har lofwat honom 
willia i Hollandh sine penningar taga igen af någre arfpenningar Johan Pauli dher 
hafwer ståendes, ty säger han sigh dher på förlåtit, och än willia rekninge» giöra 
medh Curio klart

Johan Pauli begiärte för förste dagarna Curio trycket tillträdde, att få niuta 
tryckerij lönen efter han hölt olia och fergh. Curio säger sigh intet begiära Johannis 
Pauli kostnat, uthan den gerna beståå. Dher på resolv. Consistorium, att dhe skola 
giöra rekning sigh emellan på båda sijdor och kunna dem wijsa. Johan Pauli måste 
sin rekning af begynnelsen böria, sedan will Consistorium öfwersee dhem, och dem 
emellan liquidera.

Här iempte frågades om Johan Pauli hafwer tryckerij folcket richtigt betalt, 
mädan han i Curios frånwaru tryckerij lönen upbaar. Erasmus och Päder Anderson 
inkallades och tillspordes här om, dhe swarade sigh intet hafwa dher om till att 
klaga, uthan den richtigt fått.

Det 2. Curios beswär, att Johan Pauli intet på 6 wekor wille i förledne åhr arbeta, 
dher igenom Doct. Loccenii och Schefferi arbete mycket studzade.

Dn. Scheffer betygade att Johan Pauli i förledne åhr på 7 wekor försatte sitt 
arbete. Det han föregifwer att han intet fick arbeta för dhe andras bryller, säger 
han osandt. Det är wist, att i fiool han fick penningar, tyckte han sigh hafwa fått 
så mycket, att han intet mer behöfde arbeta, och der aff begynte han förhäfwa sigh 
och spatzera.

Johan Pauli upläste af sitt papper en orsaak hwarföre han intet arbeta kunde, 
af dhe iniurier Erasmus honom tillfogade i julas. Consistorium frågade hwij han 
icke klagade. Han sade, hwem skall iagh klaga före, inspectores fåår iagh intet rätt 
uthaf. En sådan beskyllning sade Dn. Rudbeck och Scheffer«! finge wij i fiool af
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honom, han skulle medh rätta för sådant plickta. Consistorium badh honom afståå 
medh sådanne ordh.

Sedan läät Johan Pauli see en orsaak om trycket att han icke fåår så mycket för 
arbetet som han åthnöyes. Curio swarade sigh hafwa om bettre kiöp medh dhe andre 
accorderat Dherföre kan han icke meer gifwa honom, än andra. Den 3, 4, 5, 
puncten uthi Curios inlaga kunde intet liq/wderas, innan dhe förre blefwe transige- 
rade, ähro och ehest intet af stort wärde.

6. Beswärade sigh Curio intet kunna hafwa honom på trycket, efter han så illa 
tracterar sigh medh elake ordh, och mycket föracktelige och olijdelige iniurier. 
Johan Pauli nekade till sompt, och till en deel inwende han någre orsaker, hwarföre 
han till sådant förorsakat war.

D a  Scheffer sade. Dhet är intet rätta orsaken till trätan och bullret Johan Pauli 
förer, som han föregifwer, uthan thetta allenast: Midan Johan Pauli hade trycket 
allena, och fick upbära alt hwadh dher af föll, hade han fullare indrekt, och fick 
låta som han wille, men sedan trycket togz honom ifrån blef knappare för honom, 
så att när han intet arbeter, fåår han intet, och dher uthi ligger all siukan, dher 
af komwer dhet owäsende, ty han will wara höfding öfwer dhe andre nu som förr, 
bruka sin skamlöse mun, och hafwa indrekt anten han arbetar eller ey, dhet dhe 
andre intet kunna tola, uthan gifwa honom så godt han gifwer dhem, och af detta 
kommet att Johan Pauli så skamlöös är moot Curio, öfwerijlar honom som oftast 
medh stoor olijdelig otijdigheet, att iag undrar Curio sådant tåla kan. Och förden
skull upspinner han sådanne klagomål moot Curio, efter han seer att han intet 
fåår så fult op nu när han spatzerar som förr, derföre är best låta Johan Pauli fara, 
och Curio see sig om arbetare dhet besta han kan, det är min mening.

Yttermera inlades och uplästes Johannis Pauli puncta. Sedan uthwistes parterne 
och Consistorium consulterade om dheras klagomål och petitis.

Efter någon consultation inkallade Rector Curionem och frågade honom om 
han icke ännu wille taga Johannem Pauli, igen på en månat så länge till prof, att 
see om han än will godt giöra, efter dhet är betänkeligit att ruinera een karl som 
hafwer satt sigh nidher medh hustro och barn. Curio sade sigh intet willia hans ruin, 
och fast än Joh. Pauli lofwar aller så mycket, håller han än tå intet, dhet iagh weet 
förr uth. Nu har iag efter 2 andre skrifwit, som wist inkomma, dherföre wore best 
låta honom fåå sitt afskedh, wille han tå sedan arbeta såsom andre, tå skall han det 
gierna fåå.

Här medh uthwistes Curio, och Consistorium fann nödigt kalla Johan Pauli in 
och fråga honom om han will hafwa sitt afskedh hellre, eller och önska att blifwa 
qwar. Rector inkallade Joh. Pauli och besporde om han har någon mening medh 
det taal han allestädes uthspridt hafwer, att han will sitt afskedh hafwa, hwar han 
icke får sin begiäran och föreslagne conditioner fraw? Johan Pauli swarade sigh 
hafwa fult alfwar dher medh och heller willia hafwa sitt afskedh, att sökia sitt 
brödh annorstädes, om han icke kunne få dhet wilkor han opsatt hafwer. Rector 
swarade, sådant intet kunna skee, efter Kongl. M:tt Curio dher till confirmerat 
hafwer, kan Consistorium ingalunda dher emoot giöra, att idher skall Academiae 
arbetet och dess löön igengifwas och Curio behålla förlaget. 2. Om lönen i begiära 
för dhe 10 åhrs arbete, är Consistorium intet mektigt determinera. Ty att i 
spannemain, som Kongl. M:tt booktryckaren tillslagit hafwer, icke bekommit hafwa, 
är Consistorium icke orsaken till, efter Kongl M:tt icke läät samraa spannemål
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införa på Academiae staten 1655. Dherföre kan icke Consistorium sådant bota, 
uthan dhet måste hoos Kongl. M:tt sökias. Och i klaga orätt, Consistorium will 
idher bättre än i willia idher sielfwe, dherföre finge i uthi samma, stelle uphöyning 
på taxen af alt det tryckt warder. 3. Sedan om tryckerij folcket som i klaga på, 
skall dher öfwer strengelig hand hållit blifwa att dhe intet giöra idher någon orätt 
och öfwerwåld, allenast giöra i dhem icke sådant först, uthan klagar strax när dhe 
giöra idher något. Betenker idher nu, om i willia hafwa idhert afskedh till härnest, 
öfwerlägger hemma wäl, och dher i äntelig så willia, blifwer dhet idher intet för- 
wägrat, det i Consistorio kunna seya härnest. I måste och afstå medh sådanne uth- 
spridelser att i fåå intet rätt när i klaga, som i allestädes låta höra. Hwad i klaga 
rätt skola i af Consistorio hörde blifwa, men om i något orätt hafwa, kan intet 
Consistorium giöra idher till willies, och låta idher fåå alt idher willia fram.

8. Begiärer inspectoren att få upbära folchepenningar af studentekokerskor och 
att wacktmestaren må föllia honom och uthkrefua dhem. Resp. Sökie dem som 
han best kan igenom sine egne tienare, Academien har intet der medh bestella.

Här widh påmintes af någre i Consistorio att den mannen har mekta olijdelige ac- 
tioner ibland, som meritera att anklagas.

9. Fodrade Rector rationem exercitiorum praeteriti rectoratus, efter constitutiones 
innehålla att novi Decani skola dher om beskedh gifwa. Detta lofwades medh sna- 
resta skee skola.

10. Stipendiarii förlofwas denne tijdh bortresa till Larsmesson.
11. Proponerade Rector om dhe små advenientibus som intet strax kunna giöra sitt 

iurament, när the då skola thet giöra, eller om dhe alt framgent skola blifwa otill- 
talte dherföre. Resp. Sådanne förmanes stipulata manu att hålla sin tillbörlige lydno, 
sedan förmanes deres praeceptores att tillhålla dhem sådant.

12. Påminte Rector om studiosis som bortrese att constitutiones förmäla sådanne 
böra testimonium taga och först examineras, hwilket dock intet practicerat blifwer. 
Swarades: Den Constitution synes intet kunna practiceras, emädan fåå seya till 
innan dhe afresa, och dheras egne willia intet hålla dem ther till.

13. Nicolaus Vallerius som spolierat är wid Helmstadh omnib«r bonis et testi
monio, begiärer å nyo ett testimonium från Academien. Resp. Sådant bewillies 
honom. Kan man få igen conceptet af dhet förre, kunde man dhet å nyo förfärdiga 
och öfwersända.

14. Brefwet till Kongl. M:tt om kyrkioherdegårdsens abalienation skall förfär
digas, och Rector medh sig hafwa till Stockholm.

13. Prior Decanus facult philosoph. M. Fornelius påminte M. Brunneri beswäran 
öfwer Jonam Körlingh, som hafwer låtit trycka en orationem graecam honom okun
nigt, hwilken han dock hafwer förbudit Körli[n]g trycka låta innan den widare 
öfwersedd wore, för hwilken orsak skull M. Brunnerar begiärte honom kallas till 
Decanum eller för några flere, dhet iag giorde, och läät Dn. Kiörli[n]g citera till 
swars för några fåå, iag upkallade in Consistorium, men Körli[n]g kom intet, såsom 
han dock lofwade, uthan fixerade oss. Derföre sände iag, efter praesentium begiäran 
till Rectorem, och begiärte arrest på honom, det Rector icke wille, uthan kom 
moot aftonen till migh, och frågade mig om saken, hwilken iagh tå honom refe
rerade. Tå Rector hade uthhördt mitt mal, sade han dhet icke wara så stoor saak, 
uthan willia låta honom resa sin koos till efter larsmesson, och gaf Körlingen 
dher på handen.
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Dn. Scheffer och flere aff philosophis ifrade dhetta medh serdeles nijt, conteste- 
randes en särdeles affront, facultati wara i dhetta skedt, seyandes Rectorem icke hafwa 
bordt förwägra en heel faculteet arrest på en studioso, som icke ka» förwägras en 
privato, när han gode skiääl till sådant hafwer, dherföre är thetta en saak som till
börligen skiärskådas borde, emädan Rector mera studentens föregifwande i saken 
trodt hafwer, än facultetens. Alt thetta ifrades medh mång ordh, och högh beswäring 
emoot M. Ravium.

Rector swarade: Jagh förnimmer att twenne saker äre som medh Körling hafwes. 
Först att han annorstädes har låtit trycka sin oration, ocenserat, hwilket sträffwar 
emoot constitutiones. 2. Att han nu citerat af faculteten icke har comparerat, uthan 
afrest moot dheras willie.

Sedan hwad Professorem Ravium anlangar: Så är dhet en saak, som hörer till flere 
att betrackta, än dhe som nu tillstädes äre, och mäst interesserade i saken, emädan 
Rectoris actiones af Consistorio och procancellario, sedan af Cancellario måste 
skärskådas och diiudiceras, hwar icke annorlunda skee kan.

Sedan discurrerades huru medh Körling handlas skulle, och resolverades att Kiör- 
ling a dato dimissionis till 6 wekor här efter, som är till Olufzmesson skall citeras 
att stå för samma facto till swars.

Den 19 Julij
höltz Consistorium maius, prassent. M  Rectore, Doct. Lithman, Dn. Rudbeck, 

Doct. Hoffwenio, M. Unonio, M. Ravio, Dn. Scheffero, Dn. Bureo, M. Liungh, Dn. 
Verelio, M. Fontelio. Acta notavit Dn. Olaus Rudbeck.

1. Oplästes Kongl. M:ttz bref och Illustrissimi Cancellarii, om Bringii och Hedrei 
enkiors begiäran att få heman. Resol. Inspectores skola efter medelmåttige heman 
see, sådanne som professores sielfwe hafwa, och gifwa dhem uthlagorne dher af, 
emädan hemanen ehest blifwa ruinerade.

2. Uplästes Rijkz Cantzlerens bref om M. Petri Bångz uthresa, att han tillijka 
må behålla lönen på ett åhrs tijdh. Hwilket bewilliades.

3. Förmälte Rector illustr. Cancellarii resolution i facultatis philosophicae närwaru 
om Petro Aurivillio, att han må efter sitt uthresande niuta sin rest aff stipendio 
duplici. Dhet Consistorium hölt billigt wara.

4. Nicolaus Wolimhaus inkom och beswärade sigh, att Petter Gothfrid hafwer 
upslagit accordet om medicamenternes kiöp. Petter Gothfrid swarade orsaken wara, 
att han intet wille creditera honom på terminer, uthan wille hafwa contant. Resol. 
Först skall Nilz Wolimhaus låta upwäga alt hwadh som accorderat war om, och 
dess taxa upsättia, och summera hela prijset, så wil Consistorium sedan tillsee huru 
ett godt uthslagh giöras kunne.

5. M. Andreae Julini pastoris Nycopensis intercessions bref för sin son uplästes, 
att hans sons brott antingen måtte tillgifwas, eller längre dilation fåå att comparera. 
Resolv. Emädan brottet så groft är, kan dhet intet tillgifwas, men dilation tyckes på 
någon tijdh honom kunna tillåtas.

6. Uplästes kiöpebrefwet på Långemårtens lada och steenwret, hwilken Academien 
till Håkon Drefling försoldt hafwer, hwilket gillades och confirmerades af Con
sistorio.

7. Om Communitetet frågade Rector, om dhet i rättan tijdh tillträdes kunde, och 
huru många diskar i åhr sättias kunna. Resolv. Inkiöpet till Communitetet giörs på
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fyratio oxar att upkiöpas Olufzmesse marknadt. Så snart studiosi ankoma, sätties och 
diskarne.

8. Om Johanne Pauli resolverades, sedan hans puncta cognoscerade woro, att 
han skall fåå afskedh när han först giör rekning medh Curio, och lefwererar trycket 
så helt ifrån sigh, som han dhet bortsoldt hade.

9. Eekewald bewillies af fisco studiosorum 30 dr kopp<?rm:tt i sin fattigdom.
10. Rentemestaren bewillies 3 åhrs frijheet på Ranstadh, till Consistorii wijdare 

declaration.
11. Rector refererade hurusåsom biskoparne och andra af clero, uthi sist håldne 

ecclesiastico conventu i Stockholm, mycket hafwa beswärat sigh öfwer een ny, 
och för många orsaker skull suspect philosophia, som förnimmes widh dhenna 
Academien läras och uthspridas, hwar uthaf allareda onda consequentier spöries, 
såsom och huru illustriss. Cancellarius hafwer först hemma i sitt huus, i Rectoris, 
Doct. Stigzelii och Doct. Odhelii närwaru, förmant att sökia och hålla enigheet 
widh Academien, särdeles in philosophia, uthi hwilken nu spöries wara någon 
twistigheet. Hwilken till att componera, illustr. Cancellarius föreslogh dhetta medlet, 
att dhe som höllo medh thet wanlige sättet, skulle skrifteligen upsättia sine rationes, 
sampt hwadh the uthi philosophia diversa hålla före betänkeligit och orimligit wara. 
Dhe som äro af en annan mening, kunna och giöra thet samma, så att begge scripta 
kunne H:s Excell. insinueras.

Sedhan och en tijdh dher efter, i H:s M:ttz Drottningens sampt Regeringens och 
Rådetz närwaru uppe i Rådh Cammaren, förmante H:s Excell. Professores tå till
städes warande, och genom dhem theras collegas till enigheet och waaksamheet i 
dheras embeten, sampt flijtigheet till att förekomma och afskaffa alt dhet som 
kunde åstadh komma turbas och irringar i rijket, och församblingen, hwilket taal 
H:s Excell. widlyfteligen uthförde. Badh dherföre Rector att facultas philosophica 
wille taga dhetta i noga betänkiande, och tillsee på hwadh sätt Kongl. M:ttz willie 
och illustriss. Cancellarii förmaning må kunna fullgiöras. Dhe som af facultate 
tillstädes woro, sade sigh wela sådant efterkomma, så snart dhe andra bortawarande 
dheras collegas kunde komma tillstädes, och således alla coniunctim här om delibe- 
rera och sluta.

Den 28 Julij
kom för Consistorio minori Bengdt Matzson humblegårdzmestaren och beswärade 

sigh moot Oluff Larson och Anders Abrahamson, att the icke willia efter sluut 
ackta hwar sin gång på humblegårdarne för ohägn.

Resolv. Then sin dagh försumbar, skall efter gärdzwecktare ordningen, böta för 
hwar gångh, och thet skall humblegårdzmestaren notera. Maas Erihson i Gränberga 
skall böta för hwar gångh han försumat hafwer, när han inkommer.

Den 3 Augusti
höltz Consistorium minus. Acta not. cl. Olao Rudbeck.
1. Inkom Karin Nilzdotter, profess. Sundelii barns amma, och beskylte Ericum 

Olai Hesselium att han hade henne belägrat, bekende sigh hafwa för 2 åhr sedan 
haft barn, och ännu intet kommen i kyrkia. Hesselius bekende sigh drucken kom
mandes hem, hafwa af henne warit till lägersmål lockat. Dommen upskiötz till 
Consistorium maius.

2. Hustro Ingebor Johansdotter anklagade Jacobi Cursoris hustro, att hon hafwer
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slagit hennes dotter som tiente henne, och när hon kom tijdt, och in i hennes stugu 
frågandes om hennes dotter nu hafwer warit i badstugu, togh Jacobi Cursoris hustro 
wedeträä, och slogh henne, så att Jacobus måtte 3 gånger taga dhet af henne, men 
hon Jacobi hustro, skiöt henne så hårdt i farstugun att hon föll kull, och bröt sigh 
så att menstrua komme till flyta, och thet togh dhen andra så up, och så uthfördt, 
att henne hade missgådz barn.

W ittne på Jacobi hustros wegnar war Bengt Matzson, som aflade edh och sade, 
att dottren hade fått en örefijl medh afwogh handen för orena talrijkar skull som 
till måltijdhen intoges. Strax lop flickans syster hem till modren och sade henne 
thetta, strax kom modhren tijdt, och wille taga dottren sin koos, och sade, om än 
iagh döö skall, måste iag taga henne hädan etc., bekende och att Jacobus togh wed- 
trää af sin hustro men intet hugg fick, så och att hon föll kull öfwer en mesktunna 
af Cursoris hustros skiutande. Jacobi hustru syster kom och hem till Jacobum och 
sade att thet war illa medh hustro Ingeborg, och när hon hade talt medh hustro 
Ingeborg, hade hon sagdt åth henne, att gåår iag hem, och säger thetta för min 
syster Jacobi hustro, lär hon seya så der plägar dhet gåå för them som äro medh 
barn.

Ericus Hesselius aflade eedh och bekende, när Jacobi hustro syster kom från h. 
Ingebor, berättade hon att h. Ingebor hade fått ondt, tå h. Margreta swarade att så 
plägar gå medh them som medh barn plägar wara.

Jacobi hustro swor att hon aldrig hade tenkt sådant om henne, och legger henne 
ey sådant till. Parterne uthwijstes och resolverades att Cursoris hustro Margreta 
böter att hon så hustro Ingeborgh stött hade (att mackten gick ifrån henne, dock 
skaffade boot åth henne) sex mk sölfwerm:tt. Finnes widare att hon annorstädes 
hafwer tillagdt henne något oärligit, skall saken ther uthinnan ståå öpen.

Den 5 Augusti
höltz Consistorium maius, praesentes woro M. Rector, Doct. Edenius, Doct. Stigze- 

lius, D. Hoffweni«r, M. Unonius, M. Ravius, Dn. Schefferus, Dn. Bureus, Dn. Vere- 
lius, M. Brunnerus. Acta notavit Dn. Olaus Rudbeck.

1. Klagade gamble humblegårdzdrengen Erih Erson, på Per Erson, att han intet 
will betala honom dhe 3 mk han war honom skyldigh, uthan kallar honom tiuff. 
Per Erson swarade att tiufwenampnet kom tili Erih Erihsons hustros förra man, och 
intet tili Erih Erihson. Resolv. Per Erihson blef förbudin således någon kalla, och 
förmantes till förlijkning eller the skulle skaffa sigh wittne, till widare sakens uth- 
förningh. Eliest skall Erih Erihson få wittne af Consistorio, att Peder Erihson intet 
will bestå, att han har kallat honom tiuf.

2. Inkallades Ericus Hesselius och frågades om lägersmålet han hade haft mz 
amman, om han tillståår sigh hafwa henne belägrat, och twenne gånger haft medh 
henne bestella som hon bekenner, först om sommaren 1662, och sedan i wintras 
1663, 8 dagar efter nyåhret. Ericus swarade iaa. Tree wekor efter Michelzmessan 
menar hon få barn. Resolv. Domen upskiutes till thess hon hafwer fått barn, efter 
suspicioner äre dher hoos, att hon medh andre hafwer haft bestella. Han setties i 
arresto re et corpore.

3. Proponerade Rector om s. Ausii enkia skulle få behålla den humblegårdztompt, 
som M. Boos enkia possiderat, och s. Ausius M. Boo skenckt hafwer. Resolv. Efter 
dher på ingen cultur, efter Konungzligit bref, anwänd warit hafwer, skall dhet
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successori i professionen tillfalla, will han tillåta Ausii enkia i lifztijden eller en 
annan tillåta att bruka den, står thet honom fritt, men intet längre än han den 
profession behåller.

Thet andra stycket som M. Boo på hans Rentemestare embete tillslagit war, och 
än ocultiverat är, skall Dn. Verelius emoot taga, och honom nu strax immission 
gifwas.

4. Thet stycket som nu warande Rectori tillslagit war af s. Laurbergio i betalning, 
skall werderas af godha män och successori opbiudas, och om han dhet efter nöy- 
acktigt accord behåller skall betalningen Rectori tillsdillas på superintendentis Carol- 
stadiensis wegnar, efter s. Laurbergius Rectori samma stycke dll be:te superinten
dentis betalning assignerat hafwer.

5. Johan Anderson giorde eedh på sin rest som han efter M. Boo fordrar nemblig 
55 dr, och blef fördenskull den samma bewilliat.

6. M. Unonius angaf om dhet Rector tillförenne proponerat hade efter Cancel
larii godtfinnande, om dhen twistigheet som här widh Academien förspöries sig 
yppa emellan dhem som proponera disciplinas philosophicas, att faculteten hade 
warit tillhopa, och intet befunnit i sin faculteet någon disformitet in docendo eller 
twistigheet; dher någon wore in physicis, komme dhen facultatem philosophicam 
intet widh, emädan professio physica är lagd till facultatem medicam.

7. Frågade Rector Decanum facultatis philosophicae huru wida facultas är be- 
tänckt att uthföra saken emoot Jonam Kiörlingh, som nu efter undfången citation 
har sigh instelt till swars. Decanus Unoni«* refererade sig in på M. Brunnerum, 
som best af den saken wiste. M. Brunner«* uprepeterade å nyo hela handelen om 
Kiörling, såsom den tillförenne fins protocollerat. Hwar på Decanus sade att fa
cultas hade samma Kiörlingz oration såsom dhen nu är improberat och owärdig dömd 
att uthgå af trycket Slötz dherföre efter någon consultation 1. att orationen skulle 
medh en public intimation ogillas, anten directe så frampt Kiörling wille den 
pertinaciter förswara, eller indirecte, om han dess vitia ährkenner, och sin förmäten- 
heet hoos faculteten och Consistorium deprecerar. Ty om så skeer, tyckes att hwarken 
autor eller orationen borde uthi intimationen expresse nempnas, uthan allenast ung
domen förmanas att intet låta något ocenserat tryckias, som här till af en och 
annan giordt war. 2. Att Kiörling skulle inkallas och hårdt tilltalas både för sielfwe 
orationens tryckiande, såsom och för den geenstörtigheet han hade betedt emoot 
facultatem philosophicam, så och den dristigheet han öfwade in oppositione uthi 
en M. Unonii disputation. Kiörling inkom och dhetta förehöltz: Han swarade sigh 
anno 1659 hafwa skrifwit orationen på latin, den hr. Scheffer censerade, sedan trans- 
fererat på grekiska, och lefwererat M. Brunnero att censeras, men emädan dher medh 
något dröyde, togh han den igen, efter han tå intet winna kunde genom orationen 
duplex stipendium som han sökte. Ett åhr efter lefwererade han orationen åther till 
M. Brunnerum, och badh honom den wijdare censera. M. Brunnerus frågade, hwar- 
före han tå intet blef censerat? Kiörling swarade: Professoren wiste best orsaken. 
M. Brunner«* swarade: Sade iag icke edher, migh heller willia skrifwa andre twå, 
än corrigera denna, efter den så obscur och vitiose skrifwin war, men dock 
uthtogh iagh dhet semste och sade, i må wäl declamera honom, men ingalunda låta 
den tryckia. Kiörlingen sade: Sedan orationen war hollin, offererade iag den å nyo 
till censur, efter iagh den gierna wille tryckia låtha. M. Brunnerus sade sigh tå 
hafwa swarat: Skrifwer den först så klar, att man dhen medh möyeligit omak cor-
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rigera kan, och ey behöfwa å nyo skrifwa, hwilken förmaning oacktadt, Kiörling läät 
tryckia orationen som hon då war.

Resolverades altså, att han skall skrifteligen och nöyackteligen afbedia boos 
faculteten denna drisdgheet. Ehest hwar han dhet icke giör, dömes han att undergåå 
paenam contumaciae efter constitutiones.

Den i i  Augusti
höltz Consistorium minus i Rectoris huus. Praesent. M. Rectore, Dn. Olao Rud- 

beck, D. Hoffwenio, M. Ravio, M. Liungh, M. Fontelio.
1. Inkom h. Anna Johans dotter M. Andreae Ar[c]tmans hustro pastoris i Sköön 

och praetenderar på expenser för den widlyftige rättegång, Gustaff Lårman åå 
Gustaff Larsons wegnar hafwer henne beswärat medh af en förment skuldfordran, 
som Gustaf Larson denne sin dotterson skall gifwit hafwa att uthresa medh. Dock 
för rätta samma saak förlorat.

Consistorium inquirerade om saken och befann uthi documenterne och begge 
dommarne Gustaff Larson ståå specificerat för sakens målzman, och Gustaf Lårman 
allena såsom en umbudzman, hwarföre Consistorium icke annars kunde än af dhe 
här till framtedde documenter remittera henne att sökia Gustaff Larson, såsom 
sakens rätta hufwudzman.

2. Inkom Anders Eskillson Och beswärade sigh öfwer den wåldförning som honom 
i wintras skall wara skedt af Rectore M. Ravio, genom Academiae wackt, för dhet 
tiufwerij på aerarium i distingz föröfwat, dherföre han och nu M. Ravium anklagar, 
efter han läät föra honom till sigh medh Academiae wackt, och sökte på all sätt att 
öfwertyga honom tiufweriet. Men (sade Anders Eskillson) när han icke mig dher 
till komma kunde, läät han föra migh i stadsens fängelse, dher iag som en tiuf 
satt och swalt i tree daghar etc. M. Ravius swarade sigh den mannen aldrig hafwa 
förr kendt, uthan när wackten bekende att han hade fält sådanne ordh, sade iag 
mig gierna willia tala medh honom. När han tå kom till migh, talade iagh, sade M. 
Ravius, först medh godho, sedan något hårdare, när iag sågh han hade sådanne 
sälsamme affecter i mitt huus, och när iag ingen beskedh kunde fåå, badh iagh 
wackten föra honom dijt the honom togo.

Jonas wacktmestaren inkallades att berätta huru Anders Eskillson förd war. Jonas 
sade, jagh waar intet i dhet föllie som up i Fierdingen sökte, uthan wij woro i 
åthskillige delar skifte i staden att inquirera. Mårten Olson kom på gatun och 
mötte migh seyandes wij hafwa fått en lijten spreek på saken, och berättade så för 
mig Anders Eskillsons ordh, hwarföre folgdes wij till borgmestaren, och borg- 
mestaren gaf ordre att taga honom. Intet förde wij honom, uthan af stadsens 
[wackt] war han förd till rådstugun etc. Vid. pl. 4 Martij.

Resolv. Emädan förre domen stöder sigh på borgmestarens relation i saken, och 
den icke änn inhemptat är, hwarföre skole twå män af Consistorio nu strax gåå till 
borgmestaren och inhempta kunskap om saken, sedan skall i mårgon saken slijtas.

3. Inkommo begge apotekarne, Nilz Volimhaus och Petter Gothfridh, att referera 
huru dhe förenas kunna om apoteketz afhandlande.

Först uplästes några species af Nilz Volimhaus cathalogo, som han dher infördt 
hade, och dock intet uthländes ifrån bekommit, uthan fått in horto bothanico. Nilz 
Volimhaus swarade sigh willia dhem uthsluta.
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Sedan frågades Petter Gothfridh om han intet will afhandla Volimhaus medica- 
menterne efter Consistorii sluut? Han nekade intet, att willia hwad billigt är af 
Nilz Volimhaus handla, men frågade om han skall obligerat wara, taga dhe medica- 
menter af honom, som fem månaders tijdh äre inkompne sedan Nilz Volimhaus af- 
sagd är. Eliest will iag, sade han, anten styckewijs eller på terminer afhandla honom 
medicamenterne. Nilz Volimhaus begierte efter förre Consistorii sluut blifwa sompt 
för contant strax afhandlat, och sompt på terminer, seyandes sig intet hafwa bestella 
medh Petter Gothfrid uthan Consistorium» lofwade mig att willia mig min betal
ning skaffa, emädan iag efter Consistorii befallning och upsatte register, hafwer dem 
förr efterskrifwit, och efter föregångit contract inbekommit.

Sedan inföll en discurs huru han sin edh hållit hafwer. Dher af D a  Rudbeck 
några puncta upläste, och wijste huru han den icke hållit hafwer. Nilz V olim haus 
swarade. Den edhen sågh iagh icke innan iagh inhades att afläggia den, och till den 
samma war iag twungen att giöra.

Dn. Rudbeck berättade af indice en deel som han altför mycket upförer, en gång 
införskrifwit hafwa, och intet kan afgåå innan dhet förgamalt blifwer. Consistorium 
swarade. Hwadh rationabiliter in pondere på en tijdh inskrifwas borde, dhet kan 
här beståås, och intet hwadh han befinnes altförmycket upfördt. 2. Alla ferger han 
upförer, behåller han sielf att uthsällia, dhet Volimhaus swarade sig gierna giöra 
willia. 3. Alt hwadh proprie hörer till apoteket, dhet behåller Petter Gothfridh och 
intet meer. 4. Hwadh han sedermera hafwer inskrifwit, sedan han afsattes, kan intet 
Petter Gothfrid obligeras att kiöpa.

Nilz Volimhaus swarade sig hafwa i förledne åhr framwijst in Consistorio sitt 
contract och rekning på the föreskrefne species, och intet sedermera förskrifwit. 
Här medh uthwijstes begge apotekarne, och giordes af ofwantalde puncter dhetta 
sluut Alt hwadh som proprie och egenteligen hörer till apoteket och M. Volim
haus förskrifwit hafwer uthi billig quantiteet, förr han afsatt blef, och så friskt är 
att dhet sig hålla kan på 2 eller 3 åhr, dhet behåller Petter Gothfrid för billig 
werdering, efter förre Consistorii sluut på terminer att betala, som Consistorium kan 
dhem emellan läggia. Dhetta skall widare till Consistorium maius refereras.

Efter detta inkallades Nilz Volimhaus och Petter Gothfridh. Först declarerade 
Rector Consistorii wårdnat och önskan att kunna dhem emellan föreena, seyandes 
att Consistorium intet will gåå ifrån sin lofwen, att hielpa honom medh apoteketz 
afhandlande, allenast dhet skeer efter billigheten, så att Petter Gothfrid icke på- 
bördas meer att behålla, än under apoteket i rätt quantiteet förståås böör. Dher efter 
uplästes slutet.

Nilz Volimhaus önskade att komma till sitt efter Consistorii sluut, och intet 
meer begiära, sade sig wara genom affect af professore Rudbeck anklagat och orätt 
afsatt, item, att allenast en Prolongation medh sigh i detta sökt warder.

D a  Rudbeck begiärte sådant skulle noteras, frågade hwad affect Nilz Volimhaus 
kan honom bewijsa, efter han så ofta hafwer warit förmant till emendation, och 
flijtigheet i apoteket, men intet acktat. Volimhaus sade sig så flijtig som dhet borde 
i apoteket wijstas. Rudbeck: Så ofta iagh gick dher om sågh iag idher intet dher. 
Volimhaus: Professoren gick aldrig dher in dherföre kunde han ey weta, om iag 
war dher inne eller ey, efter mången kan inne ståå, som dhen uthom gåår intet 
seer. Profess. Rudbeck frågade wijdare, hwadh han menar med sin beskyllning, 
och om han anklagar sigh? Volimhaus swarade att han intet klagar honom ann.
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Här medh slötz dhetta. Och Rector will i mårgon referera förbe:de sluut till Con
sistorium maius, tå dhe begge wara skola tillstädes.

4. Anders Person borgare, fodrar af Bengt Matzson humblegårdzmestaren 8 1/ 2 dr, 
hwilka Bengt Matzson till Matthismesson lofwade contentera willia. Dhet Anders 
Pederson åthnöydes, och dhe både handrektes om.

5. Wackten säger sig intet kunna gåå wackt, innan saken medh bönderne och 
Staphan Anderson blifwer uthfördh. Resolv. Saken måste uthföras för lagh och rätta, 
penningar till citationer och papper beståås actori af expense penningarne.

6. Frågade Rector, om wackten skola fåå något af mulcta som faller af grassa
toribus dhe angifwa. Resp. Af armis fins in constitutionibus att dhe bekomma skola 
sin tertial, men att dhe af mulcta pecuniaria skola något fåå, ähr ingen lex. Dock 
att dhe måtte giöra så mycket större flijt, ähr billigt, att dhe tertiam partem be
komma, som af dheras angifwande faller.

Den 12 Augusti
höltz Consistorium maius praesente M. Rectore, D. Lithman, D. Odhelio, M. P. 

Rudbekio, Doct. Lipstorp, Dn. O. Rudbeck, D. Hoffwenio, M. Ravio, Dn. Verelio, 
M. Brunnero, M. Fontelio.

1. Aflade Dn. Petrus Rudbeck assessoris iuramentum in Consistorio.
2. Uplästes Kongl. fullmackt de dato 14 Febr. pro Dn. Gavelio till ordinariam 

professionem iuris, uthi Doctoris Sidenii stelle*. Slötz att i tillkommande weka kan 
honom introduction tillåtas.

3. Samuel Vereli/w inkom emoot Jonam Fallerium om dhen hesten han hafwer 
warit beskyldt före att stuckit för Fallerio på Ramsta skogen, och af sådan orsaak 
obligerat warit halfwa hesten förr betala. Nu söker Verelius reconvention på Falle
rium, lefwererar en witmesskrift att han icke hadhe werian uthe samma gång han 
redh Fallerium förbij. Item inlefwererade ett Nordmans bref, att en af wagn- 
hestarne för herrefolchetz wagn, hade slagit Fallerium och hans hest.

Jonas Fallerius sade sig hafwa talt medh Andrea Nordman i höstas och bedit 
honom tala medh Verelio om någon hielp till hestens betalning, tå sade Nordma» 
sig fuller sedt att herrehesten slogh honom på armen, men intet sågh han att 
hesten bleff skadd, och hade iag wist att tu hade warit min landzman, sade han åth 
mig, tå skulle iagh hafwa lagat hoos fruarne, att tu hade någon hielp bekommit, nu 
seer iagh att Nordman bekenner annat.

Vereli«r påmintes att denna saak war dhem förr emellan slitin i Consistorio, att 
dhe hwar sin halfpart beståå skulle, dher till Vereli#j sielfwiliandes sig tillbödh. 
Samuel Vereli»r swarade: Jagh blef urgerat till att gifwa den halfparten, så ofta 
iag war för rätta om dhenna saken blef iag så twungen och trugat af Rectore, att 
iag måste gifwa, eliest hade iag intet sluppet.

Doct. Lithman wittnade, att så ofta Vereli»j war för rätta in Consistorio hörde 
han intet någon trugas medh honom, uthan förmantes att dher han wiste sigh 
skyldig, skulle han sielfkrefiandes bequämma sigh. Tå Vereli«r swarade, att ehuru- 
wäl iag weet mig oskyldig will iag lijkwäl gifwa halfparten, att iag må dhenna saak 
qwitt blifwa.

• Beträffande denna formulering se C. Annerstedt, Upsala universitets historia, II: 2, Upps. 
1909, s. 70, not 2.
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Consistorium skiärskådade saken, och slöt: Emädan Fallerius icke hafwer wittne, 
huru och när hesten skadd war, ty lägges honom 14 dagar före, att skaffa sigh 
wittne huru Verelius skadan giordt hade.

3. Påminte Rector om futuris stipendiariis att nu nödigt ähr tijdhen determinera 
när andre examineras skola. Hadorphius påminte om Olao Vångh, Laurentio Nicolai 
Wgotho, Samuele Dalino, Johanne Granagrio, Engelberto Bure, som i förra examine 
ähro approberade. D a  Rudbeck sade att registret ännu icke ähr färdigt på rumen 
som lösa ähre. Resolv. Nu medh första skall eftersees huru många rum ähre lösa, 
och sedan skall determineras om dhe andra som approberade ähro. Sedhan tages i 
betänkiande när flere examineras skola, och till dhe öfrige rum insetdas.

4. Nicolaus Brandius söker duplex stipendium in theologia, emädan simplex ähr 
för honom expirerat, och han nu intet annat hafwer att uppehålla sigh medh. Resolv. 
Honom bewillies provisionaliter Communitetet, till dess han medh första accomode- 
ras kan medh någon lägenheet, hemma i stiftet, dher om Consistorium honom medh 
första till superintendenten recommendera will, emädan han wackre progresser här 
giordt hafwer, dher igenom han Gudz försambling och ungdomen dher nidre tiena 
kan.

3. Wacktknekten Erih Persons supplica[ti]on uplästes om någon hielp etc. Pro 
resoL Aff i fisco giör Dn. Rudbeck förslagh hwadh han kan fåå för dhet han 
wackten förestodh förr än denne wacktmestaren tillsattes.

6. Proponerade Rector om professores, som ännu borta ähre, skola taghas till 
notam, eller man skall ännu nogon tijdh bespara. Resp. Efter Larsmesse daghen 
böra dhe publice läsa och in Consistorio praesentes wara, dhe som dher efter borta 
ähre, låther iag tå upskrifwa, sade Rector, och Consistorio framdeles tillkenna 
gifwer.

7. En ny grinn skall förfärdigas för humblegårdarne, sumptus contribuerar hwar 
och en för sin deel, och den skall settias mitt uthi.

8. Jöns Nilson och Johan Matzson supplicera om 50 dr som felas af dheras förre 
afkortade löön någre åhr sedhan. Resp. Kongl. staten war dhen tijdh icke större, 
dherföre kan icke Consistorium dher till swara.

9. Uplästes illustrissimi Cancellarii bref de dato 31 Julij 663 om någre godz för
bytande ifrån Academien till Furstl. N:de Hert. Adolph. Dn. Vereli«i berättade 
om dhe begierte hemmans godhe lägenheter som alldeles omistandes ähre för Aca
demien, och beståå sig wäl i godh och ondh tijdh. Consistorium fann dherföre 
nödigt sökia muntelige» eller skrifteligen sådant undanböya och afbedia hoos H:s 
ExcelL att icke H:s ExcelL androm uthi sådan begiäran bijfalla wille, efter Acade
mien mestadelz blifwer till korta genom alle bytea

10. Uplästes Oloff Larsons enkias supplication om remission på den skuld hon skall 
betala efter M. Boos rest. Resolv. Consistorium har ingen makt sådant att remit
tera.

11. Företogz att consulteras, huru apotekarne förenas kunde om apoteketz afhand- 
lande, och discurrerade länge här om  Somblige tyckte att Consistorium intet mycket 
kan läggia sigh dher om  Doch efter Consistorii förste lofwen den 18 Aprilis 1662, 
uplästes och approberades minoris Consistorii censur och dom, förledne 11 Augusti 
fattat.

Nilz Volimhaus badh Consistorium giöra en ändskap efter sitt förre sluut och 
tillbörligen see sitt besta, att han icke längre må efter sine penningar, emädan
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han allareda tappat hafwer igenom förskempt och förkastat till 2000 dr. Dn. 
Rudbeck begierte upsatt på hwadh hans förlust i sticker, så willia dhe swara till 
hans klagan. Volimhaus sade sigh hafwa om alla saker medh Petter Gothfrid för
enat, dher öfwer Petter Gothfrid hans register medh egen hand underskrifwit hafwer, 
och om kiöpet församdtz, så att nu intet meer tillbaka ståår, än att han blifwer för- 
wissat om sine penningar, begierte och inständigt ett uthslagh af Consistorio, om 
han kan blifwa befordrat till sin betalning, hwar och icke måste han sökia sin 
rett annorstädes, emädan han seer allenast en Prolongation medh sigh sökias. Efter 
någon discurs blef slutit, att medici giöra efter förre sluth ett extract af dhe saker 
som egenteligen höra till apoteket, och see hwadh dhet bestiger, sedan måste tillsees 
huru dem emellan kan liquiderat blifwa.

12. Angaf Rector om en ny Depositore, efter Claudius blifwer accomoderat medh 
lägenheet här ifrån. Jonas Gravander som ofta dher uthi prof har giordt, tillbiuder 
sig om Consistorium honom behagar. Dhetta upskiutz till thess Claudius har tagit 
affskedh.

13. Anders Eskillson emoot M. Ravium war intet tillstädes, som doch i gåår till
sades att skola i dagh ändskap fåå uthi sin käran.

14. Tomas Lårman begiärer expense penningar till att uthföra saken emot Anders 
Staphanson, hwilket bewillies af expense penningarne.

15. S. Bringii enkia och Hedrasi fodra uthslaag om hemmanen Kongl. M:tt dhem 
tillsagt hafwer. Hedrei enkia begerer Slafwestadh. Resolv. Någre fåå undantagandes 
skall henne option gifwas af Jacob Andersons fögderij uthwellia sig ett, hon will. 
Rentemestaren lofwade wijsa dhem iordeboken, och itt upsatt lefwerera af Jacob 
Andersons fögderij.

16. Rector fodrade åther af Decanis ra/#önem lectionum sub antecedente rectoratu, 
hwilket lofwades medh första lefwererat blifwa.

17. Gustaff Baners böcker efterspordes som till Consistorium någre åhr sedan 
hafwa intagne warit. Resp. M. Fontelius lofwade att willia gifwa ett opsatt på dhem 
han weet beskiedh om.

18. Curio låter tillkenna gifwa genom Doct. Lipstorp, huru Academiae tryck en 
delz mekta incomplet ähr inkommit, endelz och förnött, att snart intet något 
redeligen dher medh kan arbetas; nu frågar han om Consistorium will tillåta honom 
förskrifwa en skriftgiutare ifrån Lyneborgh, som under Academiens inspection all 
odugelig skrift omgiuta kan, sampt och om Consistorium will gifwa honom mensam 
communem och wer[k]stadh hålla dher han kan giuta uthi, sampt medh billig betal
ning. Consistorium discurrerade här om, tyckte för stoor kostnat komma på Aca- 
demien som medh förre trycket skedt är, genom Academiens stora skada, och best 
wara, att dhen som trycket hafwer, ståår kostnaden sielf. Resolv.. Detta fins nödigt 
differera till thess Curio hijtkommer sielf, att man hans muntelige förslaagh och 
mening intaga kan.

19. M. Boos enkia begiärer halfwa råghsäden i åhr i Malma, efter hon den uthsått 
hafwer. Resp. Will hon betala sin förre skuldh, och strax lefwerera denne åhrs uth- 
lagor, tå kan hon fåå säden som den nu ståår, i medier tijdh skall Päder Bengtson 
låta afskiära hwadh dher ähr.

Den 15 Augusti
höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, Dn. Olao Rudbeck, M. Liungh, 

M. Fontelio.
15-701118 Sallander
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1. Inkom Jonas Flundra en adelzmans tienare, och beswärade sig öfwer Ericum 
Linning, att han efter itt begynt ordkastande medh sig i natt hoos inspectoren, 
widare när dhe hemkom/we på nattstugun, hafwer dhet samma itererat och begynt 
gifwa på honom, medh sin egen weria; sedan togh han min egen weria (sade 
Flundra) och wille dhen afbryta, hwilket när han icke kunde, kastade han dhenn 
uth för trappan, togh sedan sin egen weria igen och widare begynte gifwa på 
migh, dher af iag dhetta såret fick öfwer wenstra handen, dher efter kastade han 
åther sin egen weria ifrån sigh, togh migh i håret, slogh migh i hufwudet, som 
ännu kennes, slogh mig blånor på armen, och flere städz dhem iag will wijsa. 
När iag begierte mine kläder af honom, såsom gehäng strumpor etc. på dhet iag 
finge skillias ifrån honom, fick iag intet annat än hugg igen. Sedan wille han taga 
sine pistoler och skiuta migh, när iag kom medh Rectoris budh, som Cursor weet 
berätta.

Linning sade: Denne Jonse Flundras berättelse ähr största lögn och osanning. 
Denne dreng kende iag aldrig förr än i Stockholm, tå iag skulle resa hijt, stodh 
han på stranden och tillbödh sig willia resa uth i någon träägårdh; iag kunde för 
höfligheet skull intet neka, och när wij komo uth, hölt iag honom fritt hela resan 
h i j t  å th , på hela den wägen hafwer han största o t i j d i g h e e t  öfwat, talat illa om stu
denter, dhem iag förswarade. I Knifstadh prestegårdh stelte han sigh illa, wår träta 
war mest dher om, att han war näsewijs i  munnen om studenter, dhet iag icke 
kunde lijda, uthan honom tysta wille.

Petrus Cursor sade: När iag kom och skulle citera honom, fann iag hono/» på 
Slotzbackan på sin hest, dher iag citerade honom, när han fick see Flundran sade 
Linning du hunsfott iag skall rätt nu betala digh, och ryckte på pistolen, men tå 
dhen andre gaf sig undan, wende han igen, och badh Flundran blifwa wen medh 
sigh, dhet the giorde och handrektes, dhet iag wittnar, sedan badh Linning föllia 
sigh hem thet iag och giorde, huru the sedhan hafwa begynt ordkastas, och å nyo 
blifwit owenner, weet iag intet.

Wacktmestaren bekende, när han inkom woro dhe kifwande, Flundran begierte 
sina kläder, den andra wille intet låta honom fåå dhem.

Consistorium skärskådade Jonas Flundras käran och hugg, och befann en blåna 
öfwer wenstre armbogen, item en skåra öfwer armleden, hwarföre emädan Cursor 
wittnade här till om pistolz ryckiandet, och oqusedins ordh, blef denne sentens 
feld.

Först, emädan Linning befinnes hafwa slagit Jonam Flundra en blåna, skall han 
böta 12 mk sölfwrm:tt efter Sårm. m.wilL IX cap. 2:do. För håårdragh, och att 
Linning har slagit honom omkull, böter han 6 mk sö\iwerm\tt efter XII cap. 3:tio. 
För pistolz uthryckiandet 6 mk efter dhet 12 cap. Sårm. m.willia. 4. För oqusedins 
ordh 6 mk sölfwrmrtt efter Rådst LL. 31 cap. § 2. 5. Tages Jonas Flundra i Ko- 
nungz fridh, och Linning förbiudz honom något wåldsampt tillfoga emoot KongzB. 
31 cap. 6. Skall Linning blifwa i arrest till thess han böterne uthlagt hafwer, 
wacktmestaren skall dhem strax upfordra. 7. Skola dhe omwexla hwars andras 
kläder, hwar till sin ägare.

Rector förmante Linning medh mång ordh, att han skulle undfly sine ungdoms 
feel, om han will continuera widh Academien, eller och sökia sig annor lägenheet 
här ifrån.

2. Bewillies Jonse Hult af sitt stipendio 50 dr kopp<*rm:tt och dhe resterande
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50 dr inlefwereres till fiscum Consistorii, att gifwa fattige som tiggiandes komma 
till kyrkior eller annor olägenheet.

Den siste Augusti,
hölt M  Rector inquisition medh humblegårdzfolchet.
1. Frågade Rector om humblegårdzmästaren hafwer sig annan tienst hoos hr. 

Gripenhielm tagit. Han förwägrade, säyandes sigh under Academien willia qwar 
blifwa tillijka medh desse gamble drengier, Anders Abramson, Oloff Jacobsoa Oloff 
Johansson begiärer afskedh ifrån humblegården och Oloff Erihson.

2. Angaf humblegårdzmestaren Johan Erihson till humblegårdzdreng uthi dheras 
stelle som afträda, item Staphan i Staby, hwilka confirmerades till tiensten medh 
sådan förordh, att dhe blifwa boendes här i staden, dhe tijdher som arbete ähr. 
Sammaledes togz Staphan i Staby uthi betänkiande dher någon platz löös warder, 
och försäkrades till tienst, dher han här på orten kan boendes warda.

Sedan angaf och humblegårdzmestaren, Erih Erichson, Doct. Sidenii drengh, och 
Maas Erihson.

3. Pålade Rector humblegårdzmestaren att igenskaffa Oloff Erihson sin spade, 
som han hafwer honom ifrån tagit.

Den 2 Septembris

höltz Consistorium minus, prassent. M. Rectore, Doct. Lipstorph, M. Unonio, 
M. Ravio, M. Fontelio.

1. Inkom Johan bagares son och angaf Danielem Larium och Petrum Collovium 
Smolandos, för hwilka B irgers Ger[d]slovius i midsommars hafwer tingat 3 kamb- 
rar 1 kiök, en bodh och kellare åhret om, nu willia dhe flyttia sin koos, och icke 
hålla sitt contract, det Johan Matzson begierer förekommas medh lagh. Desse beggie 
Daniel och Petrus sade sigh haffwa anmodat Birgerum Gerslovium att tinga för 
sigh herberge, men intet afwetat att han åhret om betingat hafwer förr än nu werden 
thet säger.

Rector frågade studiosos huru mycket för kambrarne accorderat war. Dhe swarade: 
Gerslovius sade oss att Johan Matzson wille hafwa 4 rixdaller för hwar kammar 
om åhret, men intet sade han oss hela åhret omkring, uthan wij förstodo, att wij 
till Michelsmessetijdhen betala skulle.

Consistorium discurrerade om saken och resolverade: Studiosi skola till Gerslo
vium skrifwa, och skaffa till nästa post hans bref på den tijdh han contraherat haf
wer. 2. Om dhe i medier tijdh willia uthflyttia, måste dhe anten stella caution för 
hwad dhem tilldömdt blifwer, eller lemna så mycket af sine saker qwar, till dess 
saken uthförd warder. Dok gifz them tillståndh att förena sig medh wärden, om 
han kan låta sigh nöya medh dhetta fierdedelz åhrs husalego.

2. Erih Persons gamble wacktdrengens postulatum om dhe 100 drs sölf«>erm:ttz 
böter han hafwer warit saakfälter till för dråpet. Rectoris deel hafwer han arbetat 
före, hwilket M. Unonior wittnade: Målrågande rätten sade Erih Person blef mig 
tillgifwit efter dhe mig intet försorgde i fängelset på 23 wekor, uthan iag måste mig 
sielf uppehålla, för Consistorii deel är mig afkortat 200 dr af min löön, hwarföre 
såsom Consistorium icke borde hafwa meer än halfparten, beder iag gierna att få 
dhet andra tillbaka. Resp. När i aeterne blifwer noga eftersedt, hwadh dher uthi
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finnes, och Rentemestaren hemkommer som berätta kan, hwad af hans löön är af- 
kortat, skall han fåå uthslagh.

3. Johan Gammal inkom, anklagat af Loccenio och flere för mycket skiutande 
nyligh i sin kammar, dher om Rector honom förbudh skickadhe, men blef doch 
intet åtherhåld dher på, uthan han skiööt mera sedan än förr alt in på natten.

Gammal swarade sigh intet hafwa skutit, uthan en fremmat man från Helsinge- 
landh som hade ährende till mig ifrån min swåger, han kiöpte sielf ööl och skiööt. 
Intet rådde iag dher före, icke skedde thet heller medh min willia.

Rector förehölt honom huru han dhet samma förr giort hade, och D. Locceniftr 
honom förbudh sändt, men Gammal swarat, Doct Loccenii giester giöra dhet 
samma, hwarföre fåår iag icke fritt giöra så medh? Hwaruthaf itt stort argument 
är att Gammal hafwer dhet medh willia giordt. Johan Gammal nekade inständigt 
till alt skiutande, dherföre uthwijstes han och consulterades om saken. Sedan när 
han å nyo inkallades och förehöltz sakens wicktigheet, bekende han. Sandt war 
fuller dhet att iag skiööt några gånger medh then andres pistoler, men inga hade 
iag sielf. Feltes altså fölliande sentens.

Först felles Johan Gammal till 8 dagars fengelse för detta sitt skiutande, och 
uppenbare contumacia, efter han medh sådant icke hafwer ophördt, eller afstyrdt 
sedan Rectoris förbudh kom. 2:do hafwer han förwerkat pistolerne eller 4 rixdrs 
wärde i samma stelle. 3. Måste Johan Gammal afbidia hoos Rectorem, Doct. Loc- 
cenium, och flere som han medh sitt owäsende offenderat hafwer.

4. Benedictus Vigeus, s. Bringii enkias fullmektig, inkom öfwer dhet beswär in
spectores aerarii hafwa giordt på Flogestadh byggningen, andrager sin matmoders 
begiäran, att få gifwa den nye ladan medh 2 golf och loge (som sal. Bringi«r 
icke långe sedan upbygdt hafwer) till refusion för dhet som mangla kan, efter hon 
eliest hade förhoppning haft, att fåå den föra tädan såsom öfwer bygnat Resolv. 
Detta upskiutz till inspectorum aerarii hemkompst.

5. Wacktdrengiarne beswära sigh att wacktmestaren förer dhem intet, som sigh 
böör, ann, och skiuta sigh in på M. Ravium, att han fuller weet af hans otijdige 
wesend i sitt rectorat. M. Ravius uhrsäcktade wacktmestaren, sade honom flijtig nogh 
hafwa warit i sitt rectorat, och så mycket han weta kunde, giort sitt embete, men 
hwadh nu wackten kunna emoot honom hafwa, det weet iag icke sadhe profes
soren. Ifår medh differerades dhetta till en annan tijdh.

6. Gislonis Jonse petitum om stipendio efter illustrissimi Cancellarii recommenda- 
tion, blifwer i minne, allenast han insteller sigh efter H:s Excell. resolution till 
examen, när om andre expectantib«r handlat blifwer.

7. Inlades ett Nilz Volimhaus bref om uthslagh i sin förre begiäran.

Den 5 Sept.
kallades professores i kyrkian, och Rector proponerade om hwad timme D ominus 

Gavelior kan få publice läsa på.
Resolv. Klockan 8 in veteri maiori, som allena efter Kongl. resolution löös är, 

blifwer honom tillslagin.

Den 9 Septembrä
höltz Consistorium maius praesent. M. Rectore, D. Stigzelio, D. Lithman, M. P. 

Rudbeck, D. Sidenio, Doct Lipstorp, Dn. Gavelio, Dn. O. Rudbeck, Doct Hoff-
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wenio, M  Unonio, M. Ravio, Dn. Scheffero, Dn. Bureo, M  Liungh, Dn. Verelio, 
M. Brunnero, M. Fontelio.

1. Aflade Dn. Gavelius iuramentum assessoris in Gonsiscorio.
2. Bewilliades Erih Matzson i Torsen dhe anwende 33 dr kopparpenningat tili 

afkortning på sina uthlagor, som han på syyn emoot sin granne, en skattebonde 
kostat hafwer.

3. Uplästes illustriss. Gincell. bref för M. Boos enkia att få behålla Malma till 
brukningz emoot uthlagor. D a  01. Rudbeck refererade illustrissimi Gmcellarii be- 
tänkiande här om, att när hon ricktigt betalat hafwer sin förre rest för hemmanet, 
kan det henne tillståås för uthlagor som andre. Resolv. Bonden som hafwer lagligen 
stadt hemmanet måtte först sittia sitt bruuk och säde thetta åhr. Sedan föllies Rikz 
Guitzlerens betänkiande dher uthi, att när hon först betaler sin förre rest niuter 
hon H:s ExcelL bref till godho. Dher om skall till H:s Excell. skrifwas och på
minnas hwad difficulteter här iempte medh enkians orichtigheet ähr till att be- 
tänkia.

4. Gttalogus praelectionum skall nu förfärdigas.
5. Påminte Rector om stipendiariis som nu tillsettias borde. Här om consulterades, 

och efter ingen perfect index war på dhe lösa rum, tillsattes allenast denne gång:
Till facultatem theologicam Petrus Blixt, och Nicolaus Brandi#; till dess han, 

här ifrån medh första afhielpes.
En studiosus från Bååhuslään tillståås G)mmunitetet medh sådan condition att 

han medh första examineras skall.
Till facult. juridicam tillsetties Abraham#; Hasslegreen.
Till medicam, uthslutes Boder#; och i stellet insetties Nicol. Figreli#;.
Till philos. insetties Olaus Wångh, medh första occasion blifwer registret på dhe 

öfrige vacant rum löse.
6. M. Unoni#; påminte om Nicolao Celsio, som af Rijkz Cantzleren commenderat 

är muntelig till stipendium. M. Rector och Rudbeck refererade Rijkz Cantzlerens 
betänkiande här uthinnan, att dher han funnes capabell såsom andre, kunde han 
blifwa hulpin, dherföre skall han skynda sigh under examen, och låta höra hwadh 
han kan.

7. S. Bringii enkias postulata, 1. att hon måtte slippa huserötan i Flogstadh emoot 
den nye ladan hon dher lempnar. Här ond voterades och slötz: Stall måste hon 
ännu dijt skaffa till ladan, efter Doct. Lipstorp låter sigh dher medh nöya. 2. Efter 
hon ey har fått meer än 300 dr på nådhåhret, begiärer hon något mera. Resp. Efter 
illustrissimi Cancellarii resolution ähr emellan, att commissarii skole snart komma 
och öfwersee rekningarne, derföre måste sådant upskiutas till den tijdh.

8. Deputerades efter Doct. Hoffwenii begiäran, Dn. Joh. Bure#; och Dn. Johan 
Bergh, till synes män i Törneby.

9. Företogz Anders Eskillsons saak medh M. Ravio.
Stadztienaren Mårten Oluffson inkom att berätta om Anders Eskillson huruledes 

han blef till Rectorem förd. Han sade, när iagh sökte kring stade# efter desse tiuf- 
warne tillijka medh humblegårdzmestaren, wacktmestaren och en annan af humble- 
gårdzfolchet, kommo wij in hoos hans granne dijt Anders Eskillson och kom, och 
sade några ordh till oss att wij intet skulle sökia tiufwarne hoos sådant folch, 
uthan hoos dem som hafwa lagdt granen uth för RenteCammaren, den dhe hafwa 
brutit medh, dhe samma äro intet så långdt borto, dhe äro in om stadz stachetet.
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Här på frågade wij honom, huru han weet hwadh hafwa brutit medh, och att dhe 
äro inn om stadz staketet, och hwad mera wij kunde seya åth honom, der medh 
när wij ginge nidh före, mötte wij Jonas och sade honom Anders Eskillsons ordh, 
sedan folgdes wij till borgmestaren, och iagh berättade Anders Eskillsons ordh, hwar- 
före befalte oss borgmestaren föra honom up till sigh, wij som upförde honom wore 
begge ibland både af staden och Academien.

Anders Eskillson sade: Jagh blef ryckter medh wåld af Jonas att gåå till Rec
torem. Der hoos sigh tilläde Rector migh fullkombligen dhet tiufwerij, wijste migh 
huru iag hade brutit sönder carmen och iernen. M. Ravius nekade att hafwa honom 
tillagdt dhet tiufwerij, uthan förtalde allenast huru dhet sönderbrutit war, och frå- 
gadhe honom hwadh han dher af wiste, efter han sådanne suspicacia verba felt 
hade som wacktfolchet berättade och på honom wittnade i mitt huus. Anders Eskill
son beropade sigh på M. Brunnerum som tå war hoos Rectorem medh flere och 
hörde thet. M. Brunner&r nekade att hafwa hördt om Rector tilläde honom tiufwerijt, 
men sant war det att Rector gick på honom medh täte frågor, om han icke wiste 
något dher af, efter han sådanne ordh fält hade. Anders Eskillson sade, Rector 
frågade mig första iag kom, hwar dhe tiufwar woro som hafwa stulit i Ränte- 
Cammaren i natt, och badh mig bekenna huru thet war tillgångit, sade och, iag 
måste giöra all berättelse innan iagh slipper. M. Ravius swarade sig ey annorlunda 
medh honom talat än han tillförenne berättade. Här medh uthwijstes parterne, och 
Anders Eskillson sade, 1 neka nu till idher ordh professor. Iagh är en fattig karl, 
men intet tager iagh mine ordh igen såsom i giöra.

Efter detta delibererades om saken, och efter inge wittne å Anders Eskillsons 
sijda än wore, inkallades han å nyo, och frågades om han kunde skaffa sigh wittnea 
Han swarade, saken ähr nogh wittne i sig sielf, intet gick iag godwilligt till Rectorem, 
men iag seer fuller thet är af wägen iag måste klaga mig rättelöös. Anders Eskillson 
förehöltz sin otijdigheet emoot Consistorium, efter ingen nekar honom sin rätt, 
allenast han skaffar sig wittnen, som Consistorium kan hafwa sig i detta målet att ef- 
terrätta.

Bengt Masson och Johan Erson skole till härnest kallas att berätta hwadh dhe om 
saken weta.

10. Anders Jönsson borgare hwars gård flytt är af profess. Rudbeck undan trä
gården, klagar att honom icke ähr satisfaction skedt uthi bygningen som är lofwat 
Resolv. Gode synesmän skole sättias som besee måste hwad han mist haiwer, och 
igen bekommit, sampt dem emellan läggia.

11. T \A\spannemå\n till io  eller 12 tunnor i quarnen, som i augusti månat in- 
samblat ähr, selies för io  dr tunnan, samma kiöp är på den andre spannemM. här 
efter faller, men tort hwete 16 dr tunnan.

12. Rector påminte om någre åthskillige ährender, som nödige ähro medh första, 
Kongl. M:tt föredraga, såsom om qwarnen, och bortkompne hemman undan Aca
demien etc. Consistorium hölt dhetta höghnödigt wara, och designerade Rente- 
mestaren till samma werfz förrättande i Stockholm.

13. Lappen på Communitetet bewillies någon hielp af mulcta.
14. Confirmerades Jonas Gravander till Depositoris embetet uthi Claudii stelle. 

Locus depositionis blifwer nytt förfärdigat ofwan på auditoria, i medier tijdh holles 
depositioneme in maiori Gustaviano medh skickeligheet. Depositor novus skall till
hållas att bruka större moderation och höfligheet in deponendo än här till skedt är,
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item skall han sökia till att undfly dhe obscoeniteter och andre otienligheter, som 
på någon tijdh sig tilldragit hafwa.

15. Någre Academiae bönders klagomåål äre inkompne öfwer sine kneckter som 
mycket förrymde ähro, sedan dhe sin legha uthbekommit haffwa, hwar igenom 
böndren nu qwelies i dhe afweknes stelle, ibland desse ähr Matz Person i Nyfwela, 
Erih Eskillson i Danmarkz byn, Johan Matzson i Körlinge och Wengie sochn etc. 
Resolv. Om dhetta skall till H:s KongL M:tt och Krigz Collegium skrifwas, medh 
underdånigt anhållande att Kongl. M:tt wille några medel uptenkia, huru dhe för
rymde kunde upsökias, att ett sådant skadeståndh icke å nyo in på allmogen trans
porterat blifwer.

16. Proponerade Rector, om wackten kan beståås någon tertial af dhe böter som 
falla efter dheres angifwande för natterop etc. Resolv. Consistorium bewillier dhem 
tertialen af sådanne böter, på dhet the i sitt embete dhess flijtigare wara måtte.

17. En ny citation skall öfwergåå till Petrum Julinum, att han tili Michaelis tijdh 
sig hijt förfoga skall, och ståå för sin saak till rätta.

18. Fordrade Rector rationem antecedentis rectoratus, efter den icke ännu lefwe- 
rerat är. M. Ravius lofwade sig i mårgon den lefwerera willia till Rectorem.

19. Dher näst påminte Rector om Sundelii långlige absentia, som ännu intet 
publice hafwer läsit. Dn. Bure#; aflade hans excusation efter D a  Sundelii begiäran, 
alldenstundh Sundeil råder icke sielf dher om, utha» hafwer blifwit uppehållin af 
Rix Skattmestaren, hwilka orsaker han sielf will afläggia när han hemkommer. 
Sedan excuserade Dn. Bure«/ sigh att han något senare hafwer begynt att läsa än 
dhe andre professores, hwilket dher af ähr kommit, att hans auditores intet förr 
hafwa tillstädes warit. Således excuserade Dn. Gavelius sin långlige absens i wåras 
propter oculorum infirma*» valetudinem, hwilken honom i detta fall dröyde, hop
pandes att honom icke förtenkies eller imputeres att han hafwer sin eedh i någon 
måtto violerat. Consist. swarade: Laghlige hinder kunna ingen imputeras till för
summelse, efter constitutiones icke om 8 eller 14 dagars nödwendige bortawaru talar, 
uthan allenast om negligentia.

20. Doctor Stigzelius insinuerade om sin och dhe andre curatorum resa till H:s 
Excellens, hwarest H:s Excell. företogh constitutiones och igenom lopp, sampt för
hörde huru the hållas. Dher ibland inföllo någre saker som H:s Excell. tyckte behöfwa 
dedaration eller förändring, såsom nu Rectori insinuerat är att föredraga Consistorio. 
Till exempell will iag allenast nempna, dhet i constitutionib#; ståår att novus De
canus skall hafwa ra//onem praeteriti decanat«/, hwilket H:s Excell. tyckte best 
wara att förre Decanus giör dherföre rekenskap, som weet hwad under honom är 
läsit och passerat. 2:do. Om examinib#/ promovendorum inföll och en discurs. 
Dn. Rudbeck lade sig emoot, att ingen [o: dhen] som will blifwa philosophiae 
magistet skulle tillförende examineras af theologis, dher om en långlig discurs inföll, 
iag disputerade länge dher före, och defenderade så länge iag kunde, men sist föll 
Rijkz Cantzleren på Rudbeckii sijda, och tyckte att theologorum examina böre intet 
hållas medh en philosophiae studioso.

Rector begynte sielf upläsa dhe författade puncter, och när capitis 18. tit. 2 § 
i:m i dedaration uplästes om disputationibus som per se excitera turbas, att dhe 
böra allenast förståås, som ähro contra religionem, statum reipublicae eller bonos 
mores etc. Tå berättade Dn. Olaus Rudbeck, att den«e punct blef dher uthaf omtalt, 
att Rijkz Cantzleren förmälte huru theologi hafwa sig något öfwer Doctoris Hoff-
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wenii disputation beswärat, och sagt dher uthi wara någre semina photinianismi etc. 
Doctor Hoffweni«j begierte weta om han wore anklagat af facultate theologica för 
sin disputation hoos Rijkz Cantzleren. Decan#j Doct. Lithman swarade, att facultas 
theologica aldrig hade angifwit Doctorem Hoffwenium, eller hans disputation an
klagat, att hafwa uthi sig semina photinianismi. Doct. Hoffweni«r sade sig draga 
then tillförsicht till facultatem theol. att dhe seya sig i ögonen, hwad the hafwa 
emoot, och icke hemblig något tala. Doct. Stigzeli#j swarade iaa, wij ähre intz 
så redde, wij giöra wel så, när dhet behöfwes. Dherföre när disputationen skulle 
hållas, kom faculteten öfwer ens att tå warande Decan»j, skulle publice admonera 
dliet som syntes förnembligast behöfwa declaration, dhet han och giorde, och sedan 
berättade facultati sådant swar, medh hwilket wij låto den saken falla.

Sist när Rector alla puncterne upläst hade blef slutit, att en copia der af skulle 
communiceras hwar faculteet, på det the särskilt hwar för sig dher öfwer betänkia 
måtte, och sedan skrifteligen inläggia.

21. Om Jonae Kiörlingz saak blef frågat huru den ähr bijlagd hoos facultatem 
philosophicam och slötz att en inhibidon per publicum programma skall anslagit 
warda, och studiosi förbiudas annorstädes något tryckia låta, som ey tillfyllest 
censerat ähr-

22. Proponerade Rector om Oluff Jonsons mågh, som begiärer spannemåi för con- 
tant penningar sig tillhandla. Resolv. För tijo dr contant, kan honom bewillies en 
post, såsom han infinner sig hoos inspectores öfwer.

23. Johan Andersons rest skall selias Isach Kock för 10 dr tunnan denne tijdh.

Den 10 Sept.
höltz Consistorium minus, prassent. M. Rectore, D a  Petro Rudbeck, Doct. Hoff- 

wenio, M. Fontelio.
1. Inkom Johan Kock en bagare gesell ifrån Stockholm och beswärade sig öfwer 

itt gårdekiöp som han medh pappersmakaren Johan Weiser ingådt hafwer öfwer 
en hans gård i Stockholm att betala på terminer. Detta kiöp will nu intet pappers- 
makarens hustro beståå, älger gården wara kiöpt af hennes barns penningar, och 
försåldt af mannen, henne oåthspordt och barnsens målzmän, hwarföre hon icke 
will beståå dhet kiöp uthan will sielf gården behålla.

Johan pappersmakare inkom, frågades om han gården sålde medh hustrunes samp- 
tyckie? Han sade ney, hon wiste dher intet uthaf. Item frågades han anten dhet är 
hans egne penningar eller hans stiufbarns? Han swarade, mine stiufbarns penningar 
ähr dhet

Pappersmakaren frågades om han will ståå dhetta kiöp. Han swarade, iag kan 
dhet intet, efter det är mine stiufbarns gårdh.

Efter saken klar war af hans egen bekennelse, feltes dommen.
Emädan Johan pappersmakare bekenner sig icke kunna hemolla Johan Kock den 

gård han soldt hafwer, ty böter han efter dhet 7 cap. IordB. StLL. för ohemult 
3 mk, och betaler skada och expenser till Johan Kock efter mätismanna ordom.

2. Inkom Staphan Johansson medh sin hustro emoot Johannew Schelenium om 
någpn skuldfordran. Staphan sade. Denne saak medh Johanne är icke min uthan 
hustrunes, derföre har iag intet här att giöra, uthan gåår min koos, hustrun kan 
detta best uthföra. Consistorium badh honom tala för hustrun, Staphan wille icke, 
uthan gick moot Consistorii willie och åtherkallelse sin koos. Detta ifrade Consisto-
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rium, att han medh sådan rettens despect uthlöper, såsom och medh otillbörlige 
affecter inkom, icke aftagandes hatten innan han war på golfwet, och annor otij- 
digheet öfwar, hwarföre och Rector efter Consistorii begiäran å nyo läät ropa efter 
honom, talte honom till, hwij han kommer som en flane inlöpandes, och icke bijdar 
hoos hustrun sin, sampt skickar sigh som folck plägar för rätta giöra? Han swarade. 
lag har intet medh saken att giöra, uthan hustrun, hon weet best. Consist. sade: 
Mannen måste tala för hustrun, eller åth minstonne ståå iempte henne uthi sådant 
som dem beggie till nytta ähr, här medh begyntes ransakningen.

Först inlade Johan Scheleniar en skrift emoot hustrons opsatte puncter, såsom och 
cemnars dom, att dhe expenser hon nu fordrar hafwer Staphan eftergifwit den 
4 Martij 1662. Dher emoot hade åther Staphan en contra attest af cemnarene Nilz 
Cnutson och Erih Anderson, att Staffan intet eftergaf, uthan skulle wijdare sökia 
sin skuldh för Consistorio.

Jacobus Cursor inkom och sade: När denne Scaphans hustro klagade på studenten 
i M  Ravii rectorat, sändes iag till Nilz Cnutson, att förhöra om sakens förewettande. 
Nilz Cnutson stod på gården när iag och studenten kommo, och ifrade sig högt på 
Johanne, wijsandes honom skam i wåld, och hwad annat han framkastade, seyandes 
att Staphan intet eftergaf sin fordran till Johannem. Sammaledes sade Erih Anderson 
i Tålie gården, när wij kommo till honom.

Resol. Emädan cammars domen 1662 14 Martij, och ofwanbe:te cemners attest 
ähro emoot hwar andra, måste först förnimmas af borgmestare och rådh hwilken- 
dera gillas skall, sedan blifwer afdömdt.

Den 16 Sept.
höltz Consistorium minus prassent. M. Rectore, M. Petro Rudbeck, M. Unonio, 

M  Fontelio.
1. Inkom Samuel Vereli#r och Jonas Falleri«r om dheras förrige twistigheet. 

Samuel Vereli«x badh Consistorium om en godh ändskap uthi saken, efter han 
länge dher medh hafwer uppehållin warit, och FaUeri«j nu hafwer nogh tijdh haft 
att inskaffa sigh wittnen efter Consistorii seneste befallning. Vereli#j sade sig wara 
oskyldigt för detta anklagat.

Vereli»r frågades, om han oskyldig wore, huru han tå är kommen till att godh- 
willigt betala till halfparten af hestebetalningen. Vereli«r swarade: MagÄr/er Ravius 
som tå war Rector hade saken som oftast före hema hos sig, och medh stort ifwer 
emot mig hölt medh dhen andre, sade iag måste böta och att iag wisserlig hade 
skadan giort, således ifrade sig Rector emot migh, att iag måste en gångh baak- 
länges uthgå igenom dören för hans hotelser emoot migh. Af sådanne orsaker måste 
iag bewillia till halfparten på thz iag äntå måtte blifwa saken qwitt, särdeles och 
efter Rector sade att alle professores ähro migh missgünstige, therföre tänkte iag 
heller willia gifwa halfparten, än draga på mig professorum owillie.

M  Ravius swarade sig icke annat än embetes ifwer moot honom öfwat, uthan 
när han hörde sakens beskaffenheet, och dhe skiäl som tå föredroges, och Vereli«r 
icke i allo kunde neka till dhem, förehölt iag medh flijt honom sakens wicktigheet, 
och att han giorde bettre moot sigh att han strax bekende och sökte att bijläggia 
saken än draga henne långt uth. Och efter Vereli»r tilläde M. Ravio wildogheet i 
saken, will han sökia Verelium igen för Consistorio.
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Falleri«; tillspordes om sine wittnen som honom pålagt war att förskaffa. Han 
sade sig inga sedermera bekommit hafwa uthan hoppas af föredragne skiääl saken 
wara klar nogh, efter ingen kunde hafwa skadan giort än Vereli«;, ingen herrehest 
slogh min hest, och om Vereli«; icke hade wist sig saker, hade han intet så lätt 
betala halfparten. Consistorium inquirerade noga i saken, och efter någon discurs 
feltes denne sentens.

Uthaf dhe skiääl som Falleri«; här till dagz framtedt hafwer, kan icke Consisto
rium binda Verelium till saken, uthan Falleri«; måste ensam ståå för hestens kostnat, 
men det öfwerwåld och iniurier som Vereli«; har tillfogat Fallerium och KÖrling 
på wägen, skola dhe in Consistorio widare uthföra.

2. Anders Eskillson inkom öfwer sin saak moot M. Ravium om wåldförandet, och 
badh Consistorium här på itt sluut giöra, emädan saken är i sig sielf klar, alden- 
stundh han icke godwilligt gick till Rectorem uthan han wåldförd hade warit.

Bengt Matzson inkom giorde edh och wittnade. Först om dhe orden Anders 
Eskillson fälte om granen och annat, som förr protocollerat är. Sedan huru han 
kom på rådstugun war så. Gewallier sade åth mig på torget, att wij skulle gå efter 
honom, Anders Mårtenson stadztienaren war medh, sade dhet är borgmestarens 
befallning att wij skola gå efter honom, någre borgare wore och medh, såsom 
Oluff på Ladugatan och flere, sedan förde wij honom up i rådstugun, intet togo 
wij honom medh wåld uthur hans hus. Sedan huru han kom ifrån rådstugun och 
till Rector mins iagh icke, fuller war iag medh både till rådstugun och från och 
till Rector, men intet sågh iag något trugande eller stötande på wägea

Anders Eskillson sade sig aldeles wåldförd warit När wacktmestaren kom, togh 
han mig i armen, och sade, tu skall gåå till Rectorem, iag gick intet godhwilligdt 
dijt, uthan som en illgierningzman blef iag emellan dem förder. Jonas gick för 
migh, Bengt gick på högra sidan, Oluff Erihson gick på wenstra, Erih Person den 
unge gick efter migh och Johan Erihson i Almby, således förde dhe mig både till 
Rector och ifråa Oluf Erihson här ståår han weet fuller huru det gick till, han war 
höflig moot mig, och tillfogade mig intet ondt, men fuller sågh han hwad dhe 
andre giorde migh. Oluff Erihson sade sig ey hafwa folgdt honom meer än ifrån 
Erchiebiskopens huus till Rectorem, och då intet sedt något wåld eller slagh mädan 
han war dher hoos, wara Anders Eskillson tillfogat, fast dhe ginge och kifwade sig 
emellaa

Per Larson stadz wacktmestaren inkom att wittna i saken.
Per Larson sade sig icke mycket hafwa att wittna, efter han sent inkom till Rec

torem medh sölfkapparne (som från tiufwar tagne woro) mädan Anders Eskillson 
war dher, och tå blef Anders Eskillson uthwijst, Rector badh wackten föra honom 
till rådstugun och sade: Jagh seer han är skyldig, men hwad saak Rector sade honom 
wara skyldig till, weet iag intet.

Anders Eskillson sade sig tilläggia Rectorem hafwa fält och fast tillagt sig dhet 
tiufwestycke, och att saken är klar nogh af optalde skiääl.

Rector sade Anders Eskillson måste öfwertyga M. Ravium sådant medh wittne, 
efter saken är wicktig, ty huru i blefwe förde, anten medh wåld eller ehest kunna 
wij ey gissa, efter alla dhe som här till hafwa franwwe warit om saken, icke wittna 
på M. Ravium om wåldförandet, derföre måste i skaffa sådanne skiääl som binda 
honom dher till, förr är oss omöyelig någon dom här uthi fella, som idher åth- 
nöyes.
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Den 19 Sept.
tillsammans kommo M. Rector, Dn. Olaus Rudbeck och Dn. Vereliwj in Con

sistorio.
1. Inkom Johan Wedige, voltigiemestare praesenterandes sin Kongl. fullmakt tili 

nye tiensten, begiärandes att bekomma lönen a dato litterarum. Rector swarade, 
sådant icke höra till så fåå att determinera, uthan fullmakten skall först in Con
sistorio maiori upläsas, och dher swaras till hans fordran.

2. Johan Pauli begiärer dhe 4 tr spannemål uhr quarnen som nylig honom bewil- 
liade äre af Rijkz Cantzieren. Rector swarade att Rijkz Cantzleren lofwade honom 
den spannemål, mir han åhret om har arbetat och hållit sig wäl. Resolv. Rentemesta- 
ren will honom tillställa 2 tr. när fogden inkommer och dhe andre framdeles.

3. Mårten Jöransons hustro i Kogestad supplicerar om tillgift på saakören för 
sin dotter som har legat medh en gift kaar, och nu intet har att böta medh, för- 
äldrarne oförmögne och ifrån hemmanet. Resolv. Hennes begiäran skall i nästa 
Consistorio maiori föredragas, och sedan fåår hon swar. Hr. Nilz [Esping] cappel- 
lanen i Skeftuna inkom, sade den«e Mårten Jöranson wara sig något skyldig och 
satt pant ett sölfbelte, nu förmå[r] han dhet intet igenlösa, efter Academien har 
låtit settia låås för ladan. Hustrun sade sigh willia panten lösa fast hon skall taga 
enda koon dher till, kyrkioplickten kan henne i medier tijdh tillståås att begynna 
undergåå.

Den 23 Sept.
slötz i kyrkian, att bref skall afgåå till munstringzherrarne, om dhe förrymde 

soldater, att dhe så laga wille dhet icke almogen å nyo dherföre platzadt warder, 
och fans rådeligast att Dn. Quaestor reser dijt sielf medh bönderne, el iest kan dhet 
icke sådan kraft hafwa.

Den 23 Sept.
höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, M. Petro Rudb. et Dn. 01. Rudb., 

M. Fontelio.
1. Inkom Falleri»j och Verelius om dhe iniurier som Fallerio skedde ähro på 

stora landzwägen, hwilka Fallerius nu söker reconvention öfwer, efter han dess 
föruthan gierna skulle acquiescerat hafwa medh förre slut in iunio, att Vereli«/ 
stode till halfwa skadan på hästen, men efter han icke dhet har welat kan iag nu 
intet annat än sökia honom igen. Berättade altså huru Vereli«r hade pistolerne satt 
honom på bröstet ältat honom af wägen och annat owäsende fördt hwar af han i 
stor ångest och fruktan war bestörtat.

Vereli»j bekende nu som förr, huru han mötte 3 personer på Ramstadh skogh, 
och dhenne novitius strök honom förbij såsom en pijl fort rijdandes, och den andre 
war Kiörli[n]g som iag drogh pistolerne emot, efter han war min owän etc., men 
denne rörde iag intet widh.

Här efter uthwijstes parterne, och Consistorium voterade om saken, och slöt att 
pistolerne har Verelius förwerkat eher constitutiones, kan Fallerius något wijdare 
medh wittnen öfwertyga blifwer dhet och determinerat.

2. Inkom Jonas Salenius beswärandes sigh öfwer Georgium Bergh, att han hade 
honom på gatun öfwerfallit, slagit sigh blått öga, dragit sig i håret och öfwerblodig 
lempnat som wittnen betyga skole. Dhetta skedde nidh widh båtarna dher Georgius 
mötte migh, och begynte så först på, att honom är berättat dhet wår drengh uth
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hoos hans bror i Ramstadh skall hafwa uthfördt någpt squaller, dhet nu drengen 
nekar, och säger sigh aldrig dher warit, uthan dhet är en orätt föregifwin saak af 
Bergen.

Georgius sade, iag öfwerföll honom intet strax, uthan när wij möttes åth, taltes 
wij först wenlig medh, iag frågade honom om dhet squaller som dheras kellarswen 
hade uthfördt hoos bror min i Ramstadh och när Jonas dher till nekade, begynte 
Jonas seya, att han gerna wille kom me. i wenskap medh mig om wår förre träta, 
och att han sökt hafwer 2 gånger dher om, en gång genom Skytzen, andre gången 
genom en sedel han mig tillskref; hwar på när iag swarade mig icke kunwa förståå 
hans sedel och den construction dher uthi finnes, swarade han, ähre i en sådan 
creticus, att i intet kunna förståå ens bref. Detta ordet creticus kunde iag ey annor
lunda än såsom picant ordh uptaga såsom dhet på swenska lyder creta. Jonas nekade 
sig hafwa sagdt creticus, uthan criticus icke pikerat Bergen, uthan han dhet annor
lunda interpreterar, efter han sökte till att krakela medh migh, Ericus Stök är mitt 
wittne huru dhet tillgick.

Ericus Stöök inkom och wittnade: Jonas Saleni»! kom till migh 14 dagar sedan att 
wij skulle gåå uth och spatzera, då mötte Bergen oss nid widh then brende tompten, 
sedan ginge wij nider på Kongzängen, och tå wij kommo tillbaka åth tullstugun 
mötte åther Bergen oss, och då gick Salenius lijtet afsijdes, sedan kunde iag icke 
weta hwad dem emellan war innan thet small. Bergh gaf på Salenium, och när wij 
kommo och toge dhem säär blödde Saleni«!, sedan wij ginge tå sin koos, kom åther 
Bergen efter, och då talte dhe sig emellan wenlig något lijtet, men intet sloges. 
Sedan skildes dhe åth.

Bergen förwägrade Stökens wittne wara gilt, efter han war sin contrapart, och 
tillhalp att slåå sig när Jonas och han woro tillhopa.

Consistorium frågade om dhe hade något gammalt sigh emellan. Bergen swarade, 
att dhe hafwa en annan saak som länge dem emellan stått hafwer, och hafwer sig 
således, wij wore i cemners ööl tillhopa i fiol, dher Jacob Abramsons son och iag 
blefwe något oense men strax förlijktes. Dher efter gick iag uth en gångh, tå kom 
Saleni«! efter mig, och wille iag skulle bedas före hoos Jacob Abramsons son. 
Jagh frågade om någon hade uthsändt honom, han sade ney, gra/ia mea giorde iag 
thet. Sedan föll någre ordh oss emellan, och tå wore wij uth på stallgården, Jonas 
Saleni»! sände efter sin weria, medh hwilken han sedermera stack migh in på man
gården någre håål på kläderne som synas skall, och acktade han dher medh drifwa 
migh uth igenom porten, dhet iag icke wille, uthan fördenskull grep i werian medh 
honom, till att salvera migh, och tå skaar iag mig i handen någre håål som 
barberaren skall wetta, som läkte migh.

Jonas Saleni«! nekade att hafwa sändt efter werian sedan dhe begynte träta uthan 
förr klockan nye, men detta skedde efter midnatt k l 2. som Gerhard»! Saloni»! kan 
wittna hwilken iag folgde uth och spatzera tillförenne, och hade tå werian på migh. 
Först taltes Bergen och iag i baakgården tillsammans, sedan när wij komme in på 
gården efter iag sågh Bergens ifwer fordrade iag werian till migh, intet stack iag 
Bergen, förr än han wille gåå in påå migh medh ifrigheet rå iag wille frija migh, 
och gick baaklänges undan honom, sökiandes medh werian afhålla honom men han 
återwende intet, innan han war in på bröstet på migh och rå togh han först i 
klingan medh handen dher af han skaar sigh.

Här medh uthwistes parterne, och emädan trätans förste uphof mycket stöder sigh
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på den föxre träta, hwar om dhe nu inge wittnen hade, uthan fans nödigt å begge 
sijdor till neste minus Consistorium sig förskaffa, särdeles om Jonas Saleni#j hade 
tå i furie sendt efter sin weria när dhe begynte sig emellan twistas.

Parterne inkallades, tillsades att förskaffa sig till härnest wittnen å begge sidor, 
i medier tijdh förmante Rector dhem till enigheet sig emellan till dess saken uth- 
förd blifwer, förehållandes dher hoos, hwad widlyftigheter emellan dem och sielfwe 
föräldrarne kan förorsakas, och på sidstonne till skada och förderff.

Den 23 Sept. -
höltz Consistorium maius prassent. M. Rectore, Doct. Lithman, M. Petrus Rud- 

beck, Doct Sideni«r, Doct. Lipstorph, Dn. Gavelius, Dn. Ol. Rudb., Doct. Hoffwe- 
nius, M. Forneli«r, M. Unonius, M. Ravius, Dn. Bureus, M. Liungh, Dn. Sundell, 
Dn. Vereliar, D a  Bergh.

1. Uplästes Doct. Brunnii recommendation för Andrea Johannis ifrån Baahuus län 
att bekomma Communitet.

2. Uplästes Kongl. bref för Doct. Odhelio att förlijsas medh publicis, så länge han 
det scriptum ecclesiasticum under händer haiwer som Kongl. M:tt honom pålagdt 
hafwer.

3. Angaf Rector om Gestrinii egendom som arresterat är, att M. Eskill begiärer 
interessera uthi samma saak, efter arfwingarne honom något skyldige ähre. Resp. 
När rekningarne företagas skall han i hugkommas, dess föruthan skall H:s Excell. 
Rijkz Cantzleren påmin»as om samma rekningars fullbordan.

4. Gudmundo Stapelio bewillies 50 dr )topparm:tt af öfwerskottz permingat 
efter han tillförenne intet af Academien nutit hafwer.

5. Afslåås Johanni Holstenio resten af sitt stipendio efter den gammal ähr.
6. Begierte Oloff Larsons enkia dilation på sin skuld till Academie# fram på 

winteren till thess hon kan få selia någon spannemaX, efter den nu intet geller. 
Resolv. Betales till Tomesmesson all skulden.

7. Bewilliades Johanni Salonio att resa till Jönkiöping och uthföra för M. Petro 
Enstadio den saak han tillförenne begynt Xazituer i Giöteborgh.

8. Uplästes supplicationen till Kongl. M:tt om tullquarnens widare åthniutande, 
som nu efter Kongl Reductions ordre Kronon hemfalla skall. Item uplästes bref till 
Rijkz Cantzleren om samma saak. D a  Vereli«j blifwer commissari#/ att uthrätta 
werfwet i Stockholm.

9. Påminte Rector om dhe godz som tillförenne ähro medh Academiens skada 
bortbytte, och mycket sämbre till alla lägenheter igenbekombne, hwilka i Consistorio 
ofta tillförenne hafwa på talet warit, att dem skulle sökas förbettring på, eller Acade
mien finge sina godz igen. Consistorium discurrerade nu, som tillförennde dher om, 
påminte sig den skada Academien af sådanne byten hafwer. Dhe beste Academiens 
godz uthletas, och dhe semste quarlempnas, dhe som academien mister kunna i 
onde och gode åhr beståå sig, efter dhe medh större ägor försedde ähre, men dhe 
academien igen bekommer ähro mestedelz trångare till sine lägenheter, måste altijdh 
fåå tillgifter, och förmedlingar ibland, och uthi ond tijdh intet bestå sig. Hwarföre 
slötz att Academien medh första lägenheet skall dem som godzen sig tillbytt hafwa, 
notificera hwadh uthi dem desidereras, och sökia förbettring på godzen, eller att få 
Academiens godz igen.

10. Påminte Rector om dhe punctis som inlefwererade ähro af Dn. Olao Rudbek
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till betänkiande öfwer constitutiones. Facultates lofwade sådant willia öfwersee, och 
sedan swara uppå.

Doct Lithman sade dhetta meriterat itt noga betänkiande, att wij icke förandra 
eller kullslåå någon som Kongl. M:tt K. Carl Gustaff underskrifwit hafwer.

11. Discurrerades om timmames förändring på hwilka professores publice läsa 
skole. Resolv. Professores blifwa widh Kongl. M:ttz seneste disposition, som i wåras 
till Academien öfwerkom.

12. Johan Vediges Kongl. fullmakt till voltigiemestare tiensten uplästes. Sedan 
föredrogz hans begiäran om lönen a dato litterarum. Resp. Om han kan hielpas 
något förr uth ähr en ting, men ifrån Michaelis tijdh blifwer hans lön beräknat.

13. Uplästes Dilzboo böndernes supplica/mn att fåå 10 öre mer på hwar och en 
tunna spannemål i forslelön, efter dhe längre sin koos boo än dhe andre. Resolv. 
Efter en stadga ähr emellan dhem tillförenne giordh, kan Consistorium intet dher 
ifrån gåå.

14. Tomas i Wäsby begiärer förmedling på uthlagorne för i fiol, efter frosten illa 
skadde »iden i höstas. Resolv. När fogden inkommer och wittnar om skadan fåår 
han swar. Medh första lägenheet skall landtmätare dijt skickas, som hemmanet 
afmäta kan.

15. Angaf Rector huru wackten nu mycket försummelig ähr, en deel avocer as 
medh fiskerij, en deel tagas och till andra ärenden, så att ingen full wacktgång 
ännu i höst ähr hållen, hwilket ingalunda längre tolas böör, efter oroligheet begyn
ner höras om nätterne. Consistorium tykte att wackten icke bör avoceras till annat 
uthan blifwa wid sitt embete.

16. Erih Persons fordran påmintes att han 2 åhrs löön har mist i M. Boos tijdh 
för mansboten som war 100 dr sölf«/erm:tt han skulle uthläggia. Rectoris tertial 
hafwer han arbetat före som war 33 dr 10 öre 16 penningar. Aff actis berättade 
Hadorphius att målzägande rätten skulle tagas till Consistorium, efter Consistorium 
hölt fångarne uthi fengelset, hWitver altså målzägande och kongzdelen tillhopa 
66 dr 21 öre, 8 penningar som intagas skulle, dher af i libro mulctarum fins in
kommit 20 dr sölf«/efm:tt hwar på in actis restera skulle 46 dr 21 öre 8 pen
ningar.

Resolv. Erih Person tillgifz ett åhrs löön uthaf aerario, som öfwer hans böte för- 
mycket innehållin ähr i siste M. Boos tijdh, och på första åhret under Rentemestaren 
hr. Verelio.

17. Inkallade Rector wakten och sporde om dhe på dhetta åhr quarblifwa willia, 
och huru dhe ähre nöyde medh hwar andra. Erih Person swarade. Wacktmestaren 
har warit förträtelig i åhr, iag har i 12 åhr nu gått wackt, under Academien, och 
begierer mitt afskedh, om han skall wara wacktmestare längre, intet tröste wij 
komma öfwerens medh honom, sammaledes begierte Jöns Nilson afskedh och Johan 
Matzson, Hindrich och Bent Erson sade, wij må och föllia medh när dhe andra 
taga afskedh, intet tröste wij semias medh wacktmestaren.

Consist. uthwiste dhem och resolverade att willia gifwa desse afskedh, dock skall 
saken emellan dem och wacktmestaren blifwa hörd och liquiderat först.

Den 26 Sept.
höltz Consistorium minus, present. M  Rectore, M. Petro Rudbeck, Dn. Olao 

Rudbeck, M. Liungh.
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1. Inkom Oluff Anderson i österby, beglerte 4 tunnors förmedling på sitt hem
man, han giör 14 tr åhrlig, och begiärer dhet till 11 tr, äger sig dhet förr så 
lofwat wara. Resolv. Oluff Anderson i österby skulle hafwa haft attest medh sig 
af fogden och andre som dhet weta, att honom så lofwat är. I medier tijdh fåår 
han itt bref till fogden, att säden blifwer qwarliggiande i gården, uthi någon bodh 
medh Academiae låås före, till dess bettre beskied om hans fordran inkommer, och 
widare resolverat kan blifwa.

2. Lars Person borgare inkom, klagade på Petrum Christierni, att han hade sig 
tingat efter last till Westeråås, medh en stor bååt, men när han dijt kom fick 
han ingen last, uthan måste tillbaka resa uthan någon last af dhem. Petrus Christierni 
sade sigh intet betingat medh honom om full last, uthan att föra hans saker, dem 
han icke nekar till att beswara uthi fräckt, men någon stoor bååt att resa medh, 
hafwer han icke betingat medh honom, uthan en Iijten, som allenast deras last 
kunde draga. Lars Person sade Petrum om så stoor bååt accorderat. Petrus sade att 
Lars Person hafwer fått en godh deel last, hwarföre resolv. att dhe skola sig rekning 
emellan huru myket last Lars Person af andre bekommit hafwer. Sedan will Rector 
leggia dem emillan.

Den 3 Octob.

höltz Consistorium minus, praesent. Ordinariis adsessoribus.
1. Inkom Oluff Sigfridson moot Erih Person wacktdrengh, hwilken han i laga 

tijdh hafwer sagdt uthur sine huus och legdt åth en annan, efter han både orolig är 
och orenlig medh sine swin, så att studenterne intet kunna dher wara, nu will han 
intet uth flyttia medh godh willia, dherföre beswärer iag mig för Magn. Rec
tore.

Erih Person säger sigh hafwa betingat i tijdh medh Oluff Sigfridson om husen 
och bekomit lof uppå dhem. Oluff Sigfridson nekar. Sist förentes dhe således att 
Oluff Sigfridson will uplåta Erih Person en stoor nattstugu för 20 dr om åhret. 
Rector förmante Erih Person till höflige comportamenter emot sin werdh.

2. Knut Person öfwerskiärare inkom och anklagade Joh. Åman, att han hade mött 
sig på gatun widh Jon Persons gårdh, och folgt sig nid för gatun hem åth, och tå 
dhe till porten kommo har Åman mycket ifrat sig, och stött öfwerskiäraren i port- 
lijdret så att han måste flyttia Åman medh onda uhr gården innan han blef af 
medh honom, hwilket öfwerskiäraren nu klagar.

Åman swarade, iag mötte honom på gatun, och folgde honom nidh före åth 
gården sin, talandes medh honom om en klädning som han mekta illa skam färat 
hafwer uthi färgningen för migh, när wij kommo nid till porten, stodh iag och de
monstrerade medh handen på brystet hans, dhet samma kallar han stötning. öfwer
skiäraren sade sig ingen klädning hafwa skemdt, och skiöt sig in på en annan som 
af dheras handlingar wijste. Åman swarade, en bedragare ähr han, och så ähre i 
medh, illa hafwa i handterat mine kläder och skempt. Consistorium badh Åman 
hafwa fördragh medh sådant in för rätten, han måste plickta för sådant.

öfwerskiäraren sade, han hafwer undsagt migh, att iag skall aldrig blifwa omo- 
lesterat af honom, uthan hwadh han icke kan sielf, dhet skall han genom andre till
skynda migh.

Rector och Consistorium badh Åman hafwa medh sådant fördragh och öfwerskiä-
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raren tages i fredh. Och efter ingendera hade wittnen, skola dhe tili harnest fram- 
hafwes.

2. Företogz saken emellan Jonam Salenium och Georgium Bergh.
Först inkom Oluff Jonson borgmestaren, och ifrade sig öfwer denne sins sons 

träta medh Bergh. Berättade huru GiÖran Bergh, föruthan det han medh Jona haf- 
wer, borgmestarens dreng hade tilltalat wid posthuset, och frågat honom hwarföre 
han war i t hafwer i Ramstadh sochn och förtalt sigh, det samma har Bergens moder 
berättat för min hustro, dhet iag nu gierna wille wetta huru dhet förewetter, önskar 
gierna att sådant måtte blifwa kunnigt hwar af dhet sitt uhrsprung hafwer och en 
gång änskap på sådant squaller, att iag och mitt huus finge omolesterat blifwa från 
sådant. Consistorium beder iag att dhem emellan måtte wijte satt blifwa, att den 
som löper medh sådant owesänd och stiftar ondt å wäga, måtte dherföre straffwat 
blifwa. Sedan hwad affronter mig skedde äre understundom af denne Giöran Bergh 
will iag intet omtala. Bergh sade sig ingen affront giort borgmestaren, uthan efter 
borgmestaren någre gånger, när iag har mött honom icke har welat taga af sig 
hatten för migh, har iag giordt honom dhet samma. Här medh uthgick borg
mestaren.

Sedan begynte Consistorium inquirera om dhen första saken dhem emellan i fiol 
passerade, tå Jonas Saleni«r efterskickade werian.

Giöran Bergh beropade sigh på Jonas Kildon å sin sijda, hwilken inkom och 
berättade att Jon Persons dreng hade sagdt, att borgmestarens Jacob Abramsons 
dreng 2 dagar efter mötte honom och berättade att denne Oluff Jonsons dreng 
har bekendt att han gick hem efter werian när dhe wore i hoop, och hade så hastigt 
om, seyandes: Det står intet så till nu som i troo, och hastade mycket sökiandes 
efter nyckelen innan han fann dhen igen.

Johan Pleningskiöld å Jonse Salenii sijda inkom, aflade edh och wittnade: Först 
iag uthkom war tå mesta trätan öfwerstelt dem emillan, mons. Jonas hade tå 
werian uthe, och Bergen lopp i stort furie in åth Jonas, men Jonas gick baaklänges 
och hölt werian för sigh. Omsijder togh Bergen i werian för Salenio, och i dhet 
samma skaar han sigh.

Gerhard#/ Salonius inkom, sade iag hafwer intet stort noterat uthi dheras actioner, 
uthan allenast hwadh iag sågh när iagh kom uth, tå scodhe dhe på gården, Jonas 
sågh iag fuller stöta åth Bergen, men eliest huru dhet war, weet iag intet, icke häller 
weet iag om Saleni»; hade weria på sig när wij folgdes att spatzera.

Efter något ordkastande parterne emellan, blefwe dhe uthwijste, och Consistorium 
förmedelst noga deliberation om saken, felte denne sentens.

Emädan Georgius Bergh befinnes hafwa öfwerfallit Jonam Salenium på gatun, 
och slagit honom en pust dher af han blåå och blodigh worden ähr, som wittnat 
är, och Saleniftr sielf bekenner, böter Georgius efter dhet IX cap. Sårm. m.will. 
12 mk sölfttJerrmtt. 2:do. Hafwer Jonas Salenius förwerkat swärdet efter constitu
tionum cap. 23 $ 26, och måste skiäligen betala barberare lönen. Sedan skola dhe 
nu medh sådant wijte sig emellan förlijkas, att hwilken af dem här efter på den 
andra sig förförer, eller samma wenskap först bryter, och orsaak gifwer till widare 
oenigheet, och trätor, den samma skall in poenam relegationis förfallin warda.

Rector förmante dhem begge widlyfteligen att wara här efter enige sig emillan, 
och så aldeles uphäfwa all twist, att dhe aldrig mer komma till någon ruptur, hwilket 
dhe lofwade, och handrektes sig emillan, sampt Rectori och Consistorio desslijkest.
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Den 14 Octob.
höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, Doct. Lipstorp, D. Gavelio, Doct. 

Hoffwenio, M. Unonio. Acta notavit Magnificer Rector.
1. Inkom hr. Tomas [Krok] på Archiebiskopens 2: ne drengars wegnar och beswä- 

rade sigh öfwer Nicolaum Erici Brobergh Upsal., som hade länt i distinge» af dem 
50 dr, medh förordh att strax willia dem betala, men intet efterkommit, uthan strax 
bortrest. Modren [Sara Nilsdotter] som dher efter ähr sökt worden om betalning 
har der till nekat, hwarföre dhe medh stort beswär hafwa måst sökt honom och nu 
omsijder honom i Tasby igenfunnit. Johan Bengtson en dreng i Ekeby hafwer och 
länt honom 13 dr och bestått omkostnaden till att sökia Nicolaum up, medh dhe 
andre.

Nicolaus swarade sigh efter Swinefotens begiäran dhem hafwa länt, bådhe till sitt 
och hans behoff, hwilken der medh sökt hafwer att betala sina giäld, och tillijka 
bringa till sigh Nicolai arf.

Rector frågade huru han wille betala desse penningar. Nicol, swarade, aff sitt fä
derne som modren inne hafwer. Modren spordes om hon betala wille sånens gield. 
Hon nekade till dess hon kunde få bettre beskied om penningatnes förwandling. 
Rector frågade henne om hon tå wille häller att han skulle i fengelset wara till 
dhess han caution för betalningen steiler. Hon påtogh att willia cavera för honom, 
att han skulle på anfordran stella sig för retta igen.

Parterna uthwijstes och discurrerades om han bör denna skuldh betala, hwilket 
och samptelig tyckte billigast wara, emädan hand bör hand fåå, och sånen icke ähr 
någon öfwermaga. 2. Delibererades om expenserne, som upsatte woro, och upskiötes 
till en annan tijdh.

Här medh inkallades parterne, och Rector frågade först modren om hon sonens 
giorde skull betala wille. Hwar till hon beiakade af sonens fäderne, capitalet tillståå 
willia, expenserna tycker hon förhögt stiga. Doch will hon wara godh för det hennes 
son blifwer af Consistorio tilldömd. Capitalet will hon betala på een månadtz tijdh, 
dhet andra efter som här näst kan dömas.

Sententia: Emädan Nicol. Erici tillståår sig hafwa länt 63 dr, dömer Consistorium 
att han dhen summan betala skall. Hwad expenserne anlangar, skall han och dem 
betala så mycket Consistorium kan döma skaeligit. Modren ståår i caution för 
summan.

Efter detta kom Swinefoten tillstädes, hwarföre läät Consistorium åå nyo inkalla 
h. Sara Nilzdotter medh sonen Nicolao, hwilka tilläde Swinefoten wara orsaken 
till den skuldh. Han beiakade sigh hafwa i ett nödfall bekommit 5 dr af Nicolao, 
men intet wist huru Nicolaus dhem bekom, mera gäld nekade han till. Nicolaus sade 
honom ofta hafwa frågat huru högt hans arf stiger, och begiert något dher af hwilket 
han framdeles wille betala, men Nicola«r åther swarat sig intet bekomma kunna 
dher af mädan systren bom  ähr. Derföre länt penningar åth Swinefoten, och när 
han dem intet wille betala, måste han taga af andra till läns och gifwa interesse. 
Hwar till Swinefot nekade, iempte några andre beskyllningar som tillwittes.

2. Inkom Petrus Julinus om arrestbrytandet, och wacktmestaren.
ProRector Ravius sade att Petrus Julinus war dömd till 45 dr h>pparm:tt. Bor

garen fick, som han menar, sin deel, men Rectoris och Consistorii ståå igen. Rector 
frågade om han war arresterat. Mr. Ravius swarade Jaa. 2:do frågade Rector om 
han slogh wackten widh båten? Wacktmestaren swarade, Jaa öfwer oss woro öfwer 
16-701118 Sallander
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10 wärior. A. Julin«* stodh och satt stokaten på mitt bröst, när iag tillsade Petrum 
Julinum att han skulle blifwa quar. Item citerade iag Petrum Julinum i hans her- 
berge 2 gånger.

Julinus tillstodh 1. att bötet intet ähr uthlagdt, 2. nekade till arresten, men iakade 
att hans kista war arresterat på båten, 3. nekade sigh hafwa haft swärd uthe, men 
iakade om sine bröder, att dhe thet giorde. Resol. Bötet skall Julinus ährläggia. 2. Om 
arresto och öfwerwåld refereras till Consistorium maius. I medier tijdh blifwer 
Julinus i arrest re et corpore.

Den 21 Octob.
höltz Consistorium minus kl. 12. prassen t. M. Rectore, M. Petro Rudbeck, Dn. 

Olao Rudbeck, M. Unonio, M. Fontelio.
1. Inkom Nicolaus Dalenius anklagat af Erih Staphansons ringarens hustro för 

någon skuldh. Nicolaus swarade sig wara med äganden förlijkt.
2. Anklages samma Dalenius af Petro Cursore för en släde han hafwer ifrån 

honom, och lofwat den samma till pingesdagh contentera willia.
Nicolaus Dalenius sade sigh hafwa lofwat till pingesdag samma penningar betala 

men intet medel på den tijdh haft. Consistorium föreläde honom 14 dagars tijdh till 
att betala, samma 10 dr.

3. Daniel Oluff son timbermannen inkom och beswärade sigh öfwer en studiosi 
Olai Blåås quarlempnade saker hoos sig uthi en nattstugu dher han tillförenne 
gieste, hwilken nattstugu när den inrymdes Johan Alm att giesta uthi, och än tå 
sakerne quar stodo, worde dhe sedermera upbrutne, som war en lååstunna, och en 
kista, dher uthur någre saker uthtagne ähre till 15 drs werde, som iag på Cammaren 
blef tilldömd att betala i wåras, nu söker iag denne Johan Alm medh sin stallbroder 
Matthia Stephani igen, som i nattstugun hafwa warit den tijdh sakerne rördes, som 
ähr af denne min inlaga att see.

Johan Alm sade: När iag legde stufwun begierte werdinnan, att dhe finge 
quarståå till den andres åtherkompst hwilket iag tillstodh efter dhe mig intet till 
hinders stodo, men intet togh iag dem i antwendning, uthan lät dem stå i sine 
rum. Icke war iag häller ensam i nattstugun i förstonne, uthan Daniel Oluffsons 
son war i hoop medh migh en månadz tijdh, och ofta när iag gick uth, hade han 
gåssar som han i musicen exercerade dher inne. Efter något samtaal parterne emillan, 
uthwijstes dhe. Och efter någon discurs feltes denne sentens. Ehuruwäl Consistorium 
af framdragne skiääl ingendera parten, hwarken wärdens son eller giesterne kan 
binda till tunnans (uthi hwilken kistenykelen lågh) upbrytande, icke dess mindre, 
efter Daniel Oluffson så wel som studenterne mycket hafwa sig försedt uthi 
samma quarstående sakers förwarande, i det först Daniel Oluffson hade bordt sa
kerne bettre förwara innan han nattstugun androm inrymde, eller dem till studiosos, 
såsom itt rätt depositum i förwaar lefwererat. Sammaledes studiosi å sin sijda, hade 
wid sitt anträdande till nattstugun, bordt anten låtit werden sakerne uthtaga, eller 
först besicktiga, om dhe orörde tå woro, och sedan bättre såsom itt rätt inlagzfää 
eller depositum förwara. Hwarföre finner Consistorium skäligit, att både Daniel 
Oluffsons å sin sons Olai Danielis wegnar, som tillijka medh Johanne Alm en 
tijdh i nattstugun war, såsom och begge studiosi Johannes Alm och Matthias 
Stephani betala hwar sin tridiepart af bortkompne saker, som ähr fem dr hwar- 
dera.



i66$: 2i oktober 243

Johan Alm gremmade sig öfwer domen, sade iag betaler slätt intet, efter iag ähr 
oskyldig, och Daniel Oluffson har tillagt mig att haffwa dem borttagit. Daniel 
Olson swarade, Jagh har intet skyldt honom dherföre.

4. Staphan Johansons hustro moot Joh. Petri Schelenium inkom och hade en 
attest af rådstugun om rådmansens Nilz Cnutsons, och Erih Andersons attest hwilken 
witzordh gifwes, och cemners domen casseras hwilken innehölt att Staphan icke 
eftergifwit hafwer sin hustros praetention, här på cognoscerades förre documenterne, 
och feltes denne sentens.

Först betalar Johan Schelenius twetten medh 4 dr. 2: do kragarne medh 6 dr, och 
till det 3:die för sömm 1 dr 16 öre. Hwad som rester för Johanne Scelenio ståår 
honom öpet widare att uthföra medh henne.

Samma dagh den 21 Oct. kl. 1.
höltz Consistorium maius, praesentes M. Rector, Doct. Stigzelius, D. Lithman, 

Doct. Odheli»r, M. Pettus Rudb., Dn. 01. Rudbek, Doct. Hoffweni«j, M. Forneli«r, 
M. Unonius, M. Ravius, Dn. Bureus, M. Liungh, Dn. Vereli»j, M. Brunner#*, M. 
Fonteli#*, Dn. Bergh.

1. Frågade Rector M. Ravium om Dn. Gavelius något publice läste i sitt rectorat. 
M. Ravius swarade att han i hela sin rectorat war borto, och när iag honom en 
gångh eller annan der om påminte, excuserade han sig igenom sine ögons swag- 
heet. Consistorium frågades här om, och efter man icke annat weet, än att absentiae 
ca#*a war hans ögne swagheet, dherföre kan honom ingen absentiae mulcta im
poneras.

2. Trenne studiosis Nicolao Oelandro, Olao Colmodino, Frico Noreo som ähre 
förr aff facultate philosoph. approberade till disputa/fones, gafz tillstånd in Con
sistorio maiori till det samma.

4 [3 överhoppat]. Angaf M. Unonius att studiosi beklaga sigh huru tryckiaren 
will lijka mycket hafwa för itt halft arch såsom för itt helt, och hwad annat dhe om 
hans obilligheet klaga. Resolv. Rector medh inspectoribus willia här på giöra en 
taxa och referera till Consistorium.

5. Magno Melandro bewilliades uthi sin siukdom 20 dr kopparpenningar af fisco 
studiosorum.

6. Proponerade M. Rector, huru höghnödigt wore att en ordning blefwe fattat 
och giord medh dhe fattige här i staden, att dhe på något annat sätt måtte försörias, 
än gåå kring staden som här till skedt är, och betunga folch, hwar ibland doch en 
stoor deel kunna tiena sin födo, och dhe många barn som nu liggia, tima och stund 
för dörerne, måtte till annat sättias, och icke så till tiggiande wenias. Consistorium 
discurrerade här om, och efter största delen tyckte sådant helsosampt wara, beslötz 
att Rector, kyrkioherden, kyrkiowärden M. Ravi#j och M. Liungh träda någon dagh 
tillhopa, och komma in generalibus öfwereens, sedan wijses dhet Consistorio.

7. Angaf M. Rector att nu en disk uprättas skall på Communitetet och propo- 
neras om dhe som dher till antagas skole.

Insetties dhe som förr confirmerade ähre, nemblig: ad [0: a] facult. philosoph. 
Laurentius Nicolai VestG., Samuel Dalinus OGoth#*, Engelbertus Bure, och Johan 
Granagrius, item desse Olaus Samuelis Scroder#*, Haraldus Hasslegreen, som efter 
giorde prof nu recommenderas.
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Ex theol. Ericus Honstelius, Hernodius Laurentii.
M. Unonius angaf om Nicolao Celsio att han examinerat ähr in mathesi, och sig 

hafwer wel in examine stått. Här om frågades Dn. Bure#j, hwilken sade att han 
examinerat är, och befunnen något lijtet dher uthi verserat, tyckes gifwa godt hopp 
att framdeles giöra kunna godt framstegh dher uthi. Dn. Bure#J tillspordes widare 
om han stodh sig efter facultatis giorde förslagh medh matheseos studiosis, profes
soren swarade ney att han intet efter dem kunde ståå fult prof. M. Unonius inter- 
cederade högl. för honom, hwarföre blef han insatt provisionaliter.

8. Uplästes hr. Gustaff Posses recommendation för Henrico Comero till stipen
dium och resolv. att han skall instella sigh till förhöör när om stipendiariis handlat 
blifwer.

9. Benedictus Hammarin#! som har bekomit lägenheet, begiärer att hans bror 
kunde resten niuta af hans stipendio. Resolv. Instelle sig till prof när någre här nest 
blifwa till examen antagne.

10. Proponerade Rector 2:ne frågor om communitisterne, först om en som är 
på Communitetet och fåår sedan en pedagogiam, om den skall få byta medh en 
annan som har pecuniarium. Här om voterades, och föllo en stoor deel till den 
mening, att sådant icke skulle afskiäras itt snelt ingenio, att om han kunde werfwa 
sig maten annorstädes, och finge byta sig pecuniarium stipendium till af en annan 
som bettre behöfde disk, dher medh han något hafwa kunde till böcker och dess 
tarf, skulle sådant wara christeligit. Somblige af professoribus tyckte att den som 
på hwariehanda sätt afgåår miste dhet. Sist föll Rector dher på, att best wore refe
rera dhet till illustrissimum Cancellarium, efter och Rectoris votum sammaledes 
war, att pro evitanda confusione, sådant byte skures rent af. 2. Frågade Rector när 
en communitist fåår annorstädes disk, om den skall få bortleya åth någon annan 
sitt stelle. Här om war lijka så tweskilde vota. En godh deel af professoribus tyckte 
att man skulle see på dhe fattigas lägenheet i detta fall, och hwar någon af excellent 
ingenio wore, och dher till medh permingat behöfde, skulle man i dhetta fall (dock 
rarissimi och icke uthan venia inspectorum) tillåta honom settia en annan i sitt 
stelle som han hade en billig penning uthaf. Ehest om han sådant intet behöfde, 
eller ehest en circumforane#! wore, skulle han mista dhet. Andre delen af profes
soribus tyckte en sådan kiöpsiagan icke böra tillståås uthan helt afskiäras, hwilket 
M. Rector och medh sitt voto tillföll.

11. Om Gislone Jonae wart och refererat af facultate philosophica, att han icke 
stodh fulle prof som sig borde, hwarföre skulle han af Communitetet uthslutas.

12. Knut Ingewaldson en Cronones fogde ifrån Helsingelandh begiärer få till- 
handla sigh någon Academiae spannemåX i Helsingeland. Efter någon discurs, och 
contraherande medh honom blef slutit. Om han 15 dr tunnan will gifwa, såsom dhe 
widh Berget förmodas giöra, kan han bekomma 500 tunnor på contant, hwar och 
icke blifwer till dem skrifwit här om, och han sedan medh posten kan der öfwer 
swar bekomma.

13. Nye inspectores aerarii på dhetta fölliande åhr tillsattes Doctor Hoffwenius, 
M:r Brunner#!.

M. Ravius protesterade att i tolf åhr, ähr ingen inspectio till honom kommen, 
frågade hwij honom gåås förbij, menar sig wara berättigat till dhet embetet så wäl 
som en annan, efter han seer dhet gåår å begge sidor om honom, och dock fåår han 
aldrig den bestellningen. Consistorium swarade, att ingen hafwer gått honom förbij,
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uthan dhet icke är skedt mädan han war här ifrån, när ordningen kommer till ho
nom, blifwer den mödan wäl honom undt.

14. Proponerade Rector om professorum annuis disputationibus att dhe håldne 
blifwa efter constitutionum innehåld. Pro resol. Professores lofwade sin plickt willia 
i minnet hafwa.

15. Angaf M. Rector borgmestarnes beswär öfwer mycken ohägn, som af någre 
Academiens medel föröfwas, hwarföre dhe låta fråga om Staieni enkia är under 
Academiens iurisdiction, att tå Consistorium henne tillhåller hägna och stängia för 
sine åkrar, emädan af henne myckin oreda kommer. Consistorium swarade att hon 
icke är under Academien, efter hon dhet aldrig har begiärt, såsom biskopz enkian 
på Islandet.

16. Nye apotekaren skall giöra sitt iurament in Consistorio, och medh första Visi
tation på apoteket skee.

17. Staphan Andersons hustro i Roosland begiärer att resolutione« de dato 17 
Septembris 1662, kunde blifwa för den uthskrifning samma åhr tillförenne skedde 
bestått, hwilket bewilliades.

Den 25 Octob.
efter höghmässan woro praesentes M. Rector, Doct. Odheliar, D. Sidenius, Dn. 

Gaveli#j, Dn. Ol. Rudbek, Doct. Hoffweniwr, Dn. Scheffer»/, Dn. Bure#j, M. Liungh, 
Dn. Verelius, M. Brunner«r, Dn. Bergh.

1. Uplästes H:s Excelhs Rijkz Cantzlerens bref dat. Stokh. 16 Octob. om godz- 
bytandet medh Academien, och skiötz up till sittiande maius Consistorium.

2. Angaf Dn. Olaus Rudbek om Nicolao Celsio, huru det icke förswarligit är, 
att han på Communitetet insatt är, efter han icke är in examine approberat, och 
swarades: Så länge rum på Communitetet finnes, kan han få dher gå, men när någon 
werdigare blifwer insatt, måste han wijka.

3. Frågade Dn. Rudbek, om Samuel Dalinus, Laurentius Fröding, Johan Granag- 
rius, Engelbertus Bure woro examinerade, och swarades af philosophis Iaa. Om 
Olao Samuelis frågades sammaledes, att han fuller intet är in caeteris examinerat, 
men in stylo är han pröfwat Dn. Scheffer«r approberar honom. Johannes Hernodii 
skall och examineras.

Den 26 Octob.
kallade Rector Dn. Olaum Rudbek i sitt huus, acta notante Magnifico Rectore.
i. Klagade Maas Erihson öfwer Georgium Herculis, att när han war kommen 

sielftridie till Rotens enkia, och satt medh them till bordz, kom Georgius medh 
någre in och sade uth, uth, iag är wärden; tå iag nu skulle gå uth medh mitt föllie, 
sade Georgius, iagh hafwer något att tala medh idher, och sprang öfwer bordet på 
golfwet, och hinte i dören båtzmannen Anders örn  och togh honom i håret. Matz 
Erihson sade lät blifwa honom, tå slepte han båtzmannen, och togh mig i håret, dhet 
giorde och the andra, och slogo migh, och iag badh i Jesu nampn dhe skulle skona 
mig, strumpen som sunder är på knät låter dhet wäl see. Krukomakare gesellen 
Anders Erihson, sade att dhe togo honom i håret, cogo och i werian och ryckte 
spången bort Sedan dhet skedt war, gick Georgius bort up i sin kammar. En be- 
nämd Nicolaus togh Matz Erihsons handskar bort.

Georgius swarade att dhe hade sutit nidre i stufwan, och båtzmannen hade kallat 
Georgium jute, derföre han medh sina gick nidh, och frågade hwarföre dhe hade
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skiält på honom. Han sade, iag togh honom i armen, men iag slogh honom intet, 
uthan en min lansman Petr#j Suenonis.

Båtzmannen bekende sig hafwa sagt jute, men sade att Georgius hade tagit sig i 
håret, wid thet han skulle gåå uth.

Resolv. Petrus Suenonis böter för 2 pustar 12 mk sö\iwerm:tt efter Sårm. m.will., 
item för nider slagandet på golfwet och såret på knät 6 mk $ö\iwerm:tt såsom för 
pust. Georgius böter för håår drag 6 mk efter förb:de capitel.

2. Erih Erihsons skreddarens hustro klagade att Mörkens söner hade under afton
sången tagit en steglijsa, Apelbomarne tillhörig, den the intet wela sleppa, ehuru- 
wäl hon hade gifwit dem en annan, den hon dem tillförende lofwat hade. Resp. 
Cursor skall förmana dem att lefwerera den igen.

3. Abraham Jönson klagade öfwer Jonas waktmestaren således. Wid kl. 10 om 
aftonen när iag kom från mine föräldrar, gick iag in till Oluff Larsons doch strax 
uth igen. Tå mötte wackten mig i porten, af dem stötte iag een, och sade, hwad 
willien i mig, Jonas sade, tagh fast honom, och strax öfwerföll mig medh hugg, 
seyandes, dhet är wäl iag fåår fatt på digh.

Jonas tillstodh att han slogh Abraham, dherföre att han kallade wackten hunsfotter 
och belghhundar.

Johan Möller inkom och wittnade: När iag kom uth hade dhe Abram under sig, 
och dher iag icke hade kommit, så kan skee något annat hade händt, iag togh 
honom dher ifrån. Dhe hade drucket hoos Jacob Cursor. Jonas weet intet hwad 
han giör när han är drucken. Efter fulle wittne intet woro tillstädes, skiötz denne 
saken up till en annan tijdh.

Den 28 Octob.
efter predikan woro tillstädes Doct. Stigzelius, D a  Gavelior, D a  Ol. Rudbeck, 

Doct. Hoffweni#x, M  Ravius, Dn. Vereli«x, M. Brunner«*, D a  Bergh.
Desse consulterade om Erih Andersons begiäran från Bossberga, att få sittia wid 

hemmanet quar, som han för någon tijdh sedan ähr ifrån sagd. 2:do begiärer han att 
fåå någon tillgift af sine resterande uthlagor som ähre till 30 tr. spannemål och 
141 dr penningar, hwilka han nu på 3 åhr ähr skyldig blifwin, bekenner att fougden 
har låtit uthtröska all hans sädh, och fått 35 tr. som han fogden i förwarning hafwer. 
Resolv. W id hemmanet kan han intet länger få sittia, efter han det icke länger 
häfda mektar, som sig böör, eller uthlagorne giöra. Tillgift bewillies honom således. 
Af dhe 35 tr som uthtröskne ähre, skall han 26 tr betala, på sin rest, dhe andre 9 tr 
fåår han niuta till sitt uppehälle. Sammaledes tillgifz honom af penning&rne 61 dr, 
så att han allena 80 dr betala skall anten medh penningar, eller af sin booskap såsom 
oxar hestar etc.

Den 31 Octob.
höltz Consistorium minus in consist. ecclesiastico, present. M  Rector, M  Petr»x 

Rudbeck, M  Unonius, M  Fonteli#j.
1. Androgz den saken som förehades 26 Octob.* om Erchiepiskopens drengiar och 

en dreng från Ekeby, som hafwa länt Nicolao Erici Brobergh 63 dr kopparm:xt i 
distingz, hwilka han lofwat hade dagen efter betala, men intet efterkommit, hwar-

Felskrivning för 14 octob.
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före när drengiarne begynte sökia sine penningar, flydde studenten bort för hwilken 
orsaak skull, dhe till att upsökia honom hafwa giordt åthskillige expenser, så wel i 
sommars som eliest.

Studentens moder h. Sara inkom förehöltz sin lofwen i förre Consistorio att willia 
till hufwudsuman swara, och nu allenast om expenserne twistas.

Modren swarade sig i hastigheet dhet lofwat, att sonen icke måtte nyo insettias, 
men nu bedes hon för samma lofwen, efter hon icke mektar dhet hålla. Suinefoten 
ähr orsaak på all sett till poykens förseende. Rector swarade dhet hon hafwer lofwat 
måste hon hålla, efter hon af sonens fäderne lofwat hafwer dhet uthbetala willia. 
Och uthwijstes så länge Consist. finge deliberera här om.

Här om voterade praesentes och slöto att capitalet som är 63 dr måste Nicolaus 
Erici först betala. Expenserne upskiutes till dess saken blifwer uthförd medh Swine- 
foten.

Swinefoten inkallades medh Nicolao Erici och modren, uplästes för honom Nicolai 
inlaga. Swinefoten nekade till alt dhet som skrifwit war, sade Nicolaum fara medh 
lögn och bedrägerij; Nicolaus swarade sig dhet lärdt af honom. Och efter Nicolaus 
många beskyllningar pålägger Swinefothen, ty skall han få skriftelig swara till 
odenzdagz.

2. Inkom Abraham Jönsson tullknekt, och refererade om sin förre klagomåål 
således: När iag kom från mine föräldrar, och ärnade migh åth porten medh min 
cammerat, när wij kommo igenom Oluff Larssons gårdh, mötte gevalier oss, och 
sade, här ähre dhe som skreke, iag nekade, och när wacktdrengen wille taga uthi 
migh, stötte iagh honom omkull, tå kom waktmestaren, och stötte mig medh bardi- 
sanen, och sedan begynte slåå mig, iag badh honom låta blifwa mig, iag badh, men 
dhe trådde mig under fötterne på sigh, och sade, the wille hafwa mig i prubban, 
eller hafwa mig till inspectoren. Jagh önskade the wille dhet giöra, sedan sade dhe 
om min cammerat Maas Erihson, tagh fast honom, den är som skriker och ropar 
på gatun, och tå woro 3 karar efter honom, men intet finge honom igen efter han 
sprang in hoos Johan Möller, och Johan Möller kom uth och togh mig ifrån dem.

Johan Möller bekende att wackten war inne i hans herberge, men sedan dhe uth- 
kommo, hade dhe råkat i hop medh denne drengh, tå kom Mas Erihson in och sade 
att wackten är i hoop medh hans cammerat, kommer uth och hielper honom, tå gick 
iag uth och fick honom löös ifrån dhem.

Erih Brant bekende att desse tulldrengar wore hoos honom och drucke 4 kannor 
ööl, när dhe gingo från mig, sade han, gick iag efter att see om dem något skulle 
wederfaras, doch hörde iag dhem intet skrijka, eller af någon anthastas.

Jonas bekende: Att Branten talade medh oss på gatun, och när wij wore skilde 
ifrån honom, gingo wij åth Rectoris huus, och sedan up åth Möllers herberge, dher 
iag ingick att see hwadh dher hades för händer, efter dher brann liuus, när iag kom 
in wore inge andre än Möller medh 2 eller 3, tå begierte iag dricka åth mig och 
mine cammerater, wij finge ett stop på karen och drucko medh hast uth, wid 
dören, sedan wij uthkommo nider till Oluff Larsons port, stodo desse Abram 
Jönson och Maas Erihson, och hade hwar sin huggepamp på sigh, när wij ginge om 
dhem, och Hindrich war efterst, sade dhe, hwad gå i hunsfotter efter, och stötte 
Hindrich omkulL Tå ropade Hindrih, dhe kalla oss hunsfotter och belghundar. Jagh 
wende om och slogh denne medh wanten, hwarföre lopp Maas Erihson bort till 
Möller och hade honom uth, hwilken togh Abraham in medh sigh. Gamble Erih
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Person och alle dhe andre bekende att Abraham kallade dem hunsfotter dher på dhe 
willia giöra edh.

Abram nekade icke att dhe andre ginge före af wackten och Hindrih efterst och att 
han stötte Hindrih om kull.

Jon Jonson och Erih Person giorde eedh och bekende att Abram sade till 
Hindrih, hwad äst tu för en hunsfott. Det war så, när wij komo alla å radh förbij, 
Hindrih efterst, tå togh denne i Hindrih, och sade, hwad willia i hafwa hunsfottar. 
När Hindrih togh uthi honom, sade Abram hwad ästu för en hunsfott, sedan kallade 
han oss hunsfottar alla i hoop.

Johan Möller klagade på Jonas att han skyller sig hafwa maskepij tillsammans 
medh desse tullknekter, hwilket intet sant är. Sammaledes sade och Abram att 
inspectoren misstänker dem för sådant. Dher på swarades, om Jonas kan bewijsas 
hafwa ment något ährerörigt medh samma ordh, skall han plickta.

Abram sade, således will och iag bedas att få förklara mig om iagh hade kallat 
honom hunsfott, att iag intet mente ährerörigt dher medh.

Efter någon discurs parterne emillan, uthwistes dhe, och denne sententia feltes:
Effter wittnen genom aflagd edh betygar, att Abraham hafwer kullstött wackt- 

drengen, och kallat wackten hunsfott, af hwilke Abram dhet förre tillståår, och 
dhet andre icke fullkomblig kan neka, derföre kenner Consistorium wackten frij, 
för dhet dhe Abram och Maas Erihson tillfogat hafwa efter constitutionum cap. XIV, 
§ 8, och wackten hafwe mackt att laghsökia dem för oquädins ordet, och kull- 
stötandet etc. efter Rådst.6. 32 cap. Föruthan detta slötz att waktordningen skulle 
förswenskas och tryckias, efter alla dhe som dher emot delinquera, causera ignoran
tiam legis.

3. Antogos uthi Jöns Nilsons, och Hindrihz, waktdrengarnes ställe, Jon Jonson och 
Oluff Brynielson, hwilka förmantes till beskedeligheet, och tillbörlig flijt i sitt 
embete.

Den 4 Novemb.
höltz Consistorium minus praesent. M. Rectore, Dn. Petro Rudbeck, Dn. Olao 

Rudb., M. Liungh.
1. Proponerade Rector om hinstridare sonen Johanne [Thomse], och Johan Swine- 

foth, som hafwa in uthi ett huus, medh skiälzordh upmanat wackten till att 
akta på sig, och tå desse uthkomme, togh wackten dhem fast, och weriorne af dhem 
innan dhe finge dhem uthdraga, Swinefoten har haft under kläderne en förborgat 
weria. Nu begiära desse wäriorna igen, efter dhe hade them intet uthe.

Resolv. Hafwa dhe således rett wackten på sigh, och på sådant maner uthgådt, 
må dhe wäl hafwa sine werior förwerkat.

2. Inkom Johan Swinefoth och Nicolaus Erici Upsal. om sin förre twist, den siste 
Octobris. Först uplästes Swinefotens swar till Nicolai inlaga, och saken dhem emellan 
skiärskådades som nogast af Consistorio, men inga wittne hade Nicola«; om sine 
beskyllningar. Swinefoth hade en skrift om sin drykkenskap medh Nicolao. Dher 
efter uthwijstes parterne och efter flijtigt öfwerwägande feltes denne sentens per 
vota: Hwad sielfwe hufwudsumman anlangar, ähr dher om förr afdömdt, att Nicolaus 
Erici måste den betala, såsom hans moder sig påtagit hafwer i Consistorio. 2. Ex- 
pensepenningarne som Nicolai creditorer upföra, beståås dem allenast 20 dr, efter 
dhe mycket hafwa försedt sig uthi penningatu.es uthlänande, och giordt till en deel 
onödig omkostnat. 3. För dhe 5 dr Swinefoth bekenner sigh hafwa tagit, item för
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hesten till Marchim sochn, och ööl hoos bryggerskan tillhopa medh Nicolao drucket, 
måste han betala halfparten af samma 20 dr expensepenningar.

3. Förehöltz Swinefoten en klagomål af Oluff Sigfridson för 8 drs huushyra, hwilka 
honom pålades att clarera, ehest måste han carcereras och pantas dherföre. Swinefoth 
lofwade den skuldh medh första contentera willia.

Den 5 Novembw
kallades professores i kyrkian, praesentes woro: M. Rector, Doct. Stigzelius, Doct. 

Lithman, Doct. Lipstorpi#r, D a  Ol. Rudb., D. Hoffweniar, M. Ravius, Dn. Bureus, 
M. Liungh, M. Brunnerar, och sist kom M. Unoni»r.

1. Proponerade Rector om Doct. Hoffwenio och Magistro Liungh, att dhe i sun- 
dagz anslagit hafwa hwar sin disputation till lördagen. Doctoris Hoffwenii war i 
sommars tryckt, anslagen och distribuerat, men differades till hösten. Magistri 
Liungz disputation ähr nylig tryckt och i sundagz distribuerat, nu will ingen cedera 
annan. Resolv. Efter constitutiones synes favera medicae facultati, gifz Doctori Hoff
wenio lof att hålla sin disputa/ion om lördagh, och M. Liungh kan hafwa sin, 
onssdagen dher nest efter.

2. Bewilliades Lars Larson [Nerbelius] vice lagmannen i Helsingelandh 100 dr 
koppd/m:tt af dhe infallne penningar uthaf Nilz Larsons [Mornesii] i Mårnäs 
skuldh.

3. Bewilliades hr. Gripenhielm 15 docater för Kongl. brefwetz uthfärdande på 
miölquarnen här i Upsala.

Den 7 Novembm
höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, M. Petro Rudbeck, D a  Olao 

Rudb., M. Unonio.
1. Samuel klockare inkom, och beswärade sig öfwer Johannem Bergh WestroG. 

att hans discipel hade klyft wedh på tröskelen dher han hade gest, och illa huggit i 
den samma. 2. Skamfärat och huggit i golfwet, att twenne telior äre igenom 
huggne, och måste uthi flickas. 3. Fönstren äre sönderslagne och skarfwade medh 
blyy dher the bygde ähro. 4. Spitzelen i en annan cammar, har en annan hanss 
discipel så skamfärat, att den blifwer intet godh, förr än grunden blifwer uprifwin, 
och en annan i stellet lagd. 3. Sedan hafwa dhe sönderbrutit sängecrantzen, att iag 
måtte låta en ny giöra igen.

Johan Bergh swarade, 1. anlangande tryskelen, så war tillförenne uthi den huggen, 
men en gång iag war borto, har min discipel tagit en yxe, stått och tälgt dher, som 
små ibland pläga giöra, tå har werden kommit, och medh en sådan heftigheet 
öfwerijlat och bannat poyken, att han en timme efteråth gräät dher öfwer. 2. Golf
wet war hugget förr, dher uthi wij icke en spilla högge. 3. Fönstren läät iag byggia 
som sönder woro; att glasmestaren satte bly uthi somblige, det rådde iag intet före, 
iag gaf honom lijka mycket, hade iag wist att werden sådant misshagade, skulle 
iag wel andre rutor låtit dher insettia, och will dhet än giöra. 4. Spiselen hafwer iag 
intet bestella medh, som war i en annan cammar. 5. Sängecrantzen war sådan efter 
mig som förr mig.

Rector sände wacktdrengiarne Oluff Brynielson och Erih Person att besee skadan i 
tröskelen och golfwet; när dhe igen kommo, hade dhe allenast fått see tryskelen, 
hwilken dhe, för 1 stop ööl lagas kunna, sade, men golfwet finge dhe ey besichtiga, 
efter studiosi wore borta.
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Johan Bergh beropade sig på Haraldum Hasslegreen som wittnade att 1656, 
1657, och 58, sågh han att tröskellen war huggen, och teliarne, bekende och att 
han stundom har sedt Åke ståå dher och hugga, Samuel nekade för Åke, sampt 
aldrig wist att tröskelen war skamfärat förr, och den han finner på ferska gierning 
tager han dherföre. Saken är intet så stoor, som harmen, att dhe så skola gåå åth 
ens huus, iag söker nu allenast desse, att andre måtte för sådant warnagell hafwa. 
Rector befalte Johannem Bergh att låta tröskelen laga, och i fönstren settia hela 
rutor, dhet Johannes lofwade.

2. Inkom waktmestaren och angaf för grassering Johannem Hwalebergh, Petrum 
Pauli Westrinum och Johannem Laurentii Stregnensem, sampt Andream [o: Jo
hannem?] Gran. Petrus Vestrin«/ uhrsäktade sigh att han intet hafwer warit i föllie 
medh them, uthan ehest kommit dher förbij när wakten war i hoop medh dhem. 
Consistorium inquirerade här om, och fann Vestrinii uhrsäckt wara skiälig.

Johannis [o: Andreas?] Grans fullmektig inkom, excuserade honom att han intz 
upkomma kunde, efter han war skadd i hufwudet af någre knekter om aftonen 
wackten har kommit dher till.

Hwalbergh och Joh. Laurentii sökte att uhrsäkta sigh ifrån grasseringh, såsom 
och att dhe woro något förifrade af Johannis Grans skadeståndh, som han fick i 
hufwudet af någre knekter, hwilka honom högge, och tå ropade han, hwarföre wij 
honom till hielp komo. Consistorium frågade dem om dhe medh wittnen och edh 
kunna sigh liberera, hwilket dhe intet kunde. Waktmestaren sade sig hint Johan
nem Hwaleberg wid Erih Jonssons port dher han medh bara swerdet stod och 
klappade på porten, och der togo wij werian af honom. Hwalberg swarade, efter 
ingen hammar war på porten klappade iag med swerdet.

Sententia. Emädan Johannes Hwalbergh och Johannes Laurentii Stregnensis ähre 
uthi sielfwe grassationen fasttagne medh dragne werior, mista dhe weriorne efter 
constitutionum cap. 23 $ 26, sedan böta dhe 12 mk sÖlfwerm:tt hwardera efter 
placatet 1640, och liggia i fengelset 2 dyngh.

3. Inkommo Johannes Julinus, Ericus Ström, Johan Kiälman anklagade af en 
novitio Erico Viberni, som dhe på källaren medh mycken vexation hugg och kin- 
pustande hafwa illa handterat, som en swulnat och blåna i ansichtet boro wittne.

Novitius bekende att han war af desse efterskickat genom en annan novitium 
Israel* benemd, och när iag inkom, sade han, ropade Julinus mig till sigh, att taga 
honom i hand, i dhet samma gaf han mig 2 örefilar. Sedan fick iag som oftast hugg 
af dhem, dhe sade och åth mig, att iagh hade sagt professoren Liungh hwilka 
störste fyllehundarne woro i landskapet. Ericus Ström körde mig att settia hufwudet 
i golfwet och seya: Jagh skems.
. Joh. Julin»/ swarade, när wij af särdeles tillfälle giorde oss lustige tillhopa, 
kallade wij desse novitios till oss, och när wij såge dhe wore intet af den art som 
wiste huru dhe sig åthbära skulle, underwiste wij dhem mz något, men intet skall 
dhet wara bewisligit att wij inhumaniter hafwa tracterat dhem, fast wij gofwo 
dem en örefijl eller twå; den swulnat han har wid kinbenet stötte han sig på en 
stolzkarm när han sig bugade.

Sammaledes sade Kiaelman, fuller hafwa wij ett par örefilar gifwit honom, men 
aldrig hafwa wij inhumaniter tracterat honom.

Israel Laurentii H olm .
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Ericus Sttöm bekende samaledes, att icke meet slogh novitium.
Consistorium underwiste dhem huru högt denna vexatio penalium reknas i con

stitutionibus, och att dhe ingalunda borde så kalla och tractera novitios.
Johan Julin#; sade, hela societeten wara sådan vexation af ålder familiar och 

wanlig, och att ingen fins som icke novitiis, uthi någre occasioner brukar.
Rector badh Cursorem inkalla dhen andre novitium. Cursor hörde intet wel 

Rectoris ordh, hwarföre sade Julinus, inkalla wår penal dher uthe ståår. Rector 
och Consistorium uptogo dhesse ordh för en affront, att han medh sådan#e formulär 
och affecter, skulle in för retten tala. Hwilket Julin#; badz före, efter han intet 
argdt dher medh wiste.

M. Liungh tillspordes om desse studiosis efter han inspector ähr för natione 
Sudromanniae. M. Liung berättade sin höga wårdnat att bestyra all ting i besta 
måtton medh sitt landskap att dhet måtte här lefwa i stillheet, för den skull plägar 
iag som oftast hafwa dem före, såsom iag och giorde Simonis Jucke tijdh, kallade 
them tillsammans och förhörde hwars och ens condition och flijt i studierne, sampt 
förmante dhem medh mång ordh, att dhe medh spekt lefwa skulle, giöra sin flijt i 
studierne, och taga sig till wara för alle excesser wid Academien. Störste parten af 
landzmännerne woro hoos mig samma gång, men intet woro desse 3 dher, uthan 
fuller har iag spordt, att dhe efterfrågat hafwa hwadh dher handlades, men sielfwe 
höllo dhe sig förgode att gåå dijt. Mig giör af hiertat ondt, att något sådant skall 
höras af wårt landskap, som har rätt stilla en långh tijdh sig förhållit Särdeles giör 
mig af hiertat ondt om desse 3, efter dhe alle ähro mig af föräldrarne bekante etc.

Julinus sade sig och sine stallbröder intet så illa handterat novitium som dhe 
ähro uthförde, beropandes sig på Johans Stafz kiellarswen och en annan studiosum 
som dher af wiste.

Kiellarswennen Johan Köpman inkallades, giorde edh och berättade: Så är dhet, 
att dhe gofwe dem några örefilar och togo dem i håret, mera sågh iagh intet, 
hwarken om nidbuckande till golfwet eller annat.

Israel novitius tillspordes huru mycket hugg han bekomit hafwer? Han sade sig 
till 3 eller 4 örefijlar bekommit, men sant war dhet wij stodo å golfwet på knää.

Julin#; beropade sigh på Andream Brolinum och än flere, dherföre differerades 
saken till en annan tijdh, och dhe steltes i arrest re et corpore. Julin#; är i arrest 
för twenne orsaker, denne och en anwan, som wackten har emot honom.

4. Petrus Julinus inkom om dhet arrest brytande han sedan i sommars ähr citerat 
worden.

Jonas wacktmescaren bekende när han kom dijt nid till båten, och togh up hans 
kista uhr båten [fortsättningen på vaktmästarens relation är ej inskriven på härför 
reserverad plats i protokollsboken].

Petrus Julinus nekade sig någon arrest afwettat ifrån Rectore, uthan stadztienaren 
kom till båten i wår frånwaru och begierte arrest på honom hwilken iag tyckte 
mig icke plicktig wara att lyda, efter iag icke war under staden. Icke nemde Jonas 
om någon arrest i Berlingz gård, dher han kom up till oss, hwar om iag wittne 
framdraga kan. Ingen weria hade iag heller uthe, men mine bröder hade sine 
werior dragne på Islandet.

Olaus Erici Rosendalius inkom, aflade eedh och berättade: När som Carolus Petri 
och Petrus Julinus bortreste war iag dher tillstädes i Bärlingz gårdh, och tå kom 
gewallier in, och frågade Johannem Julinum om han wille hafwa sin weria igen som
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i wintras för honom bortkom, tå gofwo dhe honom dricka en stundh, sedan frågade 
Andreas [Julinus] om han hade något annat att tala medh honom, hwar till Jonas 
sade ney, dher medh gick han sin koos. När wij kommo nid på Islandet war kistan 
upsatt på landet, tå frågade Julinus hwij hon war uptagen? Skepparen swarade att 
gewalier hade arresterat henne, tå frågade han hwij dhet? intet hade han sagdt 
thet för oss! Och dher medh lade dhe uth medh båten. Carl Renberg frågade 
hwarföre han wille leggia från sigh med båten, efter han intet ondt har giordt, 
item sade, om du intet lägger i landh efter du intet weet något medh migh, tå skall 
iag wijsa dig anwat. Sedan drogh Carl Renbergh uth sin weria, och begge Julini 
Andreas och Johannes, tå lade the andre i landh, och efter gewalier intet hade ar
resterat kistan hemma i huset, satte wij den i båten.

Här medh upskiötz saken till den djdh som Johannis Julini saak blifwer före
tagen, och tå skall wittnen å begge sidor framdragas.

5. Oluff Larson borgare och Didrih Engell inkommo, anklagandes Gothlandos 
Georgium Oxenwaldt, Petrum Suenonis, och Petrum Bombardum att dhe hade 
giort öfwerwåld på hans lukor, och slagit sönder till 10 rutor på fönstren, en 
natt.

Desse sökte i förstonne att neka, men sedan kom propria confessio, hwarföre 
feltes denne sentens.

Först felles dhe till 40 mk alla tillhopa efter Edzörs B. 4 cap. St.LL. 2. Skola dhe 
låta fönstren bota. 3. Skola dhe 2 dyng liggia i prubban.

Gothlandi sade att en kappa och muff war bortkommen samma qwell, hwilka 
dhe nu begiära igen. Rector frågade efter desse saker, att dhe måtte komma till 
äganderne igen. Möller inkom, sade när wij komme i hoop medh dem, hade die 
ingen kappa.

Den 8 Novembrå
efter höghmässan, uplästes Kongl. M:ttz confirmation de dato 30 Octob. öfwer 

Upsala tullquarn, item landzhöfdingens hr Clas Råålambz bref öfwer dhet samma, 
de dato 6 Novembrå. Efter dhetta slötz att 2:ne bref skola förfärdigas, ett till landz- 
höfdingen medh flijtig tackseyelse för sin wårdnat uthi detta emoot Academien. 
2:do. Skall thesslijkes ett bref förfärdigas till hr. Gripenhielm, och honom betackas 
för sitt omaak uthi brefwetz uthwerkande och förfärdigande.

Den 10 Novembrå
kom Rentemestaren och Dn. Olaus Rudbeck till Rectorem, hwarest Wiby böndren 

inkomo och beswärade sigh, att dhe intet annat än blandsädh hafwa i åhr bekommit, 
och ähro något skyldige för förledne åhr. Resolv. Dhe skola lefwerera sin rest i 
s^annemål sådan som den är på iorden fallin, eller och gifwa 9 dr tunnan.

2. Sal. Bringii mågh Johim Fridrih Engelbrekt inkom och begiärte att Rector 
will honom förhielpa till sin hustros fäderne af swermodren, efter han någon handel 
i Stockholm har aktat sig företaga, dher till han någre medel behöfwer, och dess- 
föruthan fruktar att egendomen skingras och förminskas här efter, hwarföre best 
wore att hwar och en wiste sitt.

Doct. Hoffweni»r swarade på enkians wegnar, att hon gierna will wara sin 
mågh och dotter behielpelig, så mycket hon kan, men alldenstundh hon ännu ståår 
i stoor giäld efter sin man, och andre widlyftigheter särdeles medh Academien, 
ty beder hon att få dher medh så länge förskont bliffwa till dhess hennes saak medh
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Academien och flere blifwer liquiderat, efter han tillförenne wid 500 drs hemgift 
bekommit hafwer, så att förmodeligen icke mycket kan wara öfwer, som han hafwer 
att prsetendera.

Pro resol. Emädan giäld böre giäldes af oskipto efter lagen, Erfd. 17 cap. kan 
fuller enkian intet obligeras till något byte innan gälden äre clarerade, icke dess 
mindre kan icke förwägras itt inventarium öfwer egendommen giöras. Hwarföre 
wille Rector i neste G>nsistorio proponera, att dher till wise deputeras som dhet 
giöra kunna.

Den 18 Novembm
höltz Consistorium maius, praesentes woro M. Rector, D. Stigzelius, D. Lithman, 

D. Odhelius, M. Petrus Rudb., D. Sidenius, D. Lipstorp, Dn. Gaveli«j, Dn. Ol. 
Rudb., D. Hoffweni«!, M. Forneli«x, M  Unoni«x, M. Ravius, Dn. Bure«x excuserar 
sig för opassligheet skull, M  Liungh, Dn. Sundell, Dn. Vereli«J, Dn. Bergh, M. 
Brunner«x excuserar sin absentiam för opassligheet genom Doct. Odhelium.

1. Angaf Rector om åthskillige Academiae bönders beswär som i denna weka 
inkommit hafwa, och Rector den 16 hui«x medh inspectoribus aerarii som ähr Dn. 
Olao Rudbeck och hr Verelio, afhörde och resolverade, hwilka nu till Consistorii 
ratification föres.

Consistorium läät samma ransakning och resolutioner för sig upläsa, sampt på 
fölliande sätt ratificerade.

1. Wessmanneböndre» Johan Andersons.
1. Swen Person och Erih Nilson i Ryby Meåkers sochn, klaga öfwer hemmanetz 

swagheet, skogziordh. Erih Nilson är skyldig 171/2 t«»na spannemål, 331/2 dr 
penningar, remitteres 5 1/2 t:na. Sw[e]n Person är skyldig 8 tr. spannemal 48 dr, 
remitteres 3 tr. spannemål Hemmanet förmedlas på hela gärden som är 3 tr. span
nemål på 6 åhr.

2. Oluff Olson i Åstadh rester 43 dr 6 3 /4  t*»na spannemål, begiärer någon frij- 
heet att uprätta hemmanet medh, dhet är illa fahrit, kan intz giöra uth i åhr. Resolv. 
Oloff Olson fåår 1 åhrs frijheet, giör han wäl rätt för den samma, tå blifwer han 
widare ihugkommen.

Peder Larson som andra delen af Åstad uptager, skall få ett åhrs frijheet, om 
han bygger wäl på första åhret, fåhr han äntå ett till. Af ödeshöet fåår han 2 lass 
till skenckz, det andra fåår han till kiöpz a 3 dr lasset.

3. Anders Larson i Dingtuna kyrkio byen skyldig 3/4 tunna, spannemål 4 6 1/ 2 dr 
penningar.

4. Erih Anderson i österby ähr skyldig 3 */2 t:na spannemål 48 dr. Resolv.
Desse begge heman förmedlas på 1 t««na och 10 dr hwardera provision.
5. Maas Anderson i österby har itt halft hemman, rester 1 */2 tunna, 16 x/ 2 dr 

penningar för i fiol. Förmedles 1 tunna som förr påökt är.
6. Anders Larson i Bäleby ähr ifrån hemmanet skyldig 1281/2 dr, har intet att 

betala medh. Remitteres altsammans.
7. Hustro Marit Carl Mårtensons hustro, begierer igen Academiae hemanet Ösby 

till brukningz som hon fordom åbodt hafwer, och dher tå efter nödtorften bygdt, 
men sedan hon dädan af oförmögenheet kommen är för 10 åhr sedan, har Päder 
Matzson i ösby sutit dher alt sedhan, wäl bygdt och lagat om gården, såsom wittnes- 
skriften de dato 13 Novemb. 1663 och husesyns längden de 8 Novemb. betygar.
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Resolv. Bonden blifwer wid hemmanet så länge han giör rätt för sigh, och h. Marit 
fordrar sådant medh intet skiääl.

8. Hans Anderson i Tibble och Skultuna sochn ähr skyldig för gammalt 47 V2 dr 
begiärer continuation af förmedlingen som han fick 1660 den 15 Decembr«. 
Resolv. Honom gifz continuation ännu på 3 åhr som ähr 3 tunnor gärde spanne- 
mil.

9. Oluff Bengtson i Oxnöö inlade attest om hemmanetz swagheet, är skyldig 14 tr. 
spannemål, 331/2 dr penningar begiärer tillgift på sin skuldh, sampt medel på uth- 
lagorne, efter hemmanet är armt. Resolv. Tillgifz 10 tr. och 13 */2 dr penningar.

10. Erih Bertillson i Wadh och Simtuna sochn, har uptagit hemmanet, nästan öde 
i fiol efter h. Lucretia, begiärer någon frijheet. Resp. Gifz 1 åhrs frijheet så länge 
man fåår see hwadh han giör dherföre. Sedan klagar han att grannarne neka honom 
sin lott i skogen och wijsa honom in på en annan by skogh, begiärer fördenskull 
Consistorii skrifwelse till tinget om mätning på åker och ängh, efter han icke fult 
hafwer, efter 6 öre och 1 ortig som hemmanet ähr lagdt före. Resp. Han skall fåå 
skrift

11. H. Lucretia i Wadh som är kommen ifrån samma heman af oförmögenheet, 
war i fiol skyldig 13 1/4 tunna spannemål, 174 dr 20 öre, dher på 8 tunnor woro 
uthtruskne, men dher af 2 tr efter Rentemestarens sedel henne igen gifne, nogh 
efter Rectoris zedel 1 tunna dher till, och koerne löös, hwar igenom soldaterne 
borttogo koerne, som ehest Academien hade sig till betalning kunnat haft, der 
Rector icke sådant förbudit hade, sade Johan Anderson. Nu har hon intet meer än 
hon gåår och ståår uthi, och är än skyldig 8 tr och alla penningarna.

M. Ravius tillspordes i Consistorio hwarföre han uthan Consistorii wettskap har 
enkian tillgifwit 1 tunna spannemål och koerne löse som eliest Academien till be
talning hade kunnat hafwa. M. Ravius kastade skulden på fogden som intet hade 
fordrat dhet widare beskedh om koerne, som han skrifwit hade i sin sedel. Om 
detta discurrerades men blef ingen decision.

12. Erih Erichson i Änderstadh begiärer widare continuation af förmedlingen på 
stora giärden, ähr skyldig 2 tr spannemJL Resp. Gifz ännu 3 åhrs continuatioa

13. Enkian i Albeck och Erih Anderson gifwes och continuation af sin förre 
förmedling som är halfparten giärden på 3 åhrs tijdh.

14. Johan Anderson beswärar sigh att barnhuus tunna i Westmannelandh tagz 
uth af hela kyrkiohärberget så mycket först inkommer, och icke af behåldne sum
man sedan wanlige afkortning är afdragen, der igenom barnhuus tunna blifwer af 
Academiens deel, så mycket högre som wanlig afkortning bestiger. Resp. Medh 
denne landzhöfding skall talas, att han will skrifwa landzhöfdingen i dhet länet till 
om rättelse i saken.

15. Dingtuna böndren begiära betalning för dagzwerken till Tumbo quarnen. 
Resolv. Dhe som hafwa giort meer än 1 dagzwerke, få för hwardera öfwer ähr 
6 öre soliwerm:tt men 1 af slåås dem alla tillhopa såsom hielpedagzwerke.

Abram Persons fögderii.
1. Istadh böndren, Erih Eerson är skyldig 17 tr, Jöns Person 211/4  tunna, Mårten 

Matzson 143/4  t«»na, begiära tillgift. Resolv. Tillgifz 1 tunna hwar.
2. Mårten Larson och Erih i Åckelstadh äro skyldige 37 tr hwardera, hemanen 

äro elake, kunna intet beståå sigh uthan förmedling. Resol. Förmedles hwardera 
på 6 tr. uthi 4 åhr.
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3. Wåsa böndren Erih Isrelson är skyldig i o 1/2 tunna., Johan Matzson 11V2 
tunna, hemanen elake, hafwa fått förmedling förr. Resolv. Dem gifz dialtion medh 
resten till åhrs, hwad dhe nu ey mekta uthgiöra.

4. Mårten i Ulltuna begiärer att bägge hemmanen måtte läggias till sammans uthi 
ett, och han dher igenom finge dhem för itt mantal uthi uthskrifningen. Resolv. 
Han angifwe först hoos tinget, och skaffe sig attest att hans begiäran är skiälig, 
sedan fåår han hoos Consistorium swar.

5. Mårten Giöransons hustro i Kogestadh supplicerar om sin förre begiäran den 
19 Sept., ähr skyldig 8 1/2 t»»na spannemål, 126 dr 30 öre pgr. Ähr till betalning 
9 sommarlass höö, en koo och gammalt odugeligit stoo. Hon begiärer 1 t#«na 
spannemål sigh till födo. Resolv. Efter intet stort fins, tages allenast hwadh dher 
kan dugeligit fåås, och dhet öfrige remitteras. En tunna sädh bewillies henne till 
födo. För lägersmålet skall dottren slijta rijs unders häradz execution, eller betala 
kongzsaken till Academien som är 13 1/3 dr sölf«/erm:tt.

6. Anders Anderson i Rostadh resterar 31 3/4 tunna spannemM, 65 dr 10 öre pen
ningar, såår 3 tr, giör 13 */2 åhrlig, war på 2 åhr förmedlat, begiärer ytterligare 
continuation på förmedlingen, har inlagt häradz bewijs i fiol om hemanet[s] swaga 
lägenheet. Resolv. Efter ingen proportion är emellan uthsädet och uthlagorne, för
medlas hemanet till halft provisionaliter uthi dhet owissa såsom förr. Af skulden 
tillgifz 11 3/4 tunna spannemål.

7. Ryttare enkian i Sunnanåå rester 7 3 /4  t: na spannemål, 27 dr penningar, be
giärer tillgift, inlägger attest om sin swaga lägenheet Resol. Henne tillgifz 3 3 /4  
tunna spannemål af sin rest.

8. Anders i Orkestadh rester 43 1 /4  t»«na spannemål, 110 dr 26 öre penningar, 
begiärer niuta så långt tillbaka förmedling som hans granne till 1636. Resolv. 
Remitteres honom af sin rest dhe 4 tr in till 656, så långt hans granne dhen nudt 
hafwer.

9. Lars Gregerson ibidem ähr skyldig 24 tr spannemål 64 dr 27 öre penningar, 
begiärer någon remission på sine uthlagor. Resolv. Remitt 4 tr spannemål.

10. Anders Anderson i Lijsa rentar 37 dr 13 öre, spannemål 3 1/ 2 t»»na, hafwer 
K. Gustaff Adolphz bref om förmedling, hwilket ey åthnutit är. Resolv. Förmedlas 
till halft i dhet owissa.

11. Möreby åboen Erih Johanson säger när han uptog hemanet, lofwades honom 
frijheet eller förmedling, hwilka han nekar sig åthnutit hafwa. Rentemestaren wittnar 
att dhet fins affördt till 1660 i rekningarne. Resolv. Niuter a 1660 den förre för
medlingen a 4 tr sp a n n e m å l  framgent provisionaliter.

12. Peder Matzsonz i Åttestadh enkia inlade attest om hemmanetz swagheet giör 
13 tr afradt såår 3 tr åhrlig, rester för Åttestadh och Nederlunda 403 /4  t:na 
spannemål. Resolv. Tillgifz 163/4  tunna för begge hemmanen.

13. Maas Bertilson i Orslunda begiärer dilation på penningatne, för 4 lass höö i 
Ultuna. Resolv. Gifz dilation till åkeföre att betala mz 3 dr lasset.

14. Johan Matzson som hafwer uptagit hemanet Aleby i Haga sochn af långligit 
öde, begiärer frijheet, item att få kiöpa ödeshöet 8 */2 lass för een billig penning. 
Resolv. Try åhrs frijheet bewillies honom att uprätta hemwanet medh. Sedan frij- 
hetz åhren exspirera bekommer han förmedling på hela giärden uthi sex åhr. Anders 
Person i Heliestadh caverar för honom. Höet betaler han medh 3 dr lasset som på 
Academiens deel konwwer. Abram Person hafwe inspection, att han giör rätt för sigh.
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15. Maas Matzson i Wreda och Frössunda sohn är skyldig 15 tr spannemål, inlade 
en supplica[ti]on om hemmanetz swaga lägenheet. Resolv. Tillgifz 5 tr.

16. Erih Hemingson i Bärby klagar sitt hemmans swaga lägenheet, bekende sig 
wara skyldig 2 åhrs uthlagor a 15 tr om ähret. Resolv. Remitteres 7 */2 tunna, af 
sin rest Hans mågh tager hemmanet i wår till träde.

17. Oluff Hansson i Bussegården wid Skeftuna kyrkio, ähr nyligh till hemmanet 
kommen, har fått elak sädh, efter hemmanet förr så illa af sig kommit war begierer 
någon försköning på uthlagorne för i åhr. Resolv. Fåår 2 tr.

18. Tomas i Wäsby begiärer förmedling på sitt hemman till 2 tr. hwardere, nu 
giöra dhe 8 hwar, ähr skyldig 24 tr. spannemål, och mågen Per Pederson 16 tr. 
Dhesse liggia altijdh Consistorium öfwer, äre treska, etc. Resolv. Dem tillgifz 4 tr 
hwardere, komma dhe flere gånger igen, skall någon annan settias till hemmanet.

19. Erih Anderson som uptager Kogestadh illa fahrit efter Mårten Jöranson be
giärer någon frijheet till att byggia, stängia och upkiöra åkeren. Resolv. Gifz 1 åhrs 
frijheet att uprätta hemmanet medh.

20. Anders Person i Helliestadh och Lars Jönsson begiära få gifwa penningar för sin 
rest, den ena 6 1/ 2 tunna den andre 2 */2 t:na. Resolv. Dem bewillies för 10 dr tunnan.

21. Oluff Anderson i Österby begiärer förmedling på hemanet till 3 tr som honom 
lofwat är, mir han dhet uptogh. Klagar om knekte penningarna som bonden i Ytter- 
grän är remitterat af Consistorio till 15 dr allenast gifwa, dher lijkwäl dhe andra 
gofwo 30 dr, begierer dhe 15 dr igen efter han samma penningar till soldaten 
upfylla måste. Resolv. Dhe 25 dr han skyldig är remitteras honom, och sedan är 
Consistorium honom qwitt.

22. Gabriel i Wardala och Tomas Sigfridson i Ingelstadh inlade en attest af hr. 
Erich Hammarino om sädens förkylande och förderfwande af hagel i fiol, prim#; 
är skyldig 6 tr. 6 fierd. 2.d#J 9 3 /4  t:na. Resolv. Dem remitteres 3 tr. hwardera.

Gabriel i Wardala och Maas Eskillson i Tiustadh klaga att dheras soldat ähr rymd, 
dhe ähro rotemestare och pålagde att skaffa en anna# igen till juul. Resolv. Roten 
måste hielpa dhem begge igen om dhe äntelig skola en annan förskaffa. Dock 
skall anhållas hoos hr. landzhöfdinge# att dhe måtte slippa oqualde om han har gådt 
igenom munstringen.

23. Erih Larson i Wijby sade sig lofwat wara sitt heman för samma förmedlade 
uthlagor som hans granne, när hemmanen uptoges. Resp. När Consistorium fåår 
see hans frijhetz bref, blifwer honom swarat.

24. Abram Person begiärer på sitt hemman Tarf frijheet och förmedling på uth
lagorne så mycket dhe stiga öfwer hans löön, efter han mycket hemmanet påkostat 
hafwer sedan han dijt kom. Resolv. Skall eftersees hwadh han öfwerbygdt hafwer, 
derföre kan han någon refusion fåå. Rector frågade Rentemestaren om han caution 
har gifwit för sitt embete. Rentemestaren swarade: Ja.

25. Jon Olson i Wålstadh är skyldig 8 tr, begiärer någon tillgift för sitt omaak 
medh tijonde profwandet i åhr. Resp. En t##na gifz honom dher före.

Peder Bengtsons bönder.
26. Anders Person i Dårsillia inlade en häradz attest om hemmanetz swagheet, är 

skyldig 34 tr. 230 dr och något mera, begierer någon förmedling ehest kan hemanet 
aldrig beståå sigh. Resolv. Förmedles 3 tr. spannemål. Remitteres 4 tr spannemål 
och 30 dr.

27. Maas Erihson i Lygnestadh har intet uthrymme till sitt hemman, lijte» ängh,
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ingen skogh, skyldig 14 tr, och wid pass 94 dr. Resolv. Förmedlas på 3 tr till 
behagelig tijdh. Tillgifz 4 tr, 20 dr penningar.

28. Anders Person i Säfwia inlade supplication om förmedling på sitt hemman, 
efter han icke förmår uprätta hemanet, mädan så store uthlagor äre dher på. Rester 
34 tr. 3 fierd. pen. 163 dr 29 1/2 öre, will uthgiöra all resten efter hand, om 
han fåår 4 trs åhrlige förmedling. Resolv. Förmedles 4 tr provisionaliter.

29. Johan Bengtson i Kumbla och Balingstadh sochn som hafwer uptagit hemanet 
af öde, bewilliades 3 trs förmedling på hemanet.

30. Anders Michelson som har uptagit Edzberga begiärer förmedling på 3 tunnor, 
efter hemanet 7 eller 8 åhr har öde warit, och med dhen condition är till hemanet 
kommen. Resolv. Gifz 1 åhrs frijheet, och 3 tunnors förmedling på hemmanet.

31. Maas Knutson i Tibble och Tillinge sochn är fattig, skyldig 9 tunnor spanne- 
mJl och wid 60 dr penningar begiärer någon tillgift, hemmanet är lijtet och armt. 
Tillgifz 3 tunnor, och 15 dr penningar.

32. Pär Bengtson angifwer om 2:ne bönder i Eggeby sochn, hwilka woro för
medlade på 3 tunnor, öfwer 3 åhr, och lagde på desse efter:ne heman, Walskogh 
1 tunna., Forkarby 1 */2 tunna, 2:ne bönder i Eke 1 t»»na hwardera och Salstad 
1 t««na, hwilka bönder intet willia taga på sigh desse, 6 tr. Nu frågar Per Benctson 
hwilka han skall hålla sigh widh. Resolv. Efter någon ransakning här om, att denne 
förhögningh uphäfwes.

33. Erih Anderson i Tuna och Beling, kom på hemmanet illa farit, för 3 åhr 
sedhan, begiärer någon hielp att uprätta hemmanet medh. Resolv. Gifz honom 3 
tunnor, till hemmanetz uprättande.

Jacob Andersons bönder.
1. Päder Erihson i Åhrby har haft 2 tunnors förmedling på 3 åhr, ähr skyldig rest 

17 tr, hafwer fördt uth på det gambla 15 */2 tunna, och har nu intet meer i ladan 
att betala medh i åhr, begiärer continuation på förmedlingen, och något förbettrat, 
item tillgift på uthlagorne. Resolv. Tillgifz resten af dhet gambla som är z */2 t:na, 
sampt continuation på den förre förmedling på behagelig tijdh.

2. Hemming Abramson i Kullbool, hafwer itt armt heman, begiärer någon för- 
medlingh på hemanet. Resolv. Förmedlas till halft, doch skall först ransakas wid 
tinget om så skiäligit finnes.

3. Jöns Olson i Skedika och Börstelz sochn, blifwer förskont medh gärde spanne- 
mäien och giöre i stellet penningar 16 dr. [Med senare hand tillagt:] Vid. Act. 1685 
d. 12 Oct

4. Erih Eskillson i Danmarkz byn är skyldig 24 tr för itt åhr, och så mycket på 
detta åhr, åkren är elak det ena åhret, så att af den ena åhrs wexten måste han 
betala för begge åhren. Resolv. Honom tillgifz 10 tunnor.

5. Oluff Larson i Forsa är skyldig 25 tr, för gamalt, kan till 7 tr. i åhr giöra. 
Resolv. Honom tillgifz 5 tr.

6. Bengt i Lunda är skyldig 133 dr 23 öre, 5 3 /8  tunna spannemM, är ifrån 
hemmanet, säden är uthtrusken, 11 tunnor fans dher. Resolv. Lefwereres rekning om 
hans rest, sedan blifwer resolution.

2. Angaf Decan»j philosoph. desse studiosos Nicol Brandium, Johan Wallerman, 
Carolum Karolinum, Nicol. Stiernman, Georgium Oxenwalt Gothlandum, att få 
skrifwa egne disputationer. Hwilket bewilliades.
17-701118 Sallander
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3. Uplästes illustr. CancelJ. andra breff om godzbytande medh hertig Adolph. 
Resp. När någon uthskickat komwer att handla här om, blifwer medh honom här 
öfwer confererat.

4. Uplästes illustr. Cancell. recommendation för Nicol. Bothvidi tili Communitetet. 
Resolv. Han låte examinera sig först, sedan blifwer om honom determinerat.

4 [bis]. Uplästes KongL M:ttz resolution de dato 10 Novembrå, angående con- 
firmation och taxa öfwer Pijlhagen. 2. Om communitisterne, att dhe som lägenheet 
annorstädes bekoma skola det mista uthan någon annan i sitt stelle förordnande.

5. Uplästes landzhöfdingens bref de dato 13 Nov. öfwer sama måål, såsom och 
ett landzhöfdingens immissions bref till Samuel Stehen på Kongzstallet.

6. Uplästes Nicolai Valierii breff de dato Helmstadh, gratulatoria pro extraordi
nario subsidio.

7. Hinstrijdaren här i staden begiärer af Consistorio att hans son [Johannes 
Thomse] kunde få ett testimonium här ifrån, eller en attest quocunqwe modo att 
han hafwer warit under Academien. Resolv. Gifwes honom en attest, att han 3 åhr 
sedhan är wijst ifrån Academien för sin oskickeligheet skull. Doch är best afråda 
fadheren ifrån sådan begiäran.

8. Bringii mågh [Johim Fridrih Engelbrekt] har begiärt att anten han måtte fåå 
sin hustros arf uth, eller och hela egendomen måtte inventeras för wissheet skull, 
item begierer enkian att tutores måtte sättias af Consistorio för barnen. Resp. In
venterande kan intet nekas, hwar till Doct. Hoffweni«r och Dn. Gaveli»r decerneras. 
Målzmansdöme will ingen gierna sig påtaga. Dhe hafwa Gyllenbring och Tiderum i 
Stokholm som äre näste fränder, och kunna begiära af Consistorio någon hwem dhe 
willia dher till kalla.

9. Erih Erihson borgare inkom moot Petrum Julinum om sin resterande målz- 
asgande rätt efter domen i sommars den 6 Maij. Petrus Julinus nekade icke att willia 
honom betala men sade sig hafwa något af Erih Erson att fordra, hwar om han på 
kemners cammaren agerar, begärer för den skull att så länge få uphöra mz betal
ningen till dess han saken fåår uthföra, emädan han förmodar få quittera medh 
Erih Erihson i samma böte.

Dn. Sundell begiärte arrest på dhet Julin«r ähr Erih Erihson skyldigh, allden- 
stundh Erih Erson ähr honom skyldig 25 rixdr. Resp. Denne begiärte a trest måste 
skiärskådas, och hwad lagligit finnes förunnas. Petrus Julinus tillspordes hwarföre 
han i wåras reste uthur Rectoris arrest? Julinus nekade sig någon tijdh hafwa hört 
någon arrest tillseyas, uthan borgmestarnes arrest på båten hörde han allena nemp- 
nas, när han skulle afresa, hwilken han mente sig icke plicktig wara att lyda, efter 
han intet under staden hörde.

Brödren Johan Julin«j inkom, sade när wacktmestaren inkom till oss hoos Bär- 
ling, hade han intz meer att seya oss än om min weria som i wåras bortkom, 
men intet talte han om någon arrest. Min bror Andreas och wacktmestaren blefwe 
om en annan saak emellan sig oense, och icke som han nu föregifwer, ty wakt- 
mestaren hade skyldt min bror för rächet uthkastande, dher om dhe twistades, sedan 
gick han sin koos, och nemde ingen arrest. Nidre på Islandet nemde wacktmestaren 
icke häller någon arrest, uthan oss sades dher nidre, att borgmestarne hade båten 
arresterat, men hwarföre det skedde blef intet sagdt.

M. Ravius proRector, swarade och wittnade, att desse fullkomblig wiste aff 
arresten, fast dhe nu neka, ty Andreas Julinus, kom en gång till mig, och begierte
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den af mig löös, det iag nekade. Jagh läät Petrum Julinuw en månadt förr tillseya, 
och sedan några gånger att han intet skulle förr af staden resa innan han böten hade 
betalt. En gång heller annan tillsade iag honom arresten i min stufwa, re et corpore, 
det wittnar iagh sade M. Ravius, och will dher ståå före. Waktmestaren wittnade 
att han folgde Julinuw till Rectorem, tå Reccor honom arresten tillsade.

Petr«* Julin«* nekade inständigt till arresten. Men efter M. Ravius fullkomlig 
bestodh sitt wittne, att han Julino närwarandes arresten tillsade, så wel som genom 
wacktmestaren, fast han Julin«* nu nekar, derföre uptogz detta proRectoris wittnes- 
bördh för gilt bewijs, och Petrus Julin«* uthwijstes, medh dhe andra.

Consistorium hade om saken itt noga betänkiande, och efter M. Ravius nu in
ständigt wittnade om arrestens fullkomblige tillseyande, blef saken till vom skutin, 
och omsijder secundum pluralitatem votorum denne sentens.

Emädan Petrus Julinus har dragit emot Rectoris förbudh uthur arresten, dömes 
han efter constitut. cap 23, $ 9, till ett åhrs tacitam relegationem, och nu blifwer 
in carcere till dess han sine böter aflägger, eller setter caution för sigh.

10. Inhades Johannes Julinus, Ericus Bröms [o: Ström], och Johan Kaelman om 
vexatione penalium, som hades före in Consistorio den 7 Novembri*, och uplästes nu 
Andres Brolini attest af Julino inlagdt, som innehölt om wexationen, att den spar
samblig skedde, och icke medh sådant öfwerflödh som Julini beskylles före. Julin«* 
beropade sig ännu widare på en annans attest som han ärnade framhafwa, men efter 
den samma ähr icke nu i staden, har han icke blifwit den mektig. Sedan repeterade 
Julinus och dhe andra, sin förre bekennelse, om wexatione att dhe intet inhumaniter 
novitios tracterade, uthan på dhet sätt, som mest gement är medh alla studiosis wid 
Academien medh sine novitiis, etc. Och när dhe således sitt taal uthfördt hade, uth
wijstes desse tree.

Sedan begynte Consistorium skiärskoda saken, och efter klart fans, att novitius 
hade swulnat och blåna wid wenstra ögat af kinpustande, 2. hafwer kellarswennen 
medh swornom edh bekent, att desse studiosi hafwa gifwit novitiis några örefijlar, 
tagit dem i håret etc. 3. bekende then andra novitius, Israel benämd, thet samma, 
hwilket och Julin«* medh dhe sine tillståå, allenast seya dhe sig icke inhumaniter 
dem tracterat, hwarföre begynte Consistorium om domen discurrera.

Först begynte en deel af Consistorio falla der på, att dhe skulle till penninge- 
böten fällas, och carcerem, särdeles mente Dn. Ol. Vereli«*, Dn. Sundel, Doct. 
Lipstorph och Doct. Sideni«*, att dhe medh sådant straff skulle förste gången, be- 
läggias. Men sedan begynte Consistorium föra sig constitutionum innehåld om detta 
till sinnes, och att dhet är itt delictum relega/ionis, hwilket så mycket nödwendi- 
gare nu skiärpas borde, efter denne vexatio penalium begynner åther alt för olijdelig 
blifwa så att dhe fara medh sine novitiis, såsom dhe willia, och ackta inge con
stitutiones eller förbudh.

Här om begynte Consistorium votera, och föllo störste delen dher till, att dhe skulle 
tacite relegeras, Johan Julin«* 1 1/ 2 åhr efter han 2:ne saker på sigh hade, och dhe 
andra twå hwar sitt åhr. Hwar på sententia feltes således:

Emädan Johannes Julinus har både medh wåld hulpit sin brodhers kista uthur 
arrest, såsom och tillijka medh Erico Ström och Johanne Kaslman otillbörligen 
vexerat 2:ne novitios, och öfwerfallit dem mz hugg och slagh uthi en allmen kel- 
lare, item han och ohöfligen talat för sittiande Consistorio, derföre dömes han 
Johan Julin«* till halfannat åhrs tacitam relegationem, och dhe andra begge, Ericus
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Ström, och Johan Kselman till i  åhrs tacitam relegationem, efter constitut cap. 23. 
§. 16. Till måndagen innan solen gåår nidh, skola dhe resa uthur staden, och om 
dhe i medlertijdh något tumult åstad komma, graveres relegationen medh publica 
plurium annorum.

11. Proponerade Rector om wakten skall få tertialen åthniuta af den mulcta som 
dem tillfaller efter dheras angifwande, för dhe förige rectorater, eller och bewill- 
ningen som skedde den 9 Sept. förståås allena om den mulcta här efter faller. M. 
Ravius swarade sig hafwa gifwit dem något af mulcta i sitt rectorat, efter dhe sade 
att tertialen dem tillkom, af sådanne böter, men efter iag sedan sporde, att dhet intet 
förr hade warit någpn lex, och waktmester medh sitt folch hafwa warit skamlöse 
moot mig, will iag intet gifwa dem samma penningar, uthan iag behöfwer dem 
sielf. Resolv. Att samma waktens tertial skall beräknas ifrån den 9 Sept. och dhet 
som förr har warit af Rectorib»/ practicerat, må dher wid blifwa.

12. Proponerade Rector huru här än nu behöfwes en bokebindare wid Academien, 
efter denne icke så hinner alt ensam föreståå, der till medh klagas att m. Bengt 
[Larsson Thüring] är mycket obillig iblandh och skamlöös moot studiosos, medh 
hårde och månge swar. Consistorium hölt denne påminnelse nödig wara, efter och 
något hwar af professorib#/, hafwa sig uthöfwer m. Bengtz arbete och obilligheet 
att beswära. Resolv. Först skall m. Oluff [Andersson] tillskrifwas som Mdan reste, 
och förhöras om han will igenkomma, hwar och icke, skall en annan sökias.

13. Angaf Rector, att för Academien rester ännu itt hemman uthi dhet byte som 
giordt är medh H:s Excell. Rijkz Cantzleren, innan fyllnat är skedd för Acade- 
miens öfwerlåtne hemman. Resolv. Wid juletijdh skall sökias hoos Rijkz Cantzle
ren att bekomma itt godt hemman, anten Skeggestadh, eller Doct. Lithmans heman. 
D. Lithman swarade först heller willia blifwa under H:s Excell. Rijkz Cantzleren, 
men sade sedan, kanske iag betänker mig, och uplåter Academien dhet samma, 
dher på iag will betänkia migh.

14. Prop. Rector, att nu snart facultatum swar uthfalla borde på dhe inlagde 
puncter af hr. Rudbeckio, öfwer constitutiones. Resol. Fiorton dagar till, tå Con
sistorium hålles, willia facultates hafwa dhet i beredskap.

15. M. Ravius angifwer om M. Laurentino, att efter någon orichtigheet fins i 
hans kyrkio-rekningar, begiärer han att M. Laurentina/ må bijt citeras och giöra 
rekning för sigh. Resp. Efter Consistorium nu icke mackt hafwer att citera honom, 
skall saken H:s Höghw. Erchiebiskopen andragas, och begiäras att H:s Höghwörd:tt 
skrifwer honom till, och kallar honom hijt till in medio Januarij och giöra klart 
för sigh.

16. Doa. Hoffweni»/ angaf om nye apotekaren, som begiärer få preparera 
teriacam Andromachi, som här tillförenne aldrig har beredd warit. Praeparationen 
ståår på 3 wekors tijdh, tå han i medier tijdh will exponera alle ingredientierne till 
prof. Resolv. Consistorium gifwer honom der till lof, allenast medici hafwa noga 
inspeaion, att den rett anstelles medh dugelige saker.

17. Efter tillförenne är påmint om professorum exercitiis, påminner nu Rector 
om Adiunctorum exercitiis som påfordras skola och förhöras hwad dhe bestella. 
Resp. Hwar Decanus i sin faculteet måste dhet i minnet hafwa.

18. Proponerade Rector om Nilz Volimhaus som nu säger sigh hafwa wentat en 
tijdh efter actionen som honom tillsagd är af medicis, der till han sigh ferdig håller, 
och önskar att den blifwer uthförd, eller om en godh ändskap på saken ehest kunde
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blifwa, wore han heller önskandes. Medici sade sig långe sedan den uthfördt, 001 
han icke bortrest hade. Nu willia dhe giöra hwadh dheras embete kräfwer.

19. Lars Larsons Nerbelii bref inlades om dhe 800 drs afhemptande ifrån Gefle 
på Nils Larsons skuldh. Resolv. Att honom tillskrifwas måste, dhet Consistorium 
forderligast anstellning giöra. will huru dhe afhemptade blifwa.

20. Frågades huru mycken spannemäl Knut Ingelson skulle fåå, efter han biuder 
15 dr tunnan. Resolv. Efter förre lofwen bekommer han 500 tr på sådant kiöp. 
Sedan hwad spannemal till dhem selies wid Kopparberget, skall för samma prijs 
föryttras.

Spannemåln i Stockholm skall sellias för 13 dr kornet och 14 dr råghen.
Qwarnspannemåln här i staden sälies för 14 dr rågen, 13 dr maltet.
21. Proponerade Rector om futuro Rectore att nu tijden är på hwilken, om honom 

consulteras måste. Consistorium begynte här om deliberera till hwad facultet ord
ningen kommer. M. Ravius nemde strax facultatem juridicam. Efter någon consul- 
tation här om, föllo mestaparten på facultatem medicam och Doct. Hoffwenium, 
efter juris professores tillförenne hafwa begge warit. Doct. Lipstorph giorde här itt 
inspråk om denne electione Rectoris efter han menar ordningen komma till facul
tatem juridicam, ty ehuruwäl bägge dhe förre in facultate hafwa warit, lijkwäl emä- 
dan ordningen ännu är inter superiores facultates, kunna dhe icke förbijgåås som 
nylig ankompne äro, efter dhe och äro ordinarii så wel som dhe förre. Eliest 
min person (sade D. Lipstorp) exciperar iagh uthi detta, efter iag icke så kunnig 
är på jurisdictionen och språket som ännu böör, men min collegam Dn. Gavelium 
menar iag ordningen nu treffa. Dn. Gavelius begynte strax uhrsekta sigh och sade: 
Dher ordningen till mig kommer begierer iag gierna denna gång wara excuserat, 
efter iagh ännu ähr helt okunnig i sakeme, och fördenskull behöfwer wäl låta migh 
uthi ett och annat informera. Sedan är iagh icke så försedd medh ett och annat som 
dher till fordras, hwar ordningen skulle treffa migh, uthan begiärer gierna här ifrån 
blifwa excuserat. Consistorium öfwerwägade saken medh flijt, och tyckte att ord
ningen icke kunde 2 gånger i en periodo till facultatem juridicam komma, uthan 
nu höra till medicam eller philosophicam. Dher på Doct. Lipstorp ännu wid förra 
sitt insprååk giorde, såsom och Dn. Gaveli«r. Consistorium ransakade efter praxin 
uthi förre aeterne, och fann ordningen komma till medicam och nu D. Hoffwenium. 
Hwarföre begiertes af honom och Dn. Gavelio att dhe så länge afträda, som Con
sistorium dher om sig emellan discurrera fåår. Efter dheras afträde föll ordningen 
och rösterna mest på Doct Hoffwenium, eller dher han äntlig skulle sig exeusera, 
på hr. Schefferum. När Doct Hoffweni«r inkom och sades detta, exeuserade han 
sig högeligen, för dhe stora förfall i sitt huus denne tijdh, sade sig heller aldrig 
willia blifwa Rector, än denne gångh för den stora skada han då ther af taga skulle, 
dher honom rectoratet dhenne tijdh påkomme. Sade sig hafwa sådanne wichtige 
orsaker, att Consistorium aldeles håller honom uhrsäktat dher hans förfall nemde 
blifwa. Consistorium blef wid sin mening, att dhe finna icke så stora orsaker som 
dher emot uhrsekta kunna.

Den 21 Novembrå
höltz Consistorium extraordinarium, prassent. M. Rector, D. Lithman, M. Petr«j 

Rudbeck, Doct. Lipstorph, Doct. Hoffw., M. Liungh, M. Brunner«j, M. Fonteli«j.
1. Proponerade Rector om rectoratus munere som Doct. Hoffweni»r inständigt
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begierer sig uhrsektat före. Hwarföre nu Rector efter procancellarii betänkiande 
och anledning, icke har kunnat förbij gåå att iempte Consistorium minus, samman
kalla Decanos att sökia itt expedient i saken, så att Consistorium kunde förwissat 
blifwa om Rectore.

Doct Hoffweni»r begynte att uhrsekta sigh och sine orsaker framdraga, hwar
före han omöyelig denne tijdh uthan skada och afsaknat kan rectoratet antaga.

1. Sade han, finner iag icke min person ännu så capabell till att uthföra samma 
embete, emädan iagh och på denne tijdh medh andre månge embete och beswär 
finner migh graverat.
2. Aligger migh praxis medh patienterne och dhe som min hielp behöfwa, dem 
iag icke kan migh undraga uthan måste för mitt embete och plickt wederreda 
wara, hwilket iag doch mycket försumma skulle, dher mig rectoratet tillij ka 
påkomma skulle.
3. Inspectio stipendiariorum denne tijdh. 4:«). Item inspectio serarii, dhe iag 
måste efter min plickt fullgiöra, som allena fordra en heel man, så att iag 
omöyelig seer mig till rectoratet denne tijdh sufficient
5: to. Dhet högsta ähr som mig och hindrar, att iag ännu icke har kunnat skaffa 
mig sådanne huus, som till sådant fordras, uthan iag har allenast 2 cambrar 
och itt kiök hwarest iag och hustrun som niuggast kunna begåå oss uthi, så att 
om rectoratet skulle mig påkomma, har iagh intet rum dher iag gode wenner 
kan hafwa, och sedan alle andre som mig besökia rarione officii i rectoratet, 
hwilket alt för snöpligit för mig wore, om iag icke tillförenne skulle fåå mig 
en stufwa upsettia etc.
Här efter uthgick Doct. Hoffweni&r, och saken refererades till Decanorum och 

minoris Consistorii betänkiande.
Doct. Lithman sade sig intet stort dher uthi tala kunna uthan allena discurswijs 

tycker så att Decani och minus Consistorium kunna icke nu sluta emoot maioris 
Consistorii betänkiande, uthan blifwa wid det som ther sagdt och slutit är, efter 
intet af optalte hinder, kunna så höge wara, som detta afhindra kunna.

M. Brunner«r sade sigh uthi Decani M. Unonii stelle wara kommen, och begiera 
att få något dher uthi tala. 1 sade han, weet iag intet om ordo kommer till Doa. 
Hoffwenium denne gångh, efter reaoratet nyligh har warit hoos den faculteten, 
tå Dominus Rudbeck war Rector, och iag menar samma gångh han blef, kom 
ordo till facultatem philosophicam som tå förbij gickz. Derföre håller iag så före, 
att nu en af facultate philosophica borde blifwa, både för ordningen, såsom och att 
resarciera den förre gångh tå facultas förbij gickz, och derföre menar iagh ordningen 
kommer till hr. Schefferum. Och der så skiönt wore, att nu ordo komme till medi
cos, tycker migh att wij skulle sökia till att accomodera hwar andra, och see till 
ens förfall uthan någon widlyftigheet, ty efter han så högdt excuserar sigh, borde 
oss sådant i consideration taga.

Efter någon consultätion här om, sände Consistorium Dn. Olaum Rudbeck till 
hr. Schefferum och förhöra om han denne gång rectoratet på sig taga wille. När 
D:nus Rudbeck igenkom sade han att Dominus Scheffer«r lofwade sig denne gång 
rectoratet påtaga, allenast förmår han intet några resor uthståå. Här på slötz att 
rectoratet kommer denne gång till hr. Schefferum.

Här medh uthgingo D. Lithman, D. Lipstorp, D. Hoffweni»r och M. Brunnerar 
och dhe andre af minori Consistorio afhörde fölliande saker.
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2. Erih Nilsons enkia inkom emoot Suinefoten, hafwandes 2: ne saker att fram
draga, först att domen icke ännu exequerat ähr medh bökrens igenlefwererande, 
som dhe sig emellan wexlat hafwa, dhet hon begiärer. 2:do. Efter hon tycker sig 
hafwa wisse skiääl att Swinefoten är mera interesserat i saken än afdömt är, derföre 
beder hon att Consistorium wille påleggia honom eedh att purgera sigh dhet han 
icke meer hafwer af dhe penningar än 3 dr, som han framdrager.

Swinefooten exciperade först att enkian bryter emot Consistorii dom, och den 
quelier, sedan will han dhe pålagde penningar af Consistorio gerna contentera, så wel 
som böckrens omwexlande. Efter något samtaal dem emillan uthwistes dhe begge, 
och resolverades. Emädan lagen icke obligerar enom till eedh uthan store och wisse 
skiääl, derföre kan icke Consistorium för dhe här framtedde skiäl, honom påläggia 
någon edegångh, ehest böckren som dhe bytt hafwa, skola dhe igen wexla, såsom 
och måste Swinefoot nu strax lefwerera dhe tilldömde 10 dr.

3. Inkom stadzfiskalen Palmbergh emoot Eliam Celsium, som någon tijdh sedan 
har tillfogat cemners rätten sidwördnat och medh picante ordh öfwerfalht, när 
han icke en sådan dom har bekomit i sin tå föredragne saak som honom behagade, 
hwarföre nu retten sådant för Consistorio andrager. Dhet war så (sade Palmbergh) 
att någon tijdh sedan hade Nicolaus Celsius en saak på sin brors wegnar att drifwa 
på kemners cammaren, och sedan han domen bekommit hade, gick han uth, och 
kom åther in igen, och sade, ähro icke i alla här inne sittia skinbracker? Dher medh 
gick han uth igen, och det samma itererade uthi gången för Anders Staphanson 
som det wittna kan. Hwarföre såsom Kongl. M:tt allom befredar uthi sitt embete, 
och den som intet är nöyd med sin dom, han bekomer, den har tillstånd dher ifrån 
appellera, och intet till sådanne otillbörlige ordh uthbrijsta. Här öfwer beswärar 
sigh nu rätten, begiärandes att Consistorium samma saak uptaga behagar, den 
ransaka, och dher uthi en rettmätig dom fella will.

Elias Celsius swarade sig intet absolute kallat dhem sådant ordh, uthan när iagh 
agerade denna saak hoos dhem för min brodher M. Celsio, och iagh fich dom på en 
deel af min käran, men en deel igen skattades af mindre wärde än att den måtte 
en gång considereras, som war lijkwäl en ährerörig tiufwe fråga, dher dhe tyckte 
intet hafwa stort på sig, dherföre att remonstrera det icke alla sådanne frågor wore 
loflige, uthan och böra laglige» considereras, ty stelte iag till dem, sub exemplo, 
denne frågan, att dhe sig här af underrätta kunde.

Sedan inlefwererade Elias Celsius ett M. Magni Celsii bref hwilket uplästes, dher 
uthi M. Celsi».r bekenner sigh hafwa instruerat sin brodher till att agera saken för 
sigh på dhet sätt som hon nu agerat blef, och fördenskull begierer upskoof i sa
ken, till dess hon behörligen åå rådhuset uthfördh ähr, efter dijt ähr appellerat, 
sedhan will han sielf swara här på Consistorio, och begierer fördenskull att hans 
brodher måtte frij blifwa, och han dher om tilltalat.

Fiscalen exciperade strax och sadhe, att dhe som fullmektige pläga wara, och något 
otillbörligen committera, pläga personligen ansökias för dhet the giöra, och intet 
dheras principaler, efter sådanne fullmackter merendelz pläga giöras på loflige 
saker, och icke oloflige, eller till att iniuriera een rätt, som nu ähr skedt, hwarföre 
wij och ingen annan för Consistorio sökias kunna, än dhen som rätten iniurierat 
hafwer.

Elias Celsius begierte åthniuta sin brodhers skrifwelse, sade sigh intet hafwa så 
kallat rätten, uthan i frågewijs sagdt. Om dhe hålla en sådan fråga intet hafwa
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stort på sig, wille han framstella för dem en fråga, som nu skedde, och förnimma 
om dhen loflig wore, hwilket iag icke giorde att affrontera retten medh, uthan till 
att remonstrera dem att alla frågor icke ähro loflige.

Fiscalen urgerade sin käromåål som förr, ståendes dher fast på, att han icke i 
frågewijs sådant framstelte, uthan af sidwördnat till rätten efter han icke fick 
sådan dom som han wille. Item sade detta förewändande som han nu hafwer, an
norlunda sig finna, efter så många tillstädes woro som dhet åhördo, och kunna dhet 
betyga.

Efter något samtaal dhem emillan uthwijstes parterne, och Consistorium fann 
nödigt M. Celsium först upkalla innan något wijdare discurrerat blefwe, och före
hålla honom sakens wicktigheet, och hans supplications obetäncksamheet, som mera 
graverar saken än lättar, efter han förmäler sigh lijka såsom instruerat sin brodher 
till sådanne oloflige ordh. M. Celsius kom tillstädes och förehöltz detta medh flijt, 
hwarpå han underkastade sigh rättens betänkiande i detta, begiärandes intet upskof 
dher saken kunde dher igenom förwerras, uthan tå hellre see att dhen nu in Con
sistorio slijtas måtte, uthan widlyftigheet.

Här efter uthwijstes M. Celsius, och blef sedhan om saken noga discurrerat. Om- 
sijder fältes efter pluralitatem votorum denna sentens.

Emädan Elias Celsius befinnes hafwa olofligen talat å cemners rätten, felles han till 
40 mk sö\iwerm\xt efter dhet XII cap. KongzB. Stadz Laghen.

Efter detta inkallades fiscalen och Celsius och domen för dem upläsin. Fiscalen 
tackade Consistorio för sitt omak och beswär, och här medh afträdde dhe båda.

4. Johan Olsons enkia widh Gallret bewillies en hudh för den brunn som uthi 
Academiae horto ähr, och hennes man något påkostat hafwer, hwilken Rentemästaren 
henne tillstella skall.

5. Proponerade Rector huru Johan Gam[m]al tergiverserar medh pistolernes betal- 
ningh emoot Consistorii sluut den 2 Septembris. Resol. Han skall betala pistolerne 
uthan remission medh 4 rikzdr, eller gåå för sin tresko i fengelse till dess han betaler 
efter domen.

6. Mårten Olufsons hustro inkom moot Joh. Fult, som hafwer legdt kost för 
sin gåsse på en månat a 1 mk måltijden, nu will han dhet intet betala. Fult bekende 
att poyken war 14 dagar allenast hoos sigh, och 14 daghar beståår han henne kosten, 
hwadh hon sedermera åkostat hafwer will han icke betala, efter han icke har henne 
dher om bedit länger. Hu[strun] swarade, att Fulten intet nemde 14 daghars tijdh, 
uthan begierte något längre. Fult nekade. Rector badh hustrun skaffa sigh wittne 
att Fulten hafwer längre tingat kost för gässen, eller uthan någon termins sättiande, 
så skulle saken blifwa determinerat. Dher medh uthwijstes Fult

Sedhan klagade hon på E. Linningh för 12 drs skuldh, den han bekende och 
strax transporterade in på Olaum Niurenium som honom skyldigh war. Niureni#* 
lofwade till 8 daghar efter, willia lefwerera penningame hoos Rectorem eller hustrun, 
medh hwilket hon åthnöydes, och dhe här på handrektes.

7. Angaf Rector att och waktmestaren har emot Fulten een saak för grassering 
och oliud nattedjdh, som nylig her sig förelupit. Waktmestaren inkallades och 
således i Fultens närwaru bekende. Dhet war om en afton kl. mellan 9 och 10, 
kommo wij på torget tå mötte Fulten oss medh dragen wäria, hugger i torget och 
skrijker, tå gå wij till honom, förmante honom medh sådant afståå, och sade så 
mycket meer, att wår öfwerheet M. Brunnern sitter i fönstret och seer på dhet, tå
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säger han, iagh acktar honom intet under mina fötter, intet heller edher i prackare, 
hunsfotter, och schelmar, iagh will giöra på idher etc. och nämde dhet som obequem- 
ligit ähr. Tå bodhe wij honom sticka in werian, och gåå sin koos, men han togh 
i udden och sade, Edra hunsfotter komma och taga werian, dherföre togh iagh 
werian, sedan ginge wij sin koos och bore werian hem till migh och gåå sedhan 
uth igen, dher efter kom han sielf fierde och wore alla förklädde, och sade för mitt 
fönster, dher boor dhen skelmen, så gåå dhe sin koos åth Swartbeken, och efter 
en stundh kommo dhe igen widh kl. mellan x och 2. Först refwo dhe nidh lukorne 
widh den ena canwwaren för migh, tå swarar en, läät blifwa lukorne wij willia tala 
medh honom, och tå wore Jonas och Erih Person hemma i sine stufwor, tå ginge dhe 
dijt, och [Johannes] Spett gick till dören och begiärte att h. Elsa wille sleppa 
honom inn, när hon uplät frågade Spett, hafwer Pulten warit uthe i natt? hafwa 
dhe tagit werian från honom? Jonas swarade, wij togo werian från honom, efter han 
togh sielf i udden och fich oss den, och då steeg Fult i Erih Persons stufwa och 
hade en stoor och farlig weria, den han hafwer ingen ballia till som han hafwer 
bekiendt, och tå stodh han och stödde sigh på werian och sade, hade iagh giordt 
rätt, skulle iagh huggit hufwudet sönder på tigh, män iag skall än tå giörat på 
een. Dher medh gåå dhe tädan, och hela natten hörde wij them intill kl. 5 att 
dhe höllo sin skyltwackt dher uthföre. Om mårgonen kl. 8 kom Linning till migh 
medh Fulten, och Fult frågade oss mz några ordh, hwad han hade giordt oss emoot? 
Tå lågh werian på bordet, och Liningh togh henne, och wij suto några dher inne, 
tå sade iagh, tagh fritt, iagh gåår strax till Rector och gifwer tillkenna, dhet ähr oss 
okiert wij skola finna eer, i ähre oss bekant. Dher medh togh Fult werian och gick 
till m. Casper medh henne, meer har iag intet

Efter nu tijden war förlijden upskiötz Fultens bekiennelse till näste Consistorii 
dagh.

Fulten sade, iagh har ändå en annan saak medh waktmestaren. Rätt nu wij wore 
dher uthe sade waktmestaren åth migh, i tiena wäl till wacktmestare, i ähre intet 
för godh dher till, i ähre än tå intet annat än en skinnare son, hwilka förwijtelser 
iag intet tola kan, efter han mig här medh affronterar.

Den 25 Novembris
höltz Consistorium maius praesent M. Rector, D. Stigselius, D. Odhelius, M. P. 

Rudbek, D. Lipstorp, Dn. Gavelius, D. Olaus Rudb., D. Hoffweni#;, M. Forneli#; 
excuserade sig, M. Unoni#;, M. Liungh, Dn. Sundell, Dn. Verelius, M. Brunner#;, 
Dn. Bergh.

1. Påminte Rector om hr. Gustaf Baners böcker, att M. Fonteli#; icke weet berät
telse om flere böcker än dhe 5 han lefwererade till M. Ravium i hans rectorat, 
uthan säger, att dhen tijdh böckren igenfordrades, hafwer fruns prest hr Lars kom
mit, som igentogh sanwwa tijdh hoos Jonas Trast, hwilka icke intagne wore till- 
förenne af Consistorio, och denne hr Lars hafwer sama tijdh berättat att någre 
böcker wore honom skenckte af frun, meer swarar M. Fonteli#; sigh intet om böckren 
weta.

D. Odheli#; swarade sig minnas att dhenne prest war här i staden och fordrade 
på böckren, dhet han kan betyga och wittna.

2. Företogz saken emellan Johan Fult och wacktmestaren, som androgh[s] den 
21 Novembris. Fult giorde denna berättelse till waktmestarens anklagan: Samma
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afton, tå waktmestaren kom i hoop medh mig, war iagh daghen förr tracterat af 
Jonas Lille, och war temwelig drucken, tå gick iagh ifrån honom till apotekaren 
att dricka ett stop ööl, sedhan tå iagh gick bort, föll iagh uth för trappan och bröt 
ballien sönder, så gich iagh uhr huset medh bara werian och högg i stenarne och 
skreek, dher på kom wacktmestaren sielf fierde gångandes, tå frågade iag hwad 
the wille, han sade gåår hem wij kienna ehr wel, dher medh stelte dhe sigh kring 
migh, tå frågade iagh hwadh dhe wille, om iagh icke finge skrijka när iagh ingen 
braverar, tå swarade en, att iag skulle läggia nidh werian, och medh samwa löfte han 
up påken, tå sadhe iagh, iagh lade aldrig werian nidh för någon wackt, så giör 
iagh icke för dijgh heller, tå sade han dhet skall tu fåå see, tå wende iagh werian 
om, och hölt festet till honom, och sade han skulle men taga, tå togh Erih Person 
werian af migh, tå sade en af dem, gåår nu hem, iagh sade dher werian ähr, dher 
will iagh blifwa medh; omsijder sade iagh, iagh skulle fuller få henne igen, och 
gick så hem och togh en annor weria, och råkade så Johannes Spett i sitt huus, 
och Johan Hoffwenium, då gingo wij till cortigardiet först, men dhe woro intet 
dher, sedhan gingo wij till wacktmestarens huus, dher iag klappade på dören badh 
honom låta up, hon swarade Jonas ähr intet hemma, i mårgon få i werian igen, 
werian ähr in i gården hoos Erih Person, Erih Person nekade när wij komo till 
honom, sedhan gingo wij bort; andre dagen gick iag till wacktmestaren medh Lin- 
ningh, och frågade orsaken hwij han togh werian af migh, och dhet frågade iag uth 
för dören, tå wille han intet swara migh innan iag skulle gå in, tå iag inkom, 
excuserade han sigh, sade en owetting hade tagit werian af migh, wij skola fuller 
skoola up honom dher före. Waktmestaren sade äntå att han kolna, mir han kom 
hem och fick see dhet war min, och bad om förlåtelse, dhet skulle ey skee meer, 
sedhan gingo wij sin koos, och Linning togh werian medh sigh. Senast hände sigh 
för Consistorio, när iag frågade waktmestaren uthe i farstugun, hwij han så mycket 
osant sade på migh; war tu, sadhe han, wacktmestare, efter du förstår dhet så wel, 
iagh swarade, iagh byter intet mitt ståndh iag ähr uthi medh idher, han sadhe, du 
äst intet för godh, din faar ähr intet meer än en schinnare. En gångh sade han, 
du skulle hafwa mindre ordh efter du ähr man en skinnare son. Desse ordh kan 
iag intet tola efter han mig sådant förekastar. Consistorium lofwade Fulten, att 
dher han bewijsa kan waktmestaren något otienligit dher medh ment skall han 
dherföre plickta.

Sedan tillspordes Fult om dhe ordh som waktmestaren bekende att han sagdt 
hafwer om M. Brunnero. Fult swarade, iag sade icke så om M. Brunnero, uthan iag 
sadhe han ähr intet M. Rector. Waktmestaren beropade sigh på Oluff Brynielson 
och Bengt Joenson att dhe hörde Fultens ordh, dhe swarade dhet war så, som wakt
mestaren bekiende.

Sedan tillspordes waktmestaren om dhe orden han felt hafwer om Fultens fadher, 
waktmestaren swarade, när han kom uth i farstugun, och ifrade sig på migh att iagh 
har klagat honom ann, sade iag intet meer än så, att han skulle afståå medh sådant, 
och fast min fadher war en fattig borgare, så ähr idher fadher en skinnare, dherföre 
weyer iag idher intet. Dhet war mine ordh, meer sade iag intet. Sådant taghet 
han nu så illa up, ehuru wäl iag dher medh intet ondt mente. Här medh uthwijstes 
dhe.

Consistorium discurrerade här om, och remitterade saken till min»; Consistorium 
att afdömma, efter hon dijt hörer.
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2[bis]. Angaf Rector om futuro Rectore, att emädan senaste Consistorium åthskildes 
medh Doct. Hoffwenii contra protest, att han heller aldrig wille blifwa Rector, än 
nu taga dhen på sigh, för dhe laglige hinder han denne tijdh hafwer. Dherföre 
talade iag, sade Rector, medh Procancellario här om, som tyckte att dhet billigt wore 
om han kunde förskonas denne gångh, och Rector kallade Decanos tillhopa att 
sökia det afgiöra, och en annan nu för denne tijdh blefwe. Dhet iag och giorde i 
lördagz, tillijka medh minori Consistorio, som för andra orsaker skull då saman
komma måste, och Decanis facultatum. Och efter Doct. Hoffweni#r, tå så wel som 
förr, sigh inständigt uhrsäktade, bodho wij Dn. Olaum Rudbeck gåå till hr. Schef- 
ferum, och försökia om han denne gång intalas kunde. Och ehuruwäl han i för- 
stonne har önskat undslippa, icke dess mindre will han rectoratum medh sådanne 
förordh sigh påtaga, att han blifwer förskont medh resor som han icke uthståå mek- 
tar. Consistorium och Decani behagade sådant swar wel, och här medh uphörde dhen 
discurs, att rectorat#! nu till hr. Schefferum devolverat blifwer.

3. Rådhfrågade sigh Rector om Elise Celsii saak som diiudicerat blef i lögerdagz 
för middag i Consistorio, men kl. 3 efter middag kom dheras actor och begierte 
appellation tå iag borta war, hwarföre hafwer han appella/föns penningame lefwe- 
rerat hoos M. Ravium. N u weet iag intet, sadhe Rector, hwadh dher uthi till 
giörandes ähr, efter appella//o borde skiee strax stante pede, men han talte då 
intet dher om, uthan sedhan solen war nidergången kom i min frånwaru och be
gierte appellera. Consistorium discurrerade här om, och läät lagen för sig upläsa 
Rådst.B. 5 cap. sampt constitut. cap 7 § 4, att appella/fö borde skiee stante pede, 
om summan wore till 45 dr sölfwerm:tt, hwarföre efter hwarken appella/io således 
skedd är, eller summan så stoor, nekas appellationen.

4. Laurentius Bureus låter anhålla om dhe 10 tr spannemål som rester af sin 
praebenda. Rector frågade om han icke skulle få af Bärby praebendan som nu löös 
ähr sig betalt giöra. Resolv. Desse 10 tr skola af Bärby tagas och betalas medh.

3. Bewilliades efter Decani facult. philosophicae angifwande, Samueli Dalino och 
Johanni Tibelio att få skrifwa egne disputationer.

6. Angaf Rector om dhet tumult och process som relegati förde i måndagz när 
dhe afreste, först i gården medh mycket folchz samansamkande, drickande och 
skiutande, sedan i uthresan medh salfwors skiutande, trometande, och mycket 
annat owäsende emoot Consistorii afsagde dom, och Rectoris sedermera förbudh. 
Consistorium betygade strax sitt stora misshag till detta, och slöt att här uthi noga 
inquireras måtte, i synnerheet hwilka som anstiftare och banemän ähre till sielfwe 
processen, tumultet, och hwad annat dher uthi föröfwades. M. Rector sade att 
Johan Fult, E. Linning, Jonas Lille, Jonas Saleni#j, Abraham«! Ruuth, 2:ne Liungar, 
och Johan Hwalbergh ähre nampngifne af wakten som hafwa warit medh, hwar
före dhe och nu citerade ähro till förhöör. Och seyes att Johan Fult, och Linning 
hafwa warit anförare och stelt dem i troppewijs, Jonas Lille, och Abram Ruut seyes 
hafwa gådt och budit till samma uthtågh. Consistorium swarade att här om måste nu 
flijtigt ransakas, på dhet sanningen kan uthrönas.

Först inkallades Johan Fult, och frågades 1. Hwem honom dijt kallade. 2. Huar- 
före han skutit hafwer. 3. Hwem som anstiftaren war, att dhe skulle medh salfwor 
skiuta. 4. Hwilken som stelte dem i ordning att rida så i troppewijs?

Fult swarade 1. Mons. Lille kallade honom till samma uthföllie, intet wist annat 
än Julini hafwa fått testimonium här ifrån, hwarföre han mente icke olofligit wara
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dem föllia. 2. Nekade sigh hafwa skutit, sade sig allenast haft ett par elaka pistoler 
som intet dugde, att skiuta medh, hwarföre han och intet skiööt. 3. Nekade att 
något rådh war dem emillan att skiuta i staden, uthan på Slotzbacken. 4. Sade att 
ingen ordning war dem emillan om dheras rijdande, uthan dhe foro hwar om 
annan.

Jonas Lille inkallades, först tillspordes hwilka orsaken woro till detta uthtogh? 
Han swarade, orsaken woro Julini sielfwe, dhe kallade alla dem som fölie giordhe 
uth af staden. Rector frågade till hwad ände dhe kallades. Lille swarade att Julini 
sade sigh hafwa fått testimonium af Rectore, det wij trodde, menandes icke wara 
förbudit them då föllia sin koos. Rector förehölt Jonam Lille, huru han ståår och 
fixerar Consistorium, och säger att han intz wiste annat än dhe finge testimonium, 
dher han lijkwäl war hoos Rectorem, och begierte relegatorum dom, och nu säger 
att han intet wiste att dhe woro relegerade. Dhet är en aperta illusio Consistorii. 
Sedan frågade Rector hwem som kallade studiosos tillhopa. Han sade, Julini kallade 
sielfwa studiosos dher dhe gingo på gatun och mötte någon som dhe kalla wille. 
4. Nekade sigh wem om några novitii sändes omkring efter någon. 3. Bekende att 
Tomas Lårman war medh.

Abraham#; Ruut inkallades, och swarade efter Rectoris frågan 1. Att Julin#; 
kallade honom dijt. 2. Och icke annat wettat, än Julin#; testimonium här ifrån be
kommit hade, 3. icke wettat att han war relegerat, 4. icke heller wist att sådan 
myckenheet war dijt stemd. 5. Intet mer än en medh sig dijt kallat.

Jonas Saleni#; inkom, och swarade efter tillfrågan, 1. sig wara af Julino dijt- 
kallat, 2:do tillspordes till hwad ände? Han swarade att Julini sade sig willia giöra 
itt lijtet valet efter dhe bortresa skulle. 3. Nekade att hafwa wist dem wara rele
gerade, uthan 4. medh godt testimonio dimitterade.

Ericus Liung inkom och sammaledes tillspordes. Han sade sig af ingen wara 
kallat till detta convent, uthan efter alla landzmännen reste medh, tenkte wij oss icke 
afsyndra kunna.

M. Liungh berättade att Petrus Gråå, Campani#; och denna hans bror reste intet 
förr än 3 slogh uth. När Ericus begierte hestar af hustrun för sig och Johanne, och 
hustrun migh dhet berättade, nekade iag dher till, och afrådde dem dher ifrån, efter 
annat worde dher på fölliandes. Men iag kunde intet förmå dhem dher till, uthan 
dhe sade. Efter hela landskapet kommer tillsammans dijt, kunna wij intet wara 
såsom assymboli dher ifrån. Dher uthaf weet iag, att hela landskapet har warit 
medh. Intet hafwa desse warit uth på torget efter åth, som omtalas, efter dhe wore 
alla hemma till måltijdh.

Sedan desse uthwijstes, consulterade Consistorium huru af desse, sanningen skall 
fåås, efter man hörer, att dhe alla mest förewända sigh intet wist att dhe woro 
relegerade, hwilket man doch weet att dhe alla afwettat hafwa.

Desse inkallades å nyo och förehölles medh flijt att dhe bekienna sanningen, och 
gifwa Consistorio kunnigt hwilka som medh warit hafwa, dhe bekende att mest 
hela Sudermanne landskapet woro medh, undantagande 2:ne Netzelii, Stephan#; 
Enebom, Johan Ungius. Ehest wore många af andre landskap, såsom Nericienses 
Petr#; Bromelius [0: Bromenius], Ericus Kraft. OGothi Jöns Töresson, Typeus. Ver- 
melandi Noreni#;, Karlbergh, Krabben. Holmenses Berner.

Sedan desse afträdde, inkallades waktmestaren och wackten, sampt frågades om 
någon af nobiliteten war medh, dhe sade sig ingen af dhem kiendt, uthan giordt
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sin högsta flijt att uthspana efter Rectoris ordre, men icke flere fått nampn på än 
nu angifne ähre. Här medh uthwijstes dhe.

Efter någon widlyftig discurs om saken och dess wicktigheet föll den resolution. 
Emädan saken ähr af wicktigheet, och hela landskapet ähr dher till angifwit, tycker 
Consistorium best wara, innan något företages, skrifwa till Rijkz Cantzleren, före
draga relegatorum brott, Consistorii dom, och huru dhe här emoot medh process, 
skiutande, trometande, och bullrande uthrest hafwa sampt begiära rådh huru medh 
dem procederas skall efter saken är wicktig, i medier tijdh måge dhe som kunnige 
ähro, hijt stemmas och förhöras hwadh flere hafwa medh warit.

7. Nilz Simonson [Wolimhaus] insände en sedel och begierte få inkomma att 
tala någre ordh medh Consistorio. Nilz Simonson inkom och sade: Jagh war af 
hr. landzhöfdingen tillsagd i höstas innan iag reste norr, att skola wara medicis 
till swars för det iag inlade emoot dem, det iag lofwade, men nu sedan iagh 
hemkom, hafwer iag dagelig på en månatz tijdh gådt och wentat att medici wille 
uthföra medh mig saken, men efter dhet icke ähr skedt, begierer iag nu att dhe 
wille den medh mig uthföra, hwar och icke, iag blifwer snart citerat, begierer iag, 
att dhet blifwer protocollerat, att iag sådant sökt hafwer, på det sådant icke måtte 
mig till hinders komma, uthi dhet iag mig här efter företaga måste, dher intet 
annars kan skee, efter iag alt för store kostnader har niderlagdt i mitt apoteek, att 
nu intet hafwa före.

Medici swarade medh första saken företaga willia emoot honom på rådstugun, 
dhet han skulle försäkra sig om.

Sedan Nilz Volimhaus uthgången war, tyckte Consistorium best wara att sökia 
saken billigast afhielpa, på dhet genom sådant, icke någon action emot Consisto
rium företagas måtte.

Medici sadhe sigh willia i den saken nogsampt swara, efter dhe så wicktige orsa
ker kunna framdraga, huru illa han sitt embete förestådt hafwer, och så stora fauter 
fundne att han skall skemmas dher före när dhe framkomma. Item sade Dn. Ol. 
Rudbeck att dhet hörer medicos till att dömma om apotekarens embete, och huru 
han dhet föreståår, ty dem tillhörer mesta inspectionen på honom hafwa, efter han 
till deras faculteet hörer; ehest må ingen medicus dijt något förskrifwa, om icke 
dhe skulle få om hans embetes förestående, och medicamenter iudicera, som böra 
weta hwad dher fins dugeligit eller odugdigit innan dhe dijt förskrifwa, och om 
han sitt embete rätteligen föreståår eller intet.

8. Carolus Hessel, Jonas Ignelius, och Ericus Vargh, som hafwa lijdit skada uthaf 
naufragio medh Sömmen i höstas, bekomma 30 dr af studiosorum cassa, att dividera 
sigh emellan, efter som hwar och en har skadan fått

9. Proponerades om immission i Kongzstallet när den skall begiäras, och hwilke 
af Consistorio närwarandes. Resol. Rector och inspectores serarii skola tillstädes 
wara och dhet emottaga, genom inventerande. Nyckden skall blifwa hoos Rectorem 
och inspectores.

10. Slötz att inspectores aerarii medh Rentemestaren skola samanträda, och öfwer- 
ens komma, huru emellan kiöpmänneme widh Berget och Knut Ingellson skall sp[an- 
ne]m[å]ln skiftas, efter Consistorii sluut ähr, att dhe å begge sidor behielpas 
skole.

11. Af denne occasion beswärade sig någre af professorib«* huru swårt dhem fal
ler att få kiöpa spannemål till sin nödtorft på torget, och Academiae spannemåln ähr
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så dyyr, att den som af honom något hafwa will, måste gifwa som den selies i 
Stockholm, hwilket tyckes wara swårt, om professores icke skola något till sitt 
huusbehof af Academiae spannemal få kiöpa, såsom den här geller. Här på swarades 
intet, men att all spannemal som inkommer, blifwer mest uptagen af borgerskapet, 
dhet skall ihugkommas att framdeles i betänkiande tagas huru det bettras kan.

Item begyntes och här iempte talas om borgmestarnes mootståndh, att professores 
icke få kiöpa sigh åker af staden till sin nödtorft, uthan den allena under sig be
hålla, af itt privilegio dhe beropa sig uppå. Några af professorifow giorde här om 
berättelse, huru dhet mycket förmenes. Hwarföre slötz, att hoos landzhöfdingen skall 
begiäras en copia af detta privilegio, på dhet Academien kan betänkt wara, huru 
dem mootståndh skall kunna giöras hoos öfwerheten.

Den 26 Novembris
[höltz] Consistorium extraordinarium praesent. M. Rector, D. Stigzelius, D. Lith- 

man, M. P. Rudbeck, Doct. Lipstorph, Dn. Gaveli»r, D. Ol. Rudbek, M. Unoni»J, 
M. Liungh, M. Brunner«/, M. Fonteli»j, D a  Bergh.

1. Proponerade Rector om någon skulle öfwerresa till Rijkz Cantzleren och uth- 
sökia swar på brefwet i gåår öfwergich, att så mycket förr dher på swar uthfalla 
kaa  Resolv. En måste resa åstadh, och wara medh en instruction försedd, hwilkens 
innehåld skulle wara som föllier:

1. Emädan långlige förfarenheten nogsampt wittnar, hwad skadeståndh Academien 
dher uthaf tager att securitas publica icke tillbörligen handhafd blifwer igenom 
en sufficient wackt, derföre begiärer Consistorium underdånigest en wälöfwat, 
försichtigh och skickelig wacktmestare, som af Kongl M:tt blifwer authoricerat 
och confirmerat, sampt Kongl. waktmestare kallat, hwilken och en wiss löön 
föreslåås måtte, (en deel af professoribus mente till 150 dr sölfwermrtt af Aca- 
demiens Staat) och den samma blifwer under Academiens jurisdictioa
2. Att denne ordinarie under sigh må hafwa 14 personer, som ähr Academiens 
waktmestare och dess 6 wacktdrenger, sampt stadsens waktmestare och dheras 
wackt, som och af 6 personer böre beståå, efter Kongl. waktordningens 1 punct.
3. Men när något stort buller sigh yppar, kan samma waktmestare, föruthan ordi
narie wakten af 14 personer efter constitutionum cap. 4 membr. hafwa sig till 
hielp Academiens 9 humblegårdzdrengar iempte 6 timmerkarlar, smeden, glas- 
mestaren, muurmestaren. Academien löner sina, och staden sina.
4. När något så stort buller sig yppar, som denne wackt innan staden boendes, 
icke mäcktig wara kan att compescera, att tå samma waktmestare kunde fåå kalla 
sigh till hielp någre soldater, här näst om kring wistandes, så länge dhe kunna 
behöfwas.
5. Emädan wakten medh nödtorftige gewäär försörias måtte, ty skall i lijka måtto 
sökias hoos öfwerheten om 30 brukelige bardisaner, som kunna till alle infall 
hafwas i bereddskap, 10 musqueter, för wakten, medh hwilka dhe finge tillstånd 
att skiuta medh kulor eller hagel, när så behöfwes. Item skall sökias att be
komma ståålhattar och bröstwäär, till waktens säkrare defension.
Sist blef discurrerat och voterat om den åstadh resa skulle, och fölle alla suffragia 

på Dn. Olaum Rudbeck, hwilken lofwade sigh dhet werf påtaga willia och uthrätta 
efter Consistorii besluut och instruction.

2. Proponerade Rector, att nu studiosi ähto hijt stemde till att förnimma af dem
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uthi hwad intention dhe hafwa således samblat sigh hoos relegatos, och hwilken 
dem sammanstemdt hafwa etc. Efter någon consultation inkallades studiosi, och 
tillspordes af Rectore, till hwad ände dhe på sådant bullersampt wijs hafwa sigh 
tillsammans samkat hoos Julinos, dher mekta mycket skutit, och medh sådant tumult 
afrest som skiedde.

Petrus Gråå begierte på landzmännernes wegnar att swara, seyandes att Julini 
bådade dem till att afresa, dhet iag medh flera giorde, icke till att komma sådant 
tumult åstadh, eller tänkt något argdt, eller och att så stort föllie skulle komma 
tillsammans som då skedde, ty föruthan oss deras landzmän kommo och många 
af andre landzskap som dher till bådade woro, och af myckenheten som således till
hopa kom, skiedde sådant buller. Eliest säger iagh det, att iagh icke en gångh 
wiste huru dhe hafwa anstelt sin afresa, uthan iagh medh många flere, tenckte 
att willia giöra dem den ähran och besökia dem, efter dhe oss inviterade, och föllia 
dem af staden, som ofta eliest skiee plägar medh dem som afresa.

Jonas Lille tillspordes och af Rectore, hwem som kallade honom dijt, item före- 
stältes dhe frågor Petro Gråå woro framstelte. Han swarade nu såsom den 25 No- 
vemb. att Johan Julinus hade honom sagdt itt testimonium skola bekomit af 
Rectore, efter han i wåår dess föruthan hade aktat uthresa, och derföre ähro wij 
sammankompne att föllia honom uth. Rector swarade sigh intet testimonium hafwa 
gifwit honom, och intet hafwer Julinus sådant begiert, hwarföre befalte Rector 
sådant skulle noteras, efter Lille dher medh både graverar Rectorem, och Consisto
rium illuderar, ty han wiste wäl hwad testimonium Julinus bekom.

Rector frågade widare hwem som anstelte ordningen att dhe i troppewijs uthresa 
skulle?

Petrus Gråå swarade sigh intet weta om någon ordning war öfwerens kommin 
in i huset, om något troppewijs anstellande eller skiutande, uthan i porten kommo 
dhe öfwerens (när dhe uthresa skulle) att relegati skulle wara ibland dhe fremste, 
män när dhe uthkommo, höltz ingen ordning, uthan dhe redo hwar om andre.

Consistorium frågade wijdare hwilka som låte sig bruka till att kalla gesterne, 
efter det seyes att wisse hafwa sigh dher till bruka låtit. Jonas Lille swarade sigh 
fuller exciperat giesterne i gården när dhe kommo, män att han hafwer budit 
någon dher till, nekar han aldeles.

Sammaledes uhrsäktade sig Abram Ruut, otilltalter, att [han] intet hafwer gådt 
och budit någon.

Rector frågade ännu hwilken dem stelte i ordning, efter dhet spöries att wisse 
ähre som dem i troppewijs stelt hafwa. Fulten swarade, dhe rede i confusion hijt 
och dijt, hölle ingen ordning, och ingen stelte dem. Så swarade och andre flere.

Desse frågor urgerade Rector medh flijt, sammaledes Consistorium. Men fich 
doch ingen annor bekennelse än förbemält är. Hwarföre uthwistes dhe, och efter 
någon consultation blef slutit, att Consistorium måste någon annan tijdh företaga, 
och förhöra hwars och ens bekennelse i synnerheet, sampt i medier tijdh låta efter
spana, hwem som biudare och annstiftare till detta warit hafwer.

3. Uplästes hr. Rijkz Cantzlerens bref om någon remission på Nilz Larsons 
Mornesii rest. Resp. Här om skall talas mz rentemestaren, hwadh hans skuldh ähr, 
och sedan giöras anstellning, hwadh han efter brefwet kan niuta.
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Den 2 Decembris

höltz Consistorium minus, praesentes M  Rector, M  Petrus Rudbeck, M. Fon- 
telius.

1. Inkom Erih Staphansons hustro, om 4 3 /4  dr kopp<wm:tt emot Nicolau?» 
Dalenium. Nicolaus swarade sig wara henne skyldig, gierna willia betala om hon 
någon dilation will hafwa medh honom. Resolv. Han skall gå i fengelse till dess 
han betalar, eller steller caution, efter han länge tillförenne hafwer henne mz få
fänge promisser uppehållit.

2. Lars Hansson i Holmstadh beswärer sigh öfwer en hr Schefferi drengh Bengt 
Matzson som har 2 sölfskedar i pant a 8 lodh af hans swåger för en halftunna 
strömming, och fick en half dr på handen, mz itt lass wedh att han bijda skulle, nu 
ähre sölfskederne borta. Bengt Matzson swarade: Strömingen war hr Erichz som 
wistades i Doct. Jönses gården, och iagh fich uth strömmingen, och togh panten 
åth honom, men intet accorderade iagh dher om, uthan hr. Erih reste sin koos mz 
skedarne till Finlandh, och dher ähro dhe. Lars Hanson swarade. Medh Bengt 
Matzson accorderade iagh om strömmingen och ingen annaa

Resolv. Efter Bengt Matzson bekenner hafwa skederne tagit, skall han dem till 
bonden igen skaffa, efter hand böör hand fåå. 2. Till Walborgmessan gifz hono?» 
tijdh att skaffa skederne från Finland, hwar och icke måste han swara till dem.

3. Inkom Joh. Fult och waktmestaren om dheras förre saak den 21 och 25 No
vembris andragen och uthagerat. Fulten begierte af Consistorio att få purgera sigh 
ifrån den beskyllning af waktmestaren, att han skulle hans fönster lukor niderrifwit. 
Sedan klagade Fult att waktmestaren kallar honom du, och annor ohöfligheet 
brukar, dhet han och förr klagat hafwer, såsom och att waktmestaren kallar honom 
skinnare son, och hwad annor otijdigheet han brukat hafwer som förr andragit ähr.

Rector frågade waktmestaren om han mera hafwer att berätta i sin klagomåål, 
och denna tillmäle än han tillförenne sagt hafwer. Waktmestaren swarade sig intet 
meer hafwa. Sam?»aledes frågades och Fulten, han sade sig mest uthtalat hafwa 
tillförenne, allenast dhe iniurier waktmestaren sedermera honom tillfogade i Con
sistorii farstugu, begierer han att waktmestaren skall plickta före. Desse uthwistes, 
och förr än om sakens afdömande blef discurrerat, giorde Rector berättelse om 
sakerne, som i dheras bekennelse finnes, att 3 ting ähre som wakten hafwer dllagdt 
Fultea 1. Att han hafwer öfwat grassation på nye torget, kallat dem hunsfottar 
och schelmar, som dhe seya, och sam?»a gång togo dhe af honom wäriaa 2. Att han 
emoot M  Brunneru?» sådanne otijdige ordh brukat hafwer, som dhe seya. 3. Att 
han lukorne för waktmestaren niderbrutit hafwer sam?»a natt, medh flere som 
han sigh till samkat hafwer, det doch Fult nu nekar. Efter någon discurs blef 
slutit, att efter desse saker ähre till en deel ännu twifelacktige, will Consistorium 
än differera dem till härnäst, tå Fult sine wittnen om waktmestarens otijdigheet i 
farstugun, och hwadh annat honom här tillägges, och han nekar till, skall fram- 
hafwa, sam?»aledes waktmestaren hafwa sine wittnen till det Fult nekar i hans be
kennelse.

4. Inkom Mårten Olsons hustro om sin förre klagomål den 21 Novembrå till 
Dn. Fult och Olaum Niurenium. 'Dominus Fult lofwade att contentera henne 9 dr 
för poyken till lördagz, det hustrun åthnöydes. Sam?»aledes lofwade Olaus Niureni/w 
pastoris son i Håtuna, medh swornom eedh, till lögerdagz hustrun contentera skola,
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den skuldh han å £. Iinningz wegnar sigh åtagit hafwer. Dher medh dhe afträdde, 
och hustrun war nöyd medh.

3. Anklagade waktmestaren någre grassatores som i lördagz afton hafwa stort 
oliudh fördt, hwilka woro Olaus Niurenius, Johan Höök, Benedictus Billersteen, 
Martin«/ Haghman som wore i badstugu i Siögården, och när dhe gingo dädan 
skreko dhe och ropade hiskeligen, att aldrig ledare rop kunde wara. När wij kommo 
efter dem, hinte wij desse tree widh Hökens härberge, och dher talte wij medh 
dhem, dhe swarade att flere woro inne, så slogo wij på porten och finge honom 
up, och när wij in sluppe, war Joh. Höök inne och hade klädt af sigh, och wij mz 
mödo sluppe in, tå säger han på wårt tillspöriande, att han war twingat till att 
skrijka, derföre lopp han från dem, hwarföre dhe begynte kasta steen efter honom, 
att han måste nödwendigt skrijka medh dem, och derföre måste han nu ståå sigh 
inne. Detta wittnade Erih Person, och dhe andre waktdrengiarne att han så hade 
sagdt.

Johan Höök swarade: Det ähr intet bewisligit att iag så hafwer sagdt, att dhe 
andre hade twingat migh till att skrijka, när dhe komme in till migh, nekade iag 
intet att iu hafwa warit medh dhe andra dher borta, men intet skrikit. Dhe frågade 
om någon hade giordt oss emot. Jagh sade dher wore andre som skreke, och iagh 
skreek dher emot, således bekende Olaus. Niurenius, att när dhe komme gåendes, 
wore andre som skreke för dem, dherföre ropte dhe något dher emot.

Efter saken fans klaar af dheras egen bekennelse, uthwistes dhe, och denna sen- 
tens feltes. Desse 4 studiosi skola böta för skrijkande och oliudh, hwar sine 12 mk 
sölfwermrtt efter placatet 1640, och constitutionum cap. 23, §. 24.

6. Inkom Johan Gammal moot wackmestaren och klagade att i fredagz kl 1. när 
han skulle gåå till Rectorem och clarera sitt böte, mötte honom wacktmestaren 
mellan hr. Danielz [Sidenii] och klockarens gårdh på gatun, tå waktm. togh honom 
medh gewalt, förde sköflade och stötte honom, skamlig och neslig, till thess Gamal 
måtte gåå medh honom i prubban, och fick intet efter begiäran gåå till Rectorem 
och afläggia sitt böte som han war skyldig.

Waktmestaren swarade: Twå eller 3 gånger om fredagen och sammaledes dagen 
förr, sedan iag fick andra gången af Rectore befallningh, att sökia uth böterne, 
gich iag till honom, när iag omsider fann honom och sade mitt ärende, swarade 
han will Rector nu hafwa böterne, så må han taga böckerne, annat har iagh ey, 
och sedan må iag giöra större excess. En gång sade han, om Rector will nu ändtlig 
hafwa penningar, måste iag resa uth till min patron och gifwa honom dher om 
tillkenna, efter iag eliest inga andra penningar hafwer, uthan dem iag dher be* 
kommer. Sedan gick iag dher ifrån efter någon af waktdrengarne, att efterkomma 
Rectoris ordre; när iag igen kom, och yrkiade mitt förra, sade han kom medh mig, 
tu skalt nu få penningar, men fölg mig intet för när, han går så up åt kyrkiegården, 
och wij fölgde strax efter, när han kom till gambla Academien, gich han strax dher 
inn, i en professoris lecdon, hwar medh han oss den gången fixerade. När iag be
fann mig således swiken, gick iag hem igen, och när kL war 12, gick iag åther till 
Rector, och fich bannor att iag intet hade exciperat honom, hwarföre gick iag 
sielf fierde och råkade honom i porten, säger dhet hielper intet, i måste anten gå i 
prubban, eller gifwa pant eller caudon, han sade iag will sielf gåå till H:s Magni
ficens, då sade iag, dhet hielper intet, anten måste i gifwa mig pant eller penningar, 
tå gick han medh oss, när wij kommo på fäcktmestarens gårdh, kallade han mig 
18-701118 Sallander
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en bedragare, hunsfott, förförare och rääf, tå sade iag gif mig inge skälzordh, iagh 
gåår dijt min öfwerheet wijsar mig, i skole äntå gå medh fast i wore 2 gånger 
större, än i ähro.

Gamal betygade huru skamlig wacktmestaren hade farit medh honom, tagit ho
nom medh gewalt på gatun, wåldfört sig, dher folk stode och såge på, stött sig 
både framman och å ryggen, att dhet hielp ingen böön eller gode ordh, att blifwa 
fogeligen handterat.

Johan Gammal inkallade sin wittnen.
1. Wittnade Jacobus Cursor, att han sågh waktmestaren taga Johan Gammal i 

kappan widh klockarens hörn.
Julius Micrander berättade att hans discipler Landzbergarne, hade sedt wacktmesta

ren att stöta och skuffa Johan Gammal till dess han måtte honom föllia, sedt dhet 
[meningen ej avslutad].

Gustavus Angulin»r wittnade, att han sågh på fecktmestare gården att waktmesta
ren hade stött honom i bröstet när han wille wända sigh till honom, och när han 
wende sigh ifrån honom, stött honom i ryggen, att han måtte mz trugh föllia.

Sedan frågades om dhe skälzorden som wacktmestaren säger sig af honom påbör- 
dat? Gamal sade att han tillstår samma skiälzordh, efter wacktmestaren hade för- 
taldt professorem Ravium, sade han hade warit hans förfölliare i Consistorio, gifwit 
sig en 10 mk plååt när han war siuuk, och sedan skrifwit på wacktmestarens 
Iöön.

Efter något samtaal parterne emellan, uthwistes dhe, och efter dhe orden som 
Gammal seyes hafwa fält om sin patron, att han till honom resa wille och sådant 
tillkenna gifwa, etc. synes wara illusoria emoot Consistorium, der på doch wackt
mestaren inga wittne hafwer, [dher]före emädan detta, och hwad mera dhe hafwa 
sig emellan fordrar noga skiärskådan, ty blef resolv. att wacktmestaren skall skaffa 
sigh wittne, om dhe ordh han talte om sin resa till Baneren för denne saak skull, 
och hwad annat wacktmestaren berättar; sammaledes och Gammal å sin sijda 
fullkomlige wittnen om sin klagomål, så blifwer saken afdömd.

7. Inkom Jonas Lille och klagade att han ofta har öfwerfallin warit af wackt
mestaren. Särdeles nu hans poyke på gatun, när han gick mitt ärende i stillheet och 
roo, möter honom wacktmestaren, slåår honom en örefijl, och stöter honom till 
marken, hwarföre han nu detta klagar, och begierer hwad rätt ähr, häruthinnan 
wederfaras.

Wacktmestaren swarade. Dhet war så, Jonas Lille han kiöpte en gångh ööl hela 
natten hoos borgmestare Jacob Abramson, hans poyke hade en kappe som han 
gich och drogz medh, gick fyra kannor uthi, hwilken han till 4 slogh om mårgpnen 
baar ööl medh. På sådant sätt kommer poyken wid 8 dagar efter om nattetijdh, 
och mötte mig wid skomakare gården. Tå sade iagh, Anders hwar skall du gå medh 
ditt spanerij, du går hwar natt efter sådant, packa digh hem, och war du hemma 
som andre om nattetijdh, och tå slogh iag honom medh wenstra handen itt slaagh, 
sedan gich gåssen sin koos, och strax kommo Linning och Norby Matthis skrikandes 
efter oss. Så dher gick gåssen flere nätter som dhe andre weta.

Jonas Lille nekar till öölkiöpningen hela natten, uthan kl. 10 eller 11 om quellen 
kiöpte han 4 eller 6 kannor, och sedan intz förr än 4 slogh om mårgonen 2 kannor. 
Waktmestaren sade att poyken som oftast gich åstadh.

Erih Person wittnade, när wij mötte poyken, stötte wacktmestaren honom på
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axlen, och sam m  gångh hade han kappen medh sigh. Sammaledes wictnade dhe 
andre.

Jonas Lille nekade att poyken hade dhen gångh någon kappe, men dhe andre 
iakade.

Poyken inkom, sade han war stött af wacktmestaren medh handen, så han dignade 
kull, och sammaledes blifwit stött i bröstet.

Efter något samtaal dem emellan, om desse förbe:de saker, uthwistes parterne 
och resolverades. Efter poyken ähr ofta funnen på gatun att gåå och hempta ööl, 
såsom och tå perlemänte, har warit å wäga. Tycker Consistorium att wackten i detta 
fallet icke hafwer meriterat något straff, efter dhe hafwa medh moderation sådant 
giordt, och poyken hafwer hwarken blåå eller blodig warit.

8. Har wacktmestaren anklagat en benämd [Benedictus] Appelroot, som medh 
dragen wäria har giordt oliudh om en afton på gatun, hwilken studiosus och dher 
emot anklagar wacktmestaren för otijdig process medh sig samma gångh.

Studiosus inkallades och förhöltz detta. Appelroot swarade, k l 6 om aftonen när 
iag gich till min disk hoos Mårten klockare, och iag kom och klappade på porten, 
slapp iag intet inn, när iag då gich dher ifrån, togh iag werian uth, rispade en 
gångh eller twå dher medh i gatun, der mz kom wacktmestaren och togh werian 
ifrån migh. Sedan mellan 10 och 11 om aftonen, gich iagh i tystheet till Johan 
Schogh, på gatun mötte migh Marcus barberare gesellen, han fölgde mig, när wij 
kommo till Joen Persons hörn, kom wackten igen, frågade mig om icke iag war 
den som miste werian en stundh sedhan, när iagh dhet bekende, fattadhe dhe uthi 
migh, släpade migh (droges mz migh) sade dhe willia hafwa mig i prubban, dher 
iag lijkwäl gich i tystheet, och dhe borde låtit blifwa oss.

Hammarin»; wittnade att Hammariiuw* togh i Appelroot, och sade, häf honom i 
prubban, tå togo dhe andre uthi honom, men han stretade emot, der medh kom 
Marcus och Runni«;, och skilde dem åth, meer hörde han intz.

Resol. Swärdet hafwer Appelroot efter constitut. cap. 23 förwerkat, och dher 
han kan uthwijsa någre af wackten hafwa sig otillbörligen handterat, skola dhe 
straffade blifwa. Och Erih Person som bekende sigh drucken på wackt, felles till 
3 mk sölfwrmrtt eller setties ett dyngh på träähesten efter wacktordningen.

9. Deputerades secret Frank 8 docater för sitt omak medh KongL brefwet de dam 
14 Febr.

10. Beswärade sig Rentemestaren att wattnet som nu lijtet ähr i åån, mycket 
förlöper genom pappersquarnen, som natt och dagh gåår, dher aff miölquarnen 
lijder skada. Resolv. Pappersquarnen skall igenslåås till dess mera wattn blifwer.

Den 5 Decembw
kallades Consistorium extraordinarie, praesentes M. Rector, D. Stigselius, D. Lith- 

man, D. Odhelius, M. Petr«; Rudb., D. Sidenius, D. Lipstorp, D a  Gaveli»;, D. OL 
Rudb., D. Hoffweni»;, M  Forneli»;, M. Unoni»;, M. Ravius, M  Bureus, M. Liungh, 
D a  Verelius, M. Brunner»;, D a  Bergh.

1. Angaf M. Unonius om itt swenskt scripto på rim, som Ericus Phaenix har sigh 
inlefwererat till correction, och är mycket obscurt, säger dhet wara skrifwit af hr. 
Nielz [Flodaeus] i Folchern, hwilket man doch icke alztinges kan troo.

* Felskrivning. Sannolikt avses vaktmästaren.
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M. Forneli»j swarade. Det är förbudit tillförenne medh sådanne scriptis i hr. Axel 
Oxenstiernas tijdh, som sielf dher på klagade. Resol. Dhet lefwereres honom igen, 
och intet tryckes.

2. Uplästes Rijkz Cantzlerens bref öfwer relegatorum owäsende de dato 1. De
cembris, dher uthi H. H.Gr. ExcelL swarar först på Consistorii bref, och sedan 
befaller att en noga inquisition dher medh anstellas skall, sampt flijtigt inquireras 
hwilka som tubse et faces, eller capita till detta owäsend warit hafwa, och när ran- 
sakningen skedd ähr, skall den öfwersändas till Rijkz Cantzleren, som tillijka mz 
höga öfwerheten delinquentium psen determinera will.

3. Uplästes hr. landzhöfdingens bref om samma relegatorum medhföllies grassa- 
tion, och ordre på rytterij att styra dhe nattebuller, som nu befares af inquisitionen 
upkomma kunna.

4. Proponerade Rector Consistorio till betänkiande, på hwad tijdh, huru, och 
hwilket sätt brukas skall uthi inquisitionen, när dhen företagas skall, emädan icke 
alle ähro lijka skyldige, uthan somblige af enfalldigheet dher till intalte, såsom dhe 
nu medh stoor anxieteet betyga, somblige och af malitia, låtit sigh bruka medh 
skiutande och andre inconvenientier uthi detta samquäm. Consistorium discurrerade 
här om, hållandes för nöden någon särskilt dagh dher till tagas böra efter perso- 
nerne ähro många, saaken widlyftigh, och hwar och ens särskilte bekennelse höras 
måste. Sist resolv. att om tidzdagh kl. 1 efter middagh, skall inquisitio begynnas. 
Studiosi alla som kunnige ähre skola citeras dher till, så wäl som hela landskapet af 
Sudromannis, efter på dem bekiendt ähr, att dhe alla hafwa medh warit.

Dn. Gavelius excuserade några sine auditores, som hafwa medh warit, hwilka han 
bekende dher till aldeles oskyldige kommit. Sade att dhe hafwa angifwit Jonam 
Lille, som dem hafwer dher till inviterat, män dhe icke wist eller tänkt sådant con- 
vent eller buller dher skee, som sedhan passerade. Swarades att hwar och en fåår 
seya sin oskyldigheet och den bewijsa i ransakningen, dher efter och, hwars och ens 
paen mitigerat blifwer.

5. Slötz om stipendiariis, att dhe om måndagh skole företagas att examineras. 
Rector anslåå i mårgon att dhe hålla sigh ferdige till den tijdh. Facultas philoso
phica kalle sine auditores in Consistorium och dem examinerar, theologica in con- 
sist ecclesiasticum, juridica apud juris decanum, medicinae apud decanum medicis.

6. Uplästes Nils Wolimhaus supplication om några puncter som han begiärer 
resolution uppå, efter han seer sigh här till ingen ändskap befordras, uthan måste 
till höga öfwerheten att sökia sin saakz ändskap, och hwadh mera han i sin skrift 
föregifwer.

Doct. Odhelius excuserade sigh att intet wist af denne handel, tå dhet skedde, efter 
han tå war i Stockholm hoos öfwerheten som Consist. nogsampt kan weta.

Consistorium tyckte godt wara att noga öfwerwäga hans begiäran, efter han så 
ofta sigh infinna låter medh sine ansökningar, hwarföre godt wore om han en gångh 
finge itt endligit swar, att han icke hade behof klaga sig swars löös, som han höra 
låter, och att Consistorium icke måtte ondt höra för dhet som hela Consistorium 
icke ähr wållande uthi.

Professor Rudbeck swarade, att intet mz honom handlat ähr uthan Consistorii 
wettskap, och han må gå hwart han will (sade professor Rudbek) tå skall iag 
swara honom. Sedan berättade prof. Rudbeck, huru han altijdh hafwer contesterat 
sin benägenheet emot honom, och aldrigh welat hans ruin, uthan twert om, hulpit
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honom alt dhet han hafwer kunnat, såsom först, länt honom till sin nödtorft, åth- 
skillige glaas instrument till att destillera medh, så och en chymisk capell af jern, 
den han ännu hafwer, tillbödh honom och, att lära kienna alla speties herbarum i 
trägården, dher han doch alldrigh kom mera än en gångh, dhet han mins, läät och 
honom fåå uthur trägården alia species herbarum, så att han intz behöfde, siunde 
delen af sitt apoteek uthanifrån förskrifwa, och gaf dher ingen penning före, dhet 
lijkwäl fadren betala måste när han lefde. Dessföruthan hade Nilz ändå honom icke 
fierdedelen betalt för dhe taxerade praescriptioner, uthan behölt hoos sigh, och hwad 
som betalt blef, hade Dn. Rudbeck mest gifwit åth fattige siuke, till medicamenter 
för sig, som icke allenast Nilz skall medh godt samwet kunna betyga, uthan och, 
så wel denna apotekare som m. Simons enkia, iempte dhe fattige, som medicamen- 
terne brukat hafwa. Sedan sade prof. Rudbeck att han genom Nilz Simonsons poyke, 
så och andre hafwer förmant honom, att han skulle akta sigh för sin ruin, emädan han 
aldrig nestan war hemma, och mycket mindre i apoteket. 3:tio läät iagh förmana 
honom genom M. Brunneruw, och särdeles en gångh när iagh råkade honom på 
Dombroon, dher iagh länge talade mz honom, som M. Brunneror ännu skall weta 
betyga.

M. Brunner#; swarade, sant war dhet att "Dominus Rudbeck talade medh migh 
på broon, och sade att han icke will hans ruin, uthan badh mig att iagh wille till 
seya Nilz Simonson att han flijtigh ähr uthi apoteket, och hwad mera tå föreföll, 
hwilket iagh och giorde, och sade Nilz Simonson rundt uth det Dominus Rudbeck 
migh badh. Men intet sade han åth migh, dhet i Consistorii nampn, eller och, om 
Nilz icke giör dher efter skall han blifwa afsatt.

Doct. Hoffwenius betygade och sin benägenheet emot Nilz Simonson, ehuruwel 
han sedan hafwer på alle sätt warit sigh till wederwülia, och än är, item att Nilz 
Simonson sielf medh sin modigheet är orsaken till dhet honom påkomit är, som 
inge förmaningar säter. Wij som medici ähro, måste tillsee huru i apoteket till
ståår, efter wij dijt förskrifwa måste medicamenterne för dhe siuka etc. Och ingen 
ähr som hans ruin har welat, Gudh gifwe han hade man lydt förmaningar och 
rådh. Iagh hafwer nogh lagdt mig winn om, att förena honom och Petter Gothfrid, 
iag tillbödh migh willia gåå i caution för en surna af dhet Petter Gothfrid taga 
skulle, till 400 dr först, och hade kanske äntå mera mig påtagit om han hade 
rett skickat sig, men han wille intet uthan wij skulle cavera för alt samwans. 
Efwen så tillbödh M. Ravius, att willia för en portion cavera, sammalunda Doct. 
Lipstorp, men när han icke wille uthan wij skulle oss altsammans en gång påtaga, 
huru war tå oss möyeligen?

M. Ravius sade. Det ähr sant som D. Hoffweni#; säger, och iag bekenner att 
mädan iag war Rector, och Nils Simonson besökte mig her om, lade iag först emel
lan honom och Petter Gothfrid i mitt huus, sedan gick iag mz honom till Petter 
Gothfrid och accorderade mz honom om apoteketz afhandlande, och blef alt wel 
emellan dem bestelt. Sedan efter han icke uthan caution wille betroo Petter Goth
frid, lofwade iag mig för någre hundrade dr cavera willia, sammalunda och Doccor 
Lipstorp. Men efter han wille att wij begge skulle för hela summan som han prae- 
tenderade, cavera, och wij dhet icke betröste, uthan wille begge medicos hafwa medh 
i caution som dhe lofwade. Men han Nils Simonson icke wille, ty stötte han dher 
medh omkull alt hwad tillförenne åthgiordt war.

Resolv. Först skall ransakas uthi actis hwad dher uthi fins som Consistorium har
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slutit om den saken. Sedan efter Consistorium på medicorum berättelse sigh funde
rat hafwer, måste medici skriftelig författa sine orsaker, och hwad till denna saken 
hörer.

Nilz Volimhaus inkom och sades Consistorii betänkiande, han begierte en skrif
telig resolution till sin skrift, hwilket Consistorium nekade nu strax skee kunna, 
efter acta måste först igenomsees, och mycket annat ähr till att giöra i desse daghar 
och för helgen.

Consistorium frågade honom om han icke än kunne bequämma sigh mz Petter 
Gothfrid, och efter förrige förslagh, medh honom öfwerens komma. Han swarade 
ney, icke nu widare, uthan iag måste sökia hoos Kongl M:tt här om. Consistorium 
förehölt honom änn widare detta sitt tillbodh, att han efter förr tillbudne förslaagh 
skulle sigh bequämma mz Petter Gothfrid, han swarade om iagh fåår caution för 
all min prsetention, eller alt dhet iagh kan lagligen winna hoos Kl. M:tt, ähr iagh 
dher medh till fridz, ehest will iagh sökia min nådige öfwerheet om rätt.

Detta tillbodh repeterades än en gång eller twå, sampt och, sedan professores 
upstodo, continuerades medh honom dhet samma, af medicis och någre andre, men 
han sitt förre taal framhölt, att Consistorium wille hielpa honom på wisse terminer 
till sin betalning, medh Petter Gotfrid kan han icke eliest tillrätta koma, item 
urgerade högdt hwarföre han således afsagd blef, innan han blef för rätta öfwertygat 
till någon så wicktig brott, att han derföre afsettias borde. Medici frågade honom, 
hwarföre han icke bettre hölt sin edh, så hade han länger blifwit wid tiensten. 
Nilz Volimhaus swarade, den eedh blef mig påtwungen att giöra. Doct. Hoffwenior 
badh sådanne ordh noteras, att han i Consistorio sade sig warit till den eden 
twungea Nilz Volimhaus sade, så begiärer iagh dher emot noteras dhet ähr ingen 
sittiande rätt. Jagh begierte förr läsa den edhen, innan iag inkom att afleggia den 
samma, men fich intet. Här medh åthskildes Consistorium.

Den 8 Decemb.

höltz Consistorium extraordinarium, praesentes M. Rector, D. Stigzelius, D. Ltth- 
man, M. Rudbeck, D. Sidenius, D a  Gaveli»/, D a  OL Rudbeck, D. Hoffwenuw, 
M  Forneli#j, M. Unonius, Dn. Scheffer&r, M. Ravius, Dn. D. Bureus, M. Liungh, 
D a  Sundei, M  Brunner#j.

1. Proponerade Rector Nilz Volimhaus begiäran, an få vidimerade copior, af 
sin förste supplication han inlade när han afsatt blef. 2:do, att dhet bref han 
senast inlade, måtte och vidimeras. 3: tio begiärer alle acta uthi sin ansökning 
passerade. Resp. Dhe första 2:ne, om supplica/jonerne kan honom intet förwegras, 
men acta kunna honom icke lefwereras, innan dhe blifwa noga igenomläste, då 
the sedan skole giöras ferdige och hållas i beredskap, öfwerheten att lefwereras när 
så fordras, efter han sin saak allaredo hoos Kongl. M:tt andragit hafwer, som han 
sielf säger.

Sedan berättade Rector att Volimhaus will nu lämpa sigh till composition, dher 
han fåår för sitt hela apotek mz vasis och altsammans som det ståår, betalning, 
eller caution på wisse tijder, dherföre contenterat blifwa. Men efter iagh hans 
begiäran icke kunde swara uppå, wille iag dhet till Consistorium föra. Resp. Con
sistorium hafwer nogsampt tå han senast uppe war giort sin flijt att willfara
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honom i alle rättmätige saker, dhet och Consistorium ännu är benägit till, allenast 
han söker det billigt är.

2. Proponerade Rector om relegatorum föllie som nu efter Consistorii seneste 
godtfinnande ähre sammankallade, till förhör, och frågade på hwad sätt denne in- 
quisition skall anstellas? Consistorium discurrerade här om, och slöt att examen skall 
anstellas wid efterfölliande sätt och frågor.

i:mo. Skall frågas hwem som har kallat dem, och på sådant sett mz pistoler,
och hestar, att [meningen ej avslutad.]

2:do. Till hwad ände dhe blefwo kallade?
3: tio. Hwarföre dhe således sköto och bullrade i afresandet?
4. Hwilken som stälte dem i ordning och gaf ordre till salvors skiutande.

Här på fölgde ransakningen, wid detta sätt.
1. Inkallades Tomas Lårman, och bekende till i:mam och 2:dam quaestionem. 

Mons. Lille inviterade migh på gatun, sade en eller 2 hans lan[d]smän skulle afresa, 
badh mig wara dem föliacktig af staden, och att flere studenter äre dher till in
viterade, derföre giorde iag det i enfalldigheet, icke wettandes någon anstellning 
wara giord till sådan afresa. Strax iagh och Berner kommo till tullporten mz dem, 
reste wij tillbakars, och Jöns Töresson medh; nekade weta hwilka suto på torget 
efteråth, som drucko och skuto. Ad 4:tam. Uthi ordning stelte oss ingen, uthan 
när wij skulle uthresa, war så talt att Julini skulle resa fremst, men när dhe kommo 
uth om porten redo dhe hwar om annan och höllo ingen ordning. Werd i huset 
som oss exciperade war Mons. Lille, men mest Julini sielfwe.

2. £. Lovisinius, ad i.mam bekende, att Ericus Ström som war hans slekt kallade 
honom efter aftonsången dijt, kl. 10 om måndagen wiste först att [utraderade ord\.. 
Nekade att någon hade bedt honom komma mz loo och kruut, uthan det kom af en 
särdeles händelse, att en ryttare war der han gieste, hwars hest han fich. 2:do. Alle
nast att föllia dem af staden, men intz wist att dhe woro relegerade, uthan dhe sade 
att dhe woro ablegerade hem till sine föräldrar på någon tijdh. 3:tio. Skiöt intet i 
gården eller staden uthan på Slotzbackan skiöt 2 skott. 4. Någo» ordning weet han 
intet af, uthan dhe redo hwar om annan uthan ordningh. 5. Swarade att Petrus 
[o: Ericus] Ström och Kadman hafwa intet kostat på detta kalatzet, dhe hafwa sine 
saker här i förwaar, efter dhe willia komma igen.

3. Johannes Berner bekende ad 1. Att Jonas Lille kallade honom dher till, men 
intet inviterade mz pistoler, uthan medh hest, mine pistoler woro ofärdige. Ad 
3: tiam. Det togh intet lagh för migh skiuta uthan ett skott skiöt iagh hem på 
gården, somblige hade 3 par pistoler och skiöto, såsom hinstridare sonen giorde. 
Item bekende, att han som badh oss dijt undfägnade oss. Ad 4: tam. Ingen ordning 
weet iagh af, dhe reste i all oordningh. Om salfwors skiutande på torget, weet iagh 
intet hwem det bestehe, uthan dhe ropade, ståå nu, sade dhe, och ladda, men någhon 
wissheet observerades intet.

4. Petrus Laurentii [Bromenius] Nericiensis ad 1, kallat af J. Julino när iagh 
sökte att få kiöpa någre böcker af honom, tå bödh han oss, sedan mir iag gaf 
honom penningar för dem, hade iag i plåtar öfwer mz migh dher på han intet 
hade att gifwa migh tillbakars igen, derföre sökte wij dijt andre dagen, och 
kommo att taga penningarne, tå folchet begynte sambias, tå han oss och inviterade. 
När iagh swarade, wij hafwa inge hestar, sade han, iagh har inbestelt några hestar 
medh min bror, du skall få taga en af dem, pistoler lopp en poyke efter, dhe wore
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laddade för 1 1/2 åhr sedan, intet skiöt iagh heller af dem, uthan dhe finge dem 
sådanne igea Af trompetaren wiste iagh intet, iagh wille gierna wijkit sin koos, 
men kunde intet.

5. Ericus Kraft bekende ad i:mam, att Johan Kaslman bödh honom dijt, nekade 
att han badh honom medh pistoler, hade intet kommit dher han icke hade blefwet 
öfwerfallen medh böner att han intet kunde slippa. Ad 3: tiam. Nekade hafwa skutit 
innan han kom till tullporten. Ad 3:tiam [0: 4:tam] intet weta hwem dem stelte i 
ordning, efter dhe rede hwar om annan. Ad 2:dam. Icke kommit i ond mening dijt 
efter han trodde intet sådant buller och anstellning skulle blifwit som sedermera 
påfölgde.

6. Laurenti«/ Krabbe. Ad 1. Den äldste Julin«/ mötte migh på gatun, badh migh 
komma och föllia sigh, men intet badh mig komma mz pistoler. Ad 3. Iagh skiöt 
intet förr än wij skulle resa uth, och på torget. Ad 4: tam. Hwem som stelte dem i 
ordning och war anförare, det weet iagh intet, fremst rede dhe som bortreste.

7. Ericus Linningh inkom, förehöltz 4: tam quaest., att på honom bekent ähr, att 
han hafwer brukat felttecken och stelt troppen ann. Linning nekade något felttekn 
haft, icke häller ridit fremst, eller någon anstellningh giordt, ty dhe höllo ingen 
ordningh. Ad i:mam. Johan Julinus kallade migh dijt. Ad 2:dam. Julin«/ begierte 
att wij skulle komma och föllia honom, efter han hade sigh fått itt godt testimo
nium, derföre trodde iag det skulle intz nekas dem uthföllia. Ad 3: tiam. Skott giorde 
iagh 3 eller 4. Item ad 4:tam. Nekade sigh weta huru det tillkom att dhe höllo, 
uthan när den som fremst war giorde dhet först, giorde alla dhe andre efter.

8. Type«/. Ad 1. Kaelman kallade migh dijt, intet badh han mig komma munite- 
rat, uthan iag mente ehest skola giöra honom dher medh till willies, intet wiste 
iagh att constitutionerne det förböde. 3. Intet skiöt iagh i gården uthan uth på torget 
skiöt iagh, strax efter reste iagh hem i mitt herberge.

9. Johan Spett. 1. Blef kallat af Julinis att föllia dem sin koos, 2. efter dhe hade 
fått sine testimonia som dhe sade. Intet wiste förwist att dhe woro relegerade, somb- 
lige sade fuller så. 3. Ett par skött iagh men intet i gården, uthan på torget. Nekade 
ridit tillbaka på torget, uthan hem i herberget kl. 6. Icke trodde iag dhet war till 
sådant anstelt, uthan i min enfalldigheet läät iagh migh bewekia.

10. Petrus Gråå, sade sigh någorlunda förr berättat sin meningh, frågades om 
icke dagen förr hades itt landskapz convent der om. Han swarade sigh intet weta 
dher af, icke häller dher warit, om något hafwer hållitz. Uthan efter Julinus badh 
migh, kunde iagh intet underlåta för gammal wenskap skuldh, uthan togh min 
hest och satte migh på. Till att undfly widlyftigheet satte iagh hesten annorstädes, 
och gick dijt att helsa på dem. 3. Intet skiöt iagh, pistolerne woro ladde innan iagh 
uthreste, och sådanne förde iagh dem hem igen. 4. Dhe som reste sin koos, woro 
dhe som stelte dem mest i ordningh, och i huset gingo kring och plägade dem. 
Icke wiste wij att sådant convent af andre landskap skulle komma.

11. [I marginalen: Joh. Campani«/.] 1. Dagen tillförenne badh Julin«/ migh i 
sin kammar, att giöra honom den ähran och föllia honom sin koos, icke wiste iagh 
att sådant convent skulle sambias. 3. I uthresandet skiöt iagh ett skott på torget, 
men intet i stufwan, item ett skott på slotzbacken.

12. Ericus Arvidi. 1. Johan Julin«/ kallade migh dijt 2. i en god mening, icke häl
ler öfwades någon excess af migh. 3. Skiöt intet bwarken på torget eller gatun, 
iagh fölgde Ericum Liungh, som kan wittna medh migh att iagh intet skiöt.
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Prof. Liungh sade, efter kl. 3 fölgdes dhe uth, dhe sade efter dhe andre af land
skapet föllia, kunna icke wij blifwa som uthskotz skräcklingar, när iag förmante 
dem hemma blifwa.

13. Johannes et Ericus Liungh. 1. Ingen sände oss express budh, uthan giorde 
eliest af en godh meningh, och för godh wenskap mz dem som afreste. 4. Någon 
ordningh eller öfwerenskommande om salwors skiutande weta wij intet. 3. Wij 
skiöte intet på torget eller gatun, utha« uth om tullporten, nekade weta hwilka 
mest skuto.

14. Daniel Elfsundius. Först kom iag dijt af det tillfeile, att iag wille kiöpa någre 
böcker tå badh Julinus migh, 3. intet hade iagh mycket krut medh migh. Intet skott 
giorde iagh heller.

15. Malmoeni#j. 1. Julinus kallade migh sielf dijt. Jagh hade inga pistoler eller 
hest i deras gårdh. 3. Ett skott skiöt iagh på gatun, dhe skiöte hwar om annan dher 
i gårdea 4. När ordningen steltes war iagh intz dher, uthan gick efter hesten. Jagh 
kom efteråth när dhe wore uthe om portea

16. Hwalbergh. 1. Julinus kallade migh d ijt Nekade att dhe i landskapet wore 
ense dher om. 2. Jagh wiste intet annat än han hade fått testimonium som han sade 
för migh. 3. Jagh wet intet om iagh skiööt något skott i dheras herberge.

17. Vestringh. 1. Johan Julin»j bödh migh dijt, när iagh war lögerdagen till- 
förenne dher att kiöpa en book. 3. Jagh skiööt och när dhe andre skiöte, både i 
gården och på gatun. Fuller wiste iagh han war relegerat, men han sade och att han 
hade fått testimonium.

18. Olaus Elgman. 1. När iagh gick uhr aftonsången om söndage» ropade Kaelman 
åth migh och badh migh föllia sigh, seyandes alla dhe andra landzmennen föllia 
migh, iagh nekade först, men han swarade, din werd hafwer hest och pistoler.
3. Intet skiöt iagh, det will iag afläggia edh uppå, och alla weta medh migh wittna, 
beropade sig på en benämd Johannes Olai, som redh honom närmast. Ingen Joh. 
Olai swarade, icke häller fick denne Elgman någon som wittnade mz honom. Jonas 
Lille, bekende han bödh honom efter åth.

19. Olaus Hyltingh. 1. Jagh kom till Julinus af en händelse att kiöpa en book som 
war Lexicon Scapulae för 3 rixdr, tå badh han migh föllia sigh medh hest itt 
stycke. 2. Jagh kom dijt i enfalldigheet att resa medh honom itt stycke. 3. Icke 
skiöt iagh itt skott (det Petrar Gråå mz honom wittnade) uthan efter dhe eldste 
reste medh, tykte iag icke kunna migh afsyndra.

20. [I marginalen: Jonas Lille.] Efter en deel hafwa på migh bekent att hafwa 
budit dem, bekenner iagh att iagh ingen hafwer budit uthan twenne eller 3, 
såsom och Berner. 3. 1 gården weet iagh migh intet skutit, i uthresan skiöt iagh någre 
skott. När iagh tillbaka kom reste iagh i mitt herberge, och ingen annorstädes redh 
iagh. 4. Ingen anförare wet iagh af, uthan dhe redo hwar om annan.

21. Abraham Ruut ad 1. Johan Julinus kom i mitt herberge och badh migh föllia 
sigh i sin afresa. Sedan badh han migh uthi en sammankompst, wij wore tillhopa 
landzmennen om söndagen i Erih Jonsons gårdh i Bregärden [0: Bredgränden], 
tå han wille valedicera oss, som han giorde, och tå badh han oss landzmennen när 
han hade oss budit fara wel, att wij wille bewisa honom den wenskap och wara 
honom uth fölliachtig.

Abram Ruut tillspordes till hwad ände landskapet dit tillsammans kallades och 
hwem? Han swarade, wij hade på långh tijdh intet samman warit, och derföre



282 1663:8 december-9 december

kallade seniores dem sambans. Frågades hwilke dhe wore? Swar: Petrus Gråå, 
2:d»r war Abram Ruut sielf quod confiteri noluit. Frågades om P etrn  Gråå dem 
kallade? Resp. Ney. Om han det afwiste? Ruut, iagh sände honom budh och läät 
honom fråga, om han måtte få kalla landskapet, tå swarade Gråå att iag dhet må 
giöra, item om han wille komma dijt medh? Har iag tijdh så kommer iag dijt, 
swarade Gråå. War P e trn  Gråå i conventet medh? Ney, men dhe andre landz- 
mennen woro dher mest, iagh kunde ingen sakna. Och när Julinus kom dijt be
tackade han dem, för det han mz dem sammanlefwat hafwer, och när han oss hade 
valedicerat badh han oss att wij wille ähra honom medh wår närwarelse i sin 
uthresa. 3. Intet skiöt iag i gården, uthe på gatun skiöt iag itt skott eller 2 som 
dhe andre, det iag bekenner.

22. Johan Fult. 1. Julini och mons. Lille kallade migh. 3. Intet skiöt iagh, uthan 
medh en Lårmans poffort skiöt iagh. Lårman bekende att Fult skiöt medh pistoler i 
gårdea 4. Ingen ordning weet iag wara stelt, eller stelte, men ehest redh iag föråth 
mz Campanio.

23. Joannes Theodori. 1. Kaelman bödh mig om söndagen i aftonsången att föllia 
sigh uth här ifrån, sade han skulle resa. 2. Men intet wiste för hwad orsaak.
3. Frågades om han skiöt? Resp. Jagh troor fuller ingen war i det laget som icke 
skiöt.

24. Birgern Karlbergh. 1. Julinus sände åthskillige budh efter mig. 3. Skiöt 
intet hoos fransosen uthan på wegen. 4. Ingen anförare war för oss, uthan störste 
disordre war uthi alt sammans.

25. Erlandus Norenius. 1. Jagh war hoos Julinum och kiöpte een book tå badh 
han migh föllia sigh, och när iagh betalte böckren, gaf iag honom öfwer penningftt, 
efter iag icke hade så lösa, icke heller han att gifwa migh strax tillbakars. Hwarföre 
när iagh moot hans afresa gick att afhempta resten, badh han migh åther, tillbödh 
migh hest hoos sigh efter han hade, som han sade, tingat hestar på åthskillige rum, 
att om en stedz skulle slåå felt, skulle han på andre stellet få hielp.

26. Jonas Salenin giorde nu bekennelse som tillförenne den 25 Novembris, sade 
ad 1. sigh wara inviterat af Julinis att föllia medh. Ad 3:tiam. Skutit på gatun 
såsom dhe andre.

Johan Fult, dhe som ginge skiöto mest, borgare och andre. En medh grön yllens- 
tröya hoos Erih Bertillson skiöt mycket. Här mz uthwistes examinati.

M. Liungh begiärer på föräldrarnes wegnar, att dhe som hafwa kiöpt dheras saker, 
för en sådan ringa penningh, måtte tillseyas att hafwa dem i beredskap till widare 
föräldrarnes igenlösande, efter dhe för så ringa solde äre.

Studiosi inkallades å nyo, och tillsades detta, att hafwa sakerne i beredskap, för 
föräldrarne när dhe dem igenlösa willia. 2. Tillsades dem samp[t]lig arrest tiÜ dess 
saken blifwer afdömd.

Ifår efter begynte Consistorium discurrera om saken och dheras paen. Men efter 
tijden war förlijdin, upskiötz till andra dagen, tå Consistorium lofwade tillsammans 
komma willia.

Den 9 Decembris
höltz Consistorium maius extraordinarium. [Praesentes] M  Rector, D. Stigzelius, 

M. Pet. Rudb., D. Sidenin, D a  Gavelius, D. O. Rudbeck, D. Hoffwenin, M. For- 
nelin, M. Unonius, Dn. Scheffer, Dn. Bureus, M. Liungh, D a  Sundell, M. Brun
nern, M  Fontelin, D a  Bergh.
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1. Angaf Rector om twenne studiosis Nicolao Fellenio, och Gabriele Dure, som 
hafwa lijdit skada på siön medh Sömmens båth, och begiära någon hielp. Resolv. 
Inspectores sökie att hielpa dem något af mulcta efter deras nödh.

2. Twenne bönder ähre inkompne som hafwa mist sin egendom genom brand, 
och begiära försköning på kyrkiotijonden, så länge dheras frijhetz åhr af hus- 
bönderne och Cronan warar. Den ena heter Lars Anderson i Hargh och Onsala 
sochn, för honom brann 1657, oc^ hafwer af sin husbonde frijhetzbref på 6 åhr, 
den andre heter Jöns Anderson i Måby som har den 23 Januarij 1663 mist all 
sin egendom genom wådeldh, begierer sammaledes slippa kongz tijonden på 2 åhr, 
så länge hans husbondes frijheet warar. Resolv. Lars Anderson i Hargh bekommer 
3 åhrs kyrkiotionde till fridz, dhe andre 3 åhr måste han betala. Jöns Anderson 
bekommer sin kyrkiorijonde tillfridz för 663 och 664.

3. Begyntes om relegatorum föllie discurreras. Och berättade Rector sigh hafwa 
kallat 3 stycken af dhe studiosis Sudermannis som intet woro medh, att sökia om 
någon sanning kan af dem uthrönas om conventet och annat. 1. Inkallades Enebom, 
och frågades om han war i conventet, dhet han nekade, och icke hafwa någon 
kunskap dher om hwem som landskapet kallade, eller hwad dher förhandlades.
2. Nicolaus och Stephanus Netzelii inkommo, och frågades 1. om dhe woro invi
terade till detta convent? Dhe sade iaa, men wij wore intet dher, efter wij wore ey 
så instruerade medh dher till nödige requisiter. Dess föruthan finge wij förhinder att 
komma. 2. När bodhes dhe? När dhe woro tillstädes i Bregränden, och Julini 
valedicerade bode dhe oss att föllia sigh uth. 3. Frågades om dhe wiste att Julini 
woro relegerade. Dhe sade iaa, wij wiste fuller alla landzmennen, att dhe woro 
relegerade.

Novitii inkallades.
Ericus Viberni inkom frågades om han läät sig bruka till detta convent som 

skedde wid afresan. Jaa sade han. Jagh baar dricka ifrån stadzkellaren till dem, 
medh dhe andre novitiis. 2. Hwem befalte dem det giöra. Cassörerne sende efter 
oss, dhe samma befalte oss biuda om lögerdagen till sammankompsten i Brede- 
gränden.

Sedan denne uthwist blef, proponerade Rector om sielfwe saken hwadh expedient 
bekommas kan till att förnimma sielfwe sanningen, medh desse som hoos Julinos 
warit hafwa, efter dhe mycket förwända hela saken, der lijkwist någre andra, såsom 
dessa Nesselii wittna, att hela lan[d]skapet har wettat dhe woro relegerade. Con
sistorium contesterade sin flijt om saksens seneste ransakning, och efter icke gierna, 
något medh dem mera kan uthrönes, ty ähr för nöden gripa till sielfwe saken, och 
låta dhen gåå till doms efter nu warande acta et probata, särdeles nu först medh 
Julinis, som alles bekennelse mest stemma uppå att hafwa anstiftarne warit.

Här om begynte efter någon discurs, voteras, särdeles om Julini, och dhe andres 
paen, som och relegerade woro, men inge sumptus giordhe.

Sist efter alla mest som medh i uthresan woro, bekenna på Julinum, så att det 
synes såsom conspirerat af dem, dherföre blef omsider slutit, att Julinus måste 
hijt citeras, att stå till rätta å nyo, höra hwars och ens bekennelse på sigh, och 
swara till ett och annat dher till hörigt.

4. Erih Gyldenbringz och Johan Tideri bref uplästes om förmynderskapetz till- 
sättiande, för s. Bringii barn, särdeles nempna dhe Doct. Hoffweniura, Dn. Bu- 
reum, och M. Brunnerw».
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Doct. Hoffweni»j contesterade sin skyldigheet moot huset, både af skylskapen 
och annat, icke dess mindre sade sigh det icke påtaga kunna, för många, både 
embetzsens och andra beswär, dessföruthan har hon sin bror i Lagga Hr. Cnut 
[Lenaeus], och min swerfader [Jacobus Balthazari] i Börstell, som största wårdnaden 
här till haft hafwa, och än hafwa, dhe påtaga sig fuller dhet, iagh kan intet det 
giöra.

Dn. Bureus och M. Brunner»r nekade sammaledes till detta förmynderskap, och 
sade omöyeligen det påtaga kunna.

5. E  Lovisini#; som hafwer warit i flock medh dhe andre relegatorum föllie, 
begierer lof att få resa till Telie öfwer helgen, hwilket lofwades sub cautione 
professoris alicuius, allenast han strax efter juul sig åter insteller, och till swars fin
nes tå han kallat blifwer.

Den iz. Decembris
höltz Consistorium minus, praes. M. Rector, M. Per Rudbeck, Dn. O. Rudbeck, 

D. Hoffweni#r, Dn. Vereli#r, M. Fonteliat
1. Anklagade vacktmestaren Ullenbroch för grasseringh, dhe kommo medh dragna 

werior alla i hoop och skreko, ifrån Stora torget, wid bagareboden Oluff Sigfridsons 
huus mötte wij dem. Ullenbroch satte in sin weria när han fich see migh, wij 
wakten komme alla i bredde.

Ullenbrock swarade sigh hafwa på apoteket warit medh Reenskiöld, kl. mellan 
10 och 11 gådt nider åth bagare boden, der kom wakten i hoop medh oss, nekar 
hafwa skrikit och haft werian uthe tå waktmestaren mötte dem. Reenskiöld hade 
sin weria dragen under armen.

Bromeli»! inkom att wittna, sade att han hörde det skreek, lijtet förr än dhe sam- 
mankommo, sedan the sammandrabbade, hörde iagh dhet small, medh swerd och 
bardisaner, men så tydeligen kunde iag icke ett och annat åthskillia. ResoL Dhe 
som hafwa haft weriorne uthe skola mista dem.

2. Waktmestaren angifwer Salomonem Hoppium, som hafwer någre nätter sedan 
komit in i cortigardiet, satt sigh dher, kallat wakten swenske hunsfottar, dragit knif 
och gaffel åth dem, och haft sig otijdigt dher inne, wij bode honom gåå sin koos, 
men han wille intet

Erih Person bekende att Hoppius kallade dem öfwer 30 gånger hundar, och 
mellom åth swenske hundar. Hr. Reenskiöldh kom ändå i dören till oss, och när 
han hördet badh han oss häfwa honom uth, men wij wille ändå icke uthan mz fogh 
handtera honom.

Oluff Brynnilson bekende, att tysken sprang uth och in och skelte dem, war intet 
nöyd att han en gångh uthleddes, uthan kom lijka sådan igen och brukade ledh 
m una

Resol. Salomon Hoppius skall böta för oqusedins ordh dubbelt efter Rådst.B. 
31 cap. 12 mk sm:tt och constitut. cap 14 § 8.

3. Inkommo Olaus Hiller och Petrus Aman om någon twist, men förlijktes.

Den 12 Decembm
kommo in Consist. M. Rector, D. Stigzeli#j, D. Lithman, D. Odheli»r, M. Pet 

Rudb., M. Unoni/tx, M. Ravi«j, D a  Sundei, M. Brunnern, D a  Bergh.
1. Slötz att factoren Hans Beem må betala strax helften af spannemMz posten 

medh redo penningar, eller och banco-sedlar. Den andre helften må Erih Hanson
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betala här i Upsala när spannemäln blifwer wid Kopparberget lefwererat, och synes 
att Consistorium honom uthan caution troo, och den spannemåi efterlåta kam 

2. Uplästes ill Cancellarii bref för Andrea Spole, att han efter sitt uthresande må 
behålla resten af sitt stipendio duplici, hwilket honom af närwarande blef till- 
sagdt.

Finis actorum rectoratus 
plurimum reverendi Doctoris Jordani Edenii 

die 12 Decembris 1663.

Den 19 Decembris
höltz Consistorium maius, praesentib«r M. Rectore Dn. Scheffero, Doct. Stigzelio, 

Doct. Edenio, Doct Sidenio, Dn. Gavelio, Dn. Ol. Rudbeck, Doct. Hoffwenio, 
M. Unonio, M. Ravio, D a  Bureo, Dn. Verelio, M. Brunnero, M. Fontelio, Dn. 
Bergh.

1. Proponerade novus Rector om dhe officiis som medh rectoraterne omwexlas 
plägar, och först om futuris Decanis, hwilka efter ordninge# constituerades.

1. Ex theologica facultate Doct Odhelius.
2. Ex juridica Dn. Petrus Gavelius.
3. Ex medica Doctor P. Hoffwenius.
4. Ex philosophica Mr. Christiane Ravius.

2. Assessores minoris Consistorii. Ex theologis kom ordningen till Doctorem 
Odhelium, emädan han i förledne midsommars, efter sin begiäran fick dhet in på 
Magistrum Rudbeckium transportera. Doct. O dhelie excuserade sigh ännu, propter 
labores a Maiestate impositos. Dherföre blifwer Doctor Edenie denne gångh, och 
Doctor Odhelie i midsommar, efter hans werk som han under händerne hafwer, 
dess imedler tijdh blifwer ferdigt

Ex medica facultate. Doctor Hoffwenius.
Ex philosophica M. Ravius och M:r Brunner»/.

3. Inspector typographiae blifwer i detta åhr M. P. Liungh.
4. Uplästes Kongl. confirmations bref för Jona Fornelio till professionem mathe

maticam extraordinariam. Sedan proponerade M. Rector, M. Jons Fornelii begiäran, 
att för honom måtte ett publicum programma anslåås, dher uthi tillkienna gifwes 
Kongl. M:ttz behagh emoot honom till professionen, efter han icke kan någon in- 
troduction begiera, så länge han uthan löön ähr. Resol. Han måste hålla communem 
praxin och sigh introducera låta såsom andre extraordinariis. 2. Frågades om icke 
honom någon löön beståås skall, ehuruwäl dher om i brefwet intet förmäles. M. 
Unonius swarade att honom är offererat en adiunctura philosophica den han 
hafwer nekat till. Om honom ännu den samma offereras skulle, ståår till Consistorii 
betänkiande.

Sedan begyntes en consultation om någon löön för honom determineras kunde. 
Doch slötz intet.

4 [bis]. Uplästes Kongl. M:ttz bref de dato 6 novembris 1663 för Henrich Curio 
om 20 tr. spannemålz förunnande af Academiae medell åhrlig, så länge han trycke
rijet i Upsala föreståår.

5. Uplästes Kongl. M:ttz bref för Jacobo de Mercado presbytero från Candia om
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någon hielp uhr beckenet i kyrkian och eliest, sigh och dhe sines till lösen, som 
hoos Turken hafwa fångne warit, och pro certo pretio dädan sigh redimera skole. 
Resolv. Först gifz honom 10 rixdr af fisco studiosorum. Sedan gifwer Rentemestaren 
honom 10 rixdr i sölfwermitt hwilke skola betalas ex fisco Consistorii när mulcta 
inkommer.

M. Ravius berättade wid denne occasion om Johanne Fult som är skyldig till 
15 dr efter Consistorii dom i wåras, dem han icke än hafwer ährlagt uthan tergi ver- 
serar till betalningen, efter han säger sin fader hafwa talt medh Doct. Stigzelio 
och Doct. Jordano, hwilka lofwat hafwa samma böter förandra. Jagh sökte i mitt 
rectorat att kunna dem upfordra, men uthrettade intet. Doctor Jordan swarade att 
Fultens fader aldrig mz honom dher om talte.

6. Prop. Rector om itt Andreae Aialini testimonio för 2: ne scholarib«r från 
Linkiöpingh som innehåller några singulär saker och lijka som beskyllninger på 
Academien om juventutis orätte information som så lyder. Utinam tn. non nimium 
obtinerent in vestra academia imperium atomi, pori, effluvia solis, ut cupidine novi
tatis abstraherent iuvenes ab utili et antiquo philosophandi modo, quo reversi, pa
rentibus magis dolori quam honori essent, dum aliud quam atomos etc. crepare 
sciunt. Sådant har iag icke kunnat niderläggia uthan för Consistorio framstella att 
betänkia sig uppå. Consistorium togh sådan Aialini obetänksamheet till missnöye, 
och begynte om sådant consultera. Doch efter Rector förmente sådant wara ex im
becillitate judicii kommit, efter han föga skall hafwa sigh betänkt hwad han skref, 
dherföre blef efter Rectoris förslaagh resolverat, att Rector låter suo nomine till 
Aialinum bref öfwergåå, reprehenderar något hans obetänksamheet, och begierer 
weta hwem som creperar atomos, och hwad mera som af brefwet rätt nu uplästes. 
Sedan will Consistorium betänkia sig på hans swar.

7. Uplästes landzhöfdingens bref de dato 14 Decembm 1663 om Julinorum 
saak, att best wore dhe citerades till rätta, och afdömdes efter Consistorii förre 
förslagh genom skrifwelse till landzhöfd:n och Rijkz Cantzleren gifne.

Efter någon discurs resolverades J. Julin#s skall citeras publice om måndagh, och 
2:ne exemplar dher af sendes öfwer, ett till fadren, det andra till borgmestar Bergh, 
att lefwereras Joh. Julino, på dhet om ett skulle förgåås, måtte dhet andra fram- 
b m m

8. Proponerade Rector om stipendiariis som nu skulle insettias. Rentemestaren 
swarade, att ännu flere hafwa penninge stipendium, än som hafwa böre. Hwarföre 
nödigt wore att besättia först Communitetet medh så många dher wara böre, och 
sedan tillsättia pecuniaria stipendia.

Sedan begyntes åther dhe quaestioner (som ofta förr hafwa på talet warit) om 
nobilium praeceptores som hafwa stipendia när dhe pedagogien bekomma, skola dhet 
mista. Consistorium discurrerade här om, och påminte sigh, så wel nu warande Rijkz 
Cantzlerens sluut om nobilium praeceptoribus den 17 Jan. 661, som synes wara 
dhem emot som nogsampt af sine disciplers medel underhåldne blifwa. Item refe
rerades gamble Rijkz Cantzlerens meningh här om, att dhen som har stipendium 
och fåår sedan pedagogiam, icke kunde wäl mista stipendium, allenast han wore en 
flijtig student, och här wid Academien wistades. Dhet och nu en dheel professores 
tyckte godt wara, eliest synes dhet såsom itt paen för en flijtig studioso när han får 
pedagogiam, om han skall mista stipendium oacktandes han wore här wid Acade
mien och underginge examen, sampt flijtig wore uthi exercitiis publicis. Detta skall
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i hughkommas, framdeles ibland andre puncta refereras till Rijkz Cantzleren, att 
Consistorium hans skriftelige betänkiande dher öfwer bekomma kunde. 2:do. Frå
gades om praeceptores nobilium sedan dhe pedagogiam bekommit hafwa, må till 
stipendium settias. Hwilket alla tyckte icke skee böra.

9. Efter nylig examen ähr hållin medh stipendiariis och några af dem sig absen- 
terade derföre blef slutit, att dhe som tå icke tillstädes woro, skola böta 4 dr k[o]p- 
p[ar]m:tt.

10. Angaf Doct. Hoffwenias Doctoris Lipstorpii begiäran att Petri Gråås stipen
dium kunde arresteras efter han intet haffar hört publicas eius lectiones. Resol. 
Stipendium setties i arrest, så wel för den skull, som att han illa talte här i Consisto
rio senast, tå han på sine landzmens wegnar swarade om grassationen cum rele
gatis.

11. Trenne studiosi Bothnienses som hafwa lijdit naufragium bekomma hielp af 
mulcta stipendiariorum efter inspectorum godtfinnande som hwars och ens skada 
ähr till. Nomina eorum sunt Nicolaus Joh. Fellenias, Jonas Andreae Trundman, Laur. 
Johannis Bolenias.

12. Laurentio Petri Bothniensi bewillies 20 dr till hielp af fisco studiosorum i 
sin siukdom.

13. Proponerade Rector om waktmestarens och wacktens begiäran att bekomma 
något af sin löön till helgen, efter dhe eliest intz hafwa att hålla sigh medh. Resolv. 
Waktmestaren och Erik Person som bröllop skall hafwa, bewillies 30 dr hwardera, 
dhe andre 15 dr hwardera.

14. Frågade Rector om nuper examinati stipendiarii af facultatibas ähre alla be- 
pröfwade goda framstegh giordt och sigh förkofrat i sine studiis, sedhan dhe senast 
examen uthstodo. Facultates swarade sigh ännu icke dheras scripta examinerat hafwa, 
doch förmoda, så mycket här till sport är, att dhe något hwar godh förkofring giordt 
hafwa.

Den 29 Decembw
kallades professores tillsammans in Consistorio, prsesent. M. Rectore, D. Stigzelio, 

D. O. Rudbeck, M. Ravio, Dn. J. Bureo, Dn. Sundeil, Dn. Verelio.
Rector proponerade efter Rentemestarens begieran om spannemåln som sellias 

skall i Stockholm, att kiöpmennerne wela intz gifwa meer än 12 eller 11V2 dr 
t««na», hwarföre frågas huru dher medh hållas skall? 2:do. Erih Hanson will och 
behålla 600 tunnor ännu för samma prijs som andre gifwa. Efter någon discurs 
beslötz, att Bemen som biuder 12 a 13 dr wid Saleberget, bekommer 200 tr. dher 
på orten, Johan Huss bekommer 200 tr i Stockholm, för 12 dr t#»nan. Erik Hanson 
kan bekomma 600 tunnor här i Upsala, om han will gifwa så mycket dhe i Stock
holm eller meer. Blifwer något öfwer tå fåår Claas Hartim  och Martinas Gregorii 
för samma prijs.



P E R S O N R E G I S T E R

Abraham Jönsson, tullknekt 246, 247 f. 
Abraham Persson, fogde 68, 73, 107, 165, 

254, 255, 256 
Achrelius, Johannes, Upl. 175 
Adam [möjligen = Adamus Andre«, Lincop.] 

173Adolf Johan d. ä., hertig 224 
Agr«us, Claudius 66
Agr(a)eus (Åkerman), Olaus 55, 56, 115, 

116, 117
Agrivillius, Birger, kh i Åkerby 25, 32, 44 
Ajalinus, Andreas 286 
Åkerman, Olaus. Se Agreus 
Alander, Johannes Georgii, Angerm. 108, 

118
Albogius, Petrus, kursor 135, 226, 242 
Alm, Johan 111, 242 f.
Alsbeckius, Laurentius 107 
Amnelius, Ericus, präst 153, 156, 161 
—  hans hustru 153, 155, 156 
Amnestadius, Andreas 44, 51 
Anander, Andreas, Smol. 33, 184 
Anders, betjäntpojke hos Jonas Lille 274 f. 
Anders, dräng hos Otto W ellingk 155 f., 158 
Anders Abrahamsson, humlegårdsdräng 107, 

2x8, 227
Anders Andersson, akad.-bonde i Kogsta, 

Skepptuna 165 
Anders Andersson, akad.-bonde i Rolsta, Frö

sunda 213, 253 
Anders Andersson, akad.-bonde i Västerlisa, 

Länna 235 
Anders Brynielsson i Ångermanland 123 
Anders Eriksson, akad.-bonde i Bro, Nora 42, 

43, 109, n i ,  n 8 f . ,  135, 209 
Anders Eriksson, akad.-bonde i Eneby, Altuna 

126, 132
Anders Eriksson, akad.-bonde i Forkarby, Bä- 

linge 74
Anders Eriksson, akad.-bonde i Sävasta, Al

tuna 136
Anders Eriksson, krukmakaregesäll 243 
Anders Eskilsson, borgare 183, 221, 223, 

229 f., 234
Anders Gregersson, akad.-bonde i Orkesta 

212, 255
Anders Johansson, akad.-bonde i Eneby, Tuna 

127
Anders Jönsson, borgare 26, 230

Anders Knutsson. Se Brodinus, Andreas Ca- 
nuti

Anders Larsson i Romfartuna 32 
Anders Larsson, akad.-bonde i Bälby, Ding- 

tuna 167, 180, 253 
Anders Larsson, akad.-bonde vid Dingtuna 

kyrka 253
Anders Markusson, akad.-bonde i Yttergran 8
—  hans hustru 7, 8
Anders Mattsson, akad.-bonde i Forssa, Tensta 

127 f.
Anders Mickelsson 63, 66 
Anders Mickelsson, akad.-bonde i Edsberga, 

Bred 257
Anders Mickelsson, skeppare 173, 180 
Anders Mårtensson, stadstjänare 234 
Anders Nilsson i Romfartuna 32 
Anders Nilsson, akad.-bonde i Nåntuna, Dan

mark 46 f.
Anders Persson i Pilskog 150 
Anders Persson, akad.-bonde i Alma och 

Dorsilla, Tillinge 63, 236 
Anders Persson, akad.-bonde i Gysta, Bälinge

27, 71
Anders Persson, akad.-bonde i Helgesta, Haga 

255, 256
Anders Persson, akad.-bonde i Sävja, Danmark 

257
Anders Persson, borgare 223 
Anders Persson, kvarndräng 62 f., 66 
Anders Persson, mjölnare 147 
Anders Staffansson 223, 263
—  hans dotter 168 
Andreas Beronis 121 
Andreas Canuti. Se Brodinus 
Andreas Christmanni 180 
Andreas Johannis, Bahus. 237 
Andreas Petri, Vermi. 103, 105 f.
Angerman, Erik Hansson, kämnär 28, n o ,

284 f., 287 
Angulinus, Gustavus 274 
Anna, Per Olofssons hustru 135, 141 
Anna, änka efter Jöns Mickelsson i Koppar

berg 40 
Anna Eriksdotter 122 
Anna Ivarsdotter 196
Anna Johansdotter, hustru till kh Andreas 

Arctman i Skön 221 
Anna Larsdotter, piga 172



Personregister 289

Annika, piga hos Matts Mattsson i Årby 98 f. 
Anthelius, Jonas, komm, i Härnösand 40, 67 
Appelbom, studenter 246 
Appelroot, Benedictus 275 
Arctman, Andreas, kh i Skön 221 
Arenfelt, Anders, överstelöjtnant 213 
Arosiander, Andreas 120, 12 i f . ,  130 
Aurivillius, Johannes Olai 142
—  hans syster 142 
Aurivillius, Petrus 60, 217 
Ausenius, Andreas 64, 91
Ausius, Henricus, professor 23, 51, 72, 150 f., 

186, 192, 212, 219
—  hans änka 50, 51, 72, 88, 192, 212, 

219 f.

Bal(c)k, Johannes Olai 70 
Bal(c)k, Olof, kh i Husby-Sjuhundra 42 
Banck, Laurentius, professor i Franeker 117 
Banér, Gustaf, kammarherre 225, 265, 274 
Banér, Svante, landshövding 197 f.
Barbro Briksdotter, änka efter Måns Staffans- 

son 27, 60 
Barclay, studenter 59 
Becander, Birgerus 180, 206 
Behm (Beem, Bern), Hans, köpman 284, 287 
Behmer (Beem), Daniel, hovråd 30, 99, 100, 

109
Bengt, akad.-bonde i Lunda, Vaksala 237 
Bengt, bokbindare. Se Thiiring 
Bengt, vaktmästarens styvson 88 
Bengt Eriksson, bonde i Håga, Bondkyrko sn 

207
Bengt Eriksson, vaktknekt 35 f., 182, 238
Bengt Jöransson 121
Bengt Larsson, bokbindare. Se Thiiring
Bengt Mattsson 219, 234
Bengt Mattsson, bagare 132
—  hans hustru 106 f.
Bengt Mattsson, dräng hos professor Scheffe- 

rus 272
Bengt Mattsson, humlegårdsmästare $7 f., 59, 

218, 223, 230 
Benzelius, Ericus, adjunkt 111, 129 
Berelius, Georgius 106, 203 
Berg, Georgius 233 ff., 240 
Berg(h) (adlad Bergenhielm), Johan, profes

sor 46, 55, 56, 71, 79, 82, 115, 134, 146, 
149, 161, 164, 176, 229

—  Närvarande i konsist. 71, 72, 73, 76, 81,
84, 88, 93, 99, 104, 107, 109, 112, 113, 
115, 121, 124, 131, 132, 134, 135, 137,
138, 142, 145, 149, 150, 152, 155, 159,
162, 165, 167, 169, 175, 178, 181, 184,
187, 188, 192, 196, 199, 201, 202, 204,
206, 207, 208, 210, 211, 213, 237, 243,

19-701118 Sallander

245, 246, 253, 265, 270, 275, 282, 284, 
285

Berg, Johannes Jacobi, Vestrog. 131, 249 
Bergen, Johan von, hans hustru 78 
Bergman, Ericus Johannis, Ostrog. 40 
Bergman, Johannes 208 
Berling, Olof, hovrättsassessor 123, 136, 165,

251, 258
Berner, Johan, Holmens. 268, 279, 281 
Bertil Persson, kamrerare 69, 95 
Bestadius, Paulus, apologist 154 
Betulinus, Andreas 168 f.
—  hans änka 168 f.
Billersteen, Benedictus 273 
Bjugg, Andreas 30, 34 f.
Bjur, Andreas 135 
Björk, student (1663) 201
Björn Eriksson, akad.-bonde i örby, Rasbo 

24, 128 
Björn, Olaus 122 
Blix, Magnus Petri 91 
Blixt, Petrus 229 
Blåå, Olaus 242 
Bo(o), magister. Se Chruzelius 
Bodelius, Olaus, Hels. 174 
Boderus, Ambemus 129, 155, 175, 181, 183, 

185, 229
Boderus, Jöns, komm, i Uppsala 148, 149 
Bodyyr, Laurentius 148 
Boethius, magister. Se Chruzelius 
Boetius, student (?) (1663) 173 
Bolenius, Laurentius Johannis 287 
Bombardus, Petrus, Gothl. 252 
Bostadius, Johannes 59 
Boz(a)eus, Olaus 108
Brahe, Per, riksdrots 37, m  (»Grefwe Pä- 

der»)
Brandius, Nicolaus 26, 38, 42, 43, 224, 229, 

257
Brant, Erik 247
Bringius (Bringh), Israel, professor 13, 34, 

41, 44, 46, 59, 60, 63, 86, 89, 90, 92, 
96, 100, 109, 115, 132, 134, 149, 195,
252, 258

—  Närvarande i konsist. 7, 24, 25, 26, 28, 
39, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 
56, 58 (såsom rektor, sid. 59-86), 88, 93

—  hans barn 283 f.
—  hans änka 106, 138, 164, 169, 178, 184, 

194, 217, 225, 228, 229, 258
Broberg, Nicolaus Erici, Ups. 241, 246 f., 

248 f.
Brodinus, Andreas Canuti 120, 121 f., 130 f. 
Brolinus, Andreas 251, 259 
Bromelius, Olaus 64, 284 
Bromenius, Petrus Laurentii, Neric. 103, 130, 

268, 279 f.
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Bran (Bruun), Gustavus 2 9 , 6 4  
Brun, Johannes 152
Brunnerus, Martinus, professor 14 f., 34 , 39 , 

41» 45 , 4 9 , 60 , 65 , 7 1 , 7 8 , 79 , 8 1 , 8 2 , 
85 , 89 , 93 , 108, 118, 123, 139, 141, 145, 
147, 162, 164, 167, 176, 180, 186, 192,
195, 2 0 5 , 2 1 2 , 216 , 2 2 0 , 2 30 , 2 4 4 , 2 5 3 ,
2 6 2 , 26 4  f., 2 66 , 2 72 , 2 77 , 283 f., 285

—  Närvarande i konsist. 7 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 8 ,
37, 39, 42, 44, 47, 4 8 , 50 , 53, 54, 55,
56 , 59 , 6 4 , 6 6 , 6 8 , 6 9 , 7 1 , 7 2 , 7 5 , 7 6 ,
8 1 , 84 , 8 8 , 9 9 , 104, 107 , 109, 121, 124, 
131, 132, 134, 138, 140, 142, 145, 150,
155, 159, 162, 167, 169, 175 , 180 , 181,
184, 187, 192, 194, 195, 199, 2 0 1 , 2 0 2 ,
2 04 , 2 0 8 , 2 11 , 2 19 , 2 23 , 2 2 9 , 2 4 3 , 2 45 ,
2 4 6 , 2 4 9 , 2 6 1 , 2 65 , 2 7 0 , 2 7 5 , 2 7 8 , 2 8 2 ,
2 8 4 , 285

Brunnius, Ericus, superintendent 17, 2 6  f., 95 , 
237

Bruun. Se Brun
Bröms, Sven, professor, livm edikus 14, 54  
Budri, Johan, mjölnare 139, 181, 184
—  hans hustru 184
Bure, Engelbertus 2 2 4 , 2 4 3 , 245  
Bure(us), Johannes, professor 13, 16, 2 3 , 28 , 

30, 33, 41, 44» 45, 48 , 50, 51» 54, 55, 6 2 , 
6 3 , 64, 7 1 , 79 , 80 , 8 2 , 89 , 100, n o ,  115, 
134, 161, 162, 164, 176, 2 0 2 , 2 14 , 2 29 , 
2 31 , 244 , 2 53 , 283 f.

—  Närvarande i konsist 7 , 2 6 , 28 , 4 4 , 4 7 ,
4 8 , 50, 53, 55, 56, 59, 6 0 , 63 , 69 , 7 1 , 72 , 
75 , 76 , 8 1 , 84 , 88 , 93 , 9 6 , 99 , 104, 109, 
112, 115, 121, 124, 131, 132, 135, 137,
138, 140, 141, 152, 153, 155, 159, 162,
167, 169, 175, 181, 184, 192, 194, 195,
2 04 , 2 08 , 2 1 1 , 213, 2 1 7 , 2 19 , 2 2 9 , 237 ,
2 43 , 2 45 , 2 49 , 275 , 2 78 , 2 82 , 285 , 287

Bure(us), Laurentius, professor 4 1 , 55 , 56, 
198, 267

—  Närvarande i konsist. 7 , 24 , 25 , 39 , 55,

56
Buschagrius, Johannes, e.o. professor 15, 33 , 

4 0 , 141 f., 145, 164  
Buxtorf, Johan [d .ä .], tysk-schweizisk teolog  

172
Bångh, N ils  42
Bångh, Petrus 30 , 139» 1 4 4 L , 217  
Bökling, Jonas 151

Cabaeus, Laurentius, Geval. 202
Calisius, Petrus Johannis 138
G dlenius, Andreas, Vestrog. 7 2 , 91 , 123
Campanius, Andreas 111
Campanius, Johannes, Suderm. 268, 280, 282
Carin. Se Karin
Carl. Se Karl

Carlberg, Birger, Verm l. 268 , 282  
Carlström (adlad T igerhielm ), Bengt 67  
Carolinus, Jonas 198, 203  
Carolus Petri, Ostrog. Se Vallinus 
Carolus Petri, Suderm. Se Renberg 
Casper, bardskärare. Se Schouber 
Celsius, Elias 263 f., 267  
Celsius, M agnus, adjunkt, rektor 152 f., 154 f., 

171, 184 f., 196, 199, 203 , 2 07 , 263  
Celsius, N icolaus 229 , 2 4 4 , 245 , 263 f. 
Cervinus, M agnus 6 4  
Christin. Se Kerstin
Chruzelius, Boethius, quaestor 14, 17» *9, 20 , 

2 7 , 3 0 , 4 2 , 4 3 , 59 , 7 1 , 80  f., 8 5 , 8 8 , 9 1 , 
97 , 119, 133, 134, 142, 149, 151, 156, 
157, 188, 2 01 , 2 1 2 , 21 9  f., 2 2 4 , 238  

Chruzelius, Catharina, f. Rodersköld, änka 
efter quaestor 14 , 18, 19, 27 , 2 8 , 3 0 , 4 2  f., 
4 4 , 4 5 , 8 8 , 9 1 , 100, 105, 109, 110, 137, 
140, 145, 156 f., 186, 187, 192, 194, 207 , 
2 09 , 2 1 2 , 2 19 , 2 2 5 , 229  

Claudius, depositor 107, 119, 122, 2 25 , 230  
Q avenius, Petrus 9 2 , 129  
Colbekius, Petrus 106, 138  
Collinus, Ericus Matthias, kom m , i  Bälinge  

196
Collinus, Petrus N ico la i, Smol. 227  (»Petrus 

C ollovius»)
Colmodinus. Se K olm odin  
Columbus, Samuel, Vestm . 58 , 61, 184  
Comerus, Henricus 244  
Cruus, Catharina, f. Oxenstierna 156 
Cujacius, Isaacus, f. d. språkmästare 133 
Curio, H enrik, bokförare och boktryckare 17, 

4 0 , 4 5 , 52, 70 , 87 , 8 8 , 95 , 102, 199, 209 , 
2 1 4  f., 2 1 8 , 225 , 285

D alenius, N icolaus 2 4 2 , 272  
Dalhem ius, D aniel 175 
Dalinus, Samuel, Ostrog. 2 24 , 2 43 , 2 4 5 , 267  
D aniel Johansson, akad.-bonde i Lilla Åby, 

S:t Ilians sn, hans hustru 126 
D aniel Laurentii, H els., adjunkt 7 1 , 72 , 149,

1 5 1
D aniel Olsson 186
D aniel O l(of)sson , timmerman 242  f.
—  hans son. Se Olaus D anielis 
D avid (»R im bo D aw id») 200  
D e Geer, Louis 95
D e  la Gardie, Jakob A ugust 25 , 158  
D e  la Gardie, M agnus Gabriel, riksdrots, 

universitetskansler 9 ff.
—  hans söner 153
D e la Gardie, M agnus Gabriel [d. y.], student 

24
D ijkm an, D aniel, kh i A lm unge 52 
Dordij, O lof Rots hustru 108
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Drefling, Håkan 217 
Dryander, Johan, Smol. 175 
Drysander, Andreas 55 
Dure, Gabriel 283
Dusaeus (Duzseus), Daniel 172, 175

Eden(berg), Claes, borgare n o ,  201 
Edenius, Jordanus, professor 19, 23, 25, 29, 

33, 34, 41, 46, 60, 63» 67, 72, 80, 81, 
83, 89, 92, 96, 106, 116, 125, 132, 133, 
134, 139. 144. 145. I 5I. I(S4> I7I» *95, 
205, 207 f., 2 io , 213, 285, 286

—  Närvarande i konsist. 7» 24, 26, 28, 33, 
37, 39, 42, 43, 44, 48, 5° , 55, 56, 63, 
64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 81, 84, 
88, 93, 99, 104, 107, 109, 112, 115, n 8 ,  
121, 124, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 
140, 141, 142, 145, 148, 149, 150, 153, 
155, 159, 162, 167, 169, 204, 207, 211 
(såsom rektor, sid. 213-285), 285

Edvard, akad.-bonde i Kvarnbacken, Linde 
124

Edvard, dräng hos professor Unonius 46
Eek, Laurentius 103, 106
Ekewald, Bengt, Smol. 218
Ekius, Daniel 192
Elfsundius, Daniel 281
Elfvedalius, Benedictus 175, 208
Elgman, Olaus 281
Elias Jönsson, akad.-bonde i Bjuggsta, Kungs- 

åra 126 
Elias Månsson, fogde 127
—  hans änka 127 
Elin, hustru 197
Elin, hustru i Skala, Tegelsmora 127 
Elisabet Jönsdotter 51 f.
Elsa, vaktmästaren Jonas Perssons hustru 265 
Emporagrius, Ericus, biskop 7, 180
—  hans son 7
—  hans styvson 173
Enebom, Stephanus, Suderm. 268, 283 
Engel, Didrik 252
Engelbrecht, Joachim Friedrich 252 f., 258 
Engzelius, Johan 91 
Enstadius, Petrus 237
Erasmus, boktryckaregesäll. Se Rasmus Eriks

son
Erasmus, kh i Håtuna. Se Gramatseus 
Ericus Arvidi 280 
Ericus Bernhardi 58 
Ericus Erici, Gothl. 162, 167, 184 
Ericus Jonas (Erik Jonsson), vaktmästare 35, 

53, 91, 103, 139, 142, 145, 250, 281 
Ericus Olai. Se Hesselius 
Ericus Petri 67 
Ericus Vibemi 250, 283 
Erik, präst 272

Erik Andersson, akad.-bonde i Albäck, Sim- 
tuna 69 f., 74, 126, 254 

Erik Andersson, akad.-bonde i Bossberga, 
Tortuna 128, 246 

Erik Andersson, akad.-bonde i Ekelunda, Ding- 
tuna 167

Erik Andersson, akad.-bonde i Kogsta, Skepp- 
tuna 256

Erik Andersson, akad.-bonde i Nickbo, Vit- 
tinge 126

Erik Andersson, akad.-bonde i Tarv, Knivsta 
74

Erik Andersson, akad.-bonde i Tuna, Bälinge 
257

Erik Andersson, akad.-bonde i österby, Ding- 
tuna 253 

Erik Andersson, kämnär 233, 243 
Erik Bertilsson, akad.-bonde i Källberga, 

Alunda 7, 36 
Erik Bertilsson, akad.-bonde i Vad, Simtuna 

31, 254 
Erik Bertilsson, borgare 282 
Erik Eriksson, akad.-bonde i Eke, Skuttunge 

74
Erik Eriksson, akad.-bonde i Ista, Skepptuna 

254
Erik Eriksson, akad.-bonde i Oppgårda, Ding- 

tuna 125
Erik Eriksson, akad.-bonde i Salsta, Björk- 

linge 74
Erik Eriksson, akad.-bonde i Åckelsta, Skepp

tuna 254
Erik Eriksson, akad.-bonde i Ändersta, Sim

tuna 254 
Erik Eriksson, borgare 207, 258
—  hans son 207
Erik Eriksson, humlegårdsdräng 219, 227 
Erik Eriksson, skräddare, hans hustru 246 
Erik Eskilsson, akad.-bonde i Danmark 231,

257
Erik Hansson, kämnär. Se Ångerman 
Erik Hemmingsson, akad.-bonde i Bergby, 

Skepptuna 256
—  hans måg 256
Erik Ingevaldsson, akad.-bonde i Åsta, Björ- 

skog 125, 206 
Erik Israelsson, akad.-bonde i Vasa, Skepp

tuna 69, 255 
Erik Jakobsson, akad.-bonde i Boda, Harg 

75, 165
Erik Johansson, akad.-bonde i Mörby, Oden

sala 255
Erik Jonsson, akad.-bonde i Boda, Dingtuna 

125
Erik Jonsson, vaktmästare. Se Ericus Jonae 
Erik Jöransson, hans hustru 32
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Erik Jöransson, akad.-bonde i Edeby, Alm* 
unge 166

Erik Jöransson, akad.-bonde i Tuna 31 
Erik Knutsson, akad.-bonde i Lenaberg, Lena 

127
Erik Knutsson, torpare i Romfartuna 52 
Erik Larsson, akad.-bonde i Klockarbolet och 

Lenaberg, Lena 127, 166 
Erik Larsson, akad.-bonde i Källberga, Alunda 

7
Erik Larsson, akad.-bonde i Viby, S:t Olof 

166, 256
Erik Larsson, borgare, hans änka 178, 179 
Erik Mattsson, akad.-bonde i Giälstadh 

[=Golvsta i Alunda?] 180 
Erik Mattsson, akad.-bonde i Heby, Simtuna 

69 f., 74, 122, 126 
Erik Mattsson, akad.-bonde i Häggeby, Skutt

unge 74
Erik Mattsson, akad.-bonde i Källmyra, Tensta 

128, 178
Erik Mattsson, akad.-bonde i Norrbo, Harbo

2 4

Erik Mattsson, akad.-bonde i Torsne, Alunda 
127, 229 

Erik Mattsson, borgare 185 f.
Erik Mårtensson, bonde i Stabby, Bondkyrko 

sn 38, 61 
Erik Nilsson 67
Erik Nilsson, hans änka. Se Sara Nilsdotter 
Erik Nilsson, akad.-bonde i Ryby, Medåker 

125, 253
Erik Nilsson, akad.-bonde i Klev, Alunda 182, 

185
Erik Olofsson, akad.-bonde i Mångsbo, Dan- 

nemora 128 
Erik Olofsson, akad.-bonde i Åsarby, Danne- 

mora 128
Erik Olofsson, bonde i Skuttunge 140 f.
Erik 01(of)sson, bonde i Sunnersta, Bond

kyrko 121 
Erik Olofsson, bryggare 34 
Erik Olsson i Bredgränd 167 f., 188 
Erik Olsson, akad.-bonde i Tveta, Medåker 

124 f.
Erik Persson, akad.-bönder i Tibble, Rasbokil 

31, 128, 166 
Erik Persson, akad.-bonde i Vansta, Tensta 

75 , 86
Erik Persson, mjölnare i Fiskeså, Närtuna 66,

68
Erik Persson [d.y.], vaktknekt 34, 35 f., 103, 

182, 200, 224, 234, 238, 239, 248, 249, 
265, 266, 273, 274, 284, 287 

Erik Persson [d. ä.], vaktknekt 227, 238, 247/ 
248

Erik Staffansson, ringare, hans hustru 242, 
272

Eskil Mattsson, boktryckare 87, 212, 237 
Esping, Nils, komm, i Skepptuna 233 
Eurenius, Andreas, Hels. 184

Fabridus, Nicolaus 134
Falck, Johannes, N eric  138
Fallerius, Jonas 206, 223 f., 233 f., 235
Fellenius, Nicolaus Johannis 283, 287
Fernelius, Nicolaus 33
Figrelius, Emundus. Se Gripenhielm
Figrelius, Nicolaus 173, 183, 229
Figrelius, Olaus 51, 96, 185
Figrell, student (1663) 184
Filmerus, Johannes, komm, i Tillinge 63
Flaccherus (Flackerus), Johannes 33
Flodaeus, Nils, kh i Folkärna 273
Flundra, Jonas 226
Flygge, Henricus, Verml. 129
Flygg(e), Johannes 56
Fontelius, Petrus, professor 39, 41, 44, 43,

55, 58, 62, 64, 71, 79, 81, 82, 90, 100, 
n o ,  115, 123, 129, 150, 159, 164, 167, 
176, 192, 214, 225, 265

—  Närvarande i konsist. 7, 24, 25, 26, 28, 
34, 37, 39, 42, 44, 47, 48, 50, 54, 55,
56, 58, 59. 60, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 75, 76, 81, 84, 88, 93, 104, 
107, 109, 112, 113, 115, 118, 121, 124,
131, 132, 134, 137, 138, 140, 142, 145,
149, 152, 162, 167, 175, 188, 194, 196,
199, 204, 208, 213, 217, 221, 223, 225,
227, 229, 232, 233, 235, 242, 243, 246,
261, 270, 272, 282, 284, 283

Fordeel, Magnus 61, 83, 148 
Fornelius, Jonas, e.o. professor 285 
Fomelius, Laurendus, professor 13, 16, 23, 

36, 39, 41, 45, 47, 54, 55, 57, 58, 68, 
69, 80, 81, 83, 89, 91, 96, 116, 132, 
142, 159, 161, 164, 171, 184, 192, 195, 
216, 265, 276

—  Närvarande i konsist. 24, 25, 28, 33, 34,
39, 42, 44, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 
58, 68, 76, 81, 84, 88, 93, 99, 100, 104, 
109, 112, 113, 115, 118, 121, 124, 131,
132, 134, 142, 145, 149, 150, 155, 159,
169, 178, 184, 187, 192, 194, 195, 196,
199, 202, 204, 206, 207, 208, 210, 211,
213, 237, 243, 253, 275, 278, 282

Franc (Frank), Sven, protokollsekreterare 275 
Franck(enius), Elisabeth, dotter till professor 

Franck 76 ff., 79 f., 81, 82 ff.
—  hennes halvsyster (från Stockholm) 76 ff. 
Franck (Franch, Frank, Frankenius), Johannes,

professor 7, 8, 27, 29 f-, 34 , 36 , 39 , 4 ° ,  
41, 42, 43, 44, 45, 46, 50 f., 145, 186
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—  Närvarande i konsist. 25 
Freinshemius, Johannes, professor 134 
Frigell, Axelius 48
Frostadius, Benedictus 29, 187 
Fröding, Laurentius Nicolai, Vestrog. 224, 

243» 245 
Fult, Elias, skinnare 201
—  hans hustru 178 f.
Fult, Johannes 178 f., 180, 186, 200 f., 264, 

265 ff., 271, 272, 282, 286

Gabriel, akad.-bonde i Vardala, Närtuna 256 
Gammal, Johan 228, 264, 273 f.
Gangius, Petrus 60, 130 
Gart(h)man, Johan 56 
Gavelius, Olaus, kh i Lena 43 
Gavelius, Petrus, professor 9 ff., 23» 7°, l 1 f-, 

89, 96, 115, 116, 117, 164, 223, 228, 
229, 231, 243, 258, 261, 276, 285 

—  Närvarande i konsist. 228, 237, 241, 
245, 246, 253, 265, 270, 275, 278, 282, 
285

Georgius Danielis 130 
Georgius Herculis 245 f.
Georgius Johannis, Gothi. 61 
Gerdslovius, Birgerus 227 
Gertrud, hustru i Åttesta, Frösunda 213 
Gestrinius, Martinus, professor 62, 64, 69, 

70, 71, 113, 237 
Gestrinius, Olaus, adjunkt 90, 95, 106, 110 f., 

113, 114, 129 
Gezelius, Johannes, professor i Dorpat, biskop 

i Åbo 65, 187 
Girs, Nicolaus 155 
Gislo Jonse 152, 228, 244 
Gothfrid, Peter, apotekare 112, 174 f., 208 f., 

213, 217, 221 ff., 225, 277 f.
Gramataeus, Erasmus, kh i Håtuna 26 
Gran, Andreas 24
Gran, Johan Andersson, fogde 43, 86, 124, 

126, 232, 253, 254 
Gran, Johannes 250
Granagrius, Johannes 184, 224, 243, 243 
Gravander, Jonas, depositor 225, 230 f. 
Gripenhielm, Edmund, sekreterare 17, 56, 70, 

212, 227, 249, 252 
Grabb, Andreas 203
Gråå (adlad Fredenhielm), Petrus, Suderm.

268, 271, 280, 281, 282, 287 
Gustaf Larsson 221
Gustaf Olofsson, dräng hos Sparrarna 153
Gustavus Israelis 212
Gustavus Johannis 103
Gyldenbring, Erik, häradshövding 258, 283
Gyllenankar, student (1663) 202, 206
Göran. Se Jöran

Haan, Canutus. Se Hahn 
Hachselius, Andreas 202 
Hadorph(ius), Johannes, akad.-sekreterare 30, 

31» 39 , 5 °  f-, 54, 64 , 66, 68, 7 1 , 85, 91, 
107, i n ,  112, 114, 117 f-, 129 f., 134, 
138, 140, 141, 144, 147 , 165, 191, 192, 
193, 194 , 196, 224, 238

—  hans amanuens 131, 139, 144  
Hagelberg, Petras 90 
Haghman, Martinus 273
Hahn (Haan), Canutus 30, 33, 51, 61, 93 
Hammar, Johan 132, 210 
Hammarinus 275
Hammarinus, Benedictus 29, 68, 91, 153 f., 

244
—  hans broder 244
Hammarinus, Ericus, kh i Närtuna 236 
Hans, bardskärare. Se Johan 
Hans, präst 148, 149
Hans Andersson, akad.-bonde i Tibble, Skul- 

tu na 254
Hans Jönsson, akad.-bonde, rättare, i Årby, 

Rasbo 128 
Hans Staffansson, borgare 70 
Haquinus Smolandus. Se Rosenholm 
Harald Ol (of) sson, bonde i Salboda, Ljusnars- 

berg 95 
Hartius, Claes 287 
Hasslegren, Abrahamus 229 
Hasslegreen, Haraldus 243, 250 
Hedrasus, Benedictus, professor 15
—  hans änka 15, 217, 225 
Hemberginus, Ericus 91
Henning Abrahamsson, akad.-bonde i Kullbol, 

Film 75, 257 
Henricus Finno 184 
Henricus, lapp 123, 137 
Henricus Roslagius, rector cantus 101, 136
—  hans hustru 101
Henrik Abrahamsson, akad.-bonde i Kullbol, 

Film 127
Henrik Henriksson, vaktknekt 36, 238, 247, 

248
Hemodius Laurentii 244 
Hessel, Carolus 269 
Hesselius, Ericus Olai 130, 218, 219 
Hiller, Olaus 284 
Hillman, Andreas 180 
Hircinius, Gudmundus 201 
Hjäm e (Ierner), Urban 175 
Hof(f)wenius, Johannes, instramentmakare 

21, 48, 61, 266 
Hoffwenius, Petrus, professor 40, 44, 64, 65, 

66, 72, 80, 81, 83, 89, 90, 93, 96, 103, 
114, 116, 145, 161, 164, 177, 186, 198, 
204, 214, 229, 231/232, 244, 249, 252,
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258, 260, 261, 262, 267, 277, 278, 283 f., 
285, 287

—  Närvarande i konsist. 42, 43, 48, 50, 63,
64, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 81, 84, 88, 
93, 97, 99, 101, 103, 104, 107, 108, 109, 
112, 113, 115, x i8 , 120, 121, 124, 131,
134, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 152,
155, 159, 162, 167, 169, 175, 181, 184,
192, 194, 195, 199, 201, 202, 204, 206,
210, 211, 217, 219, 221, 223, 228/229,
232, 237, 241, 243, 245, 246, 249, 253,
261, 265, 275, 278, 282, 284, 285

Hofstadius, Anders, kh i Film 127 
Hogg, Johan 132 
Holm, Israel Laurentii 250 f., 259 
Holm, Matthias 42, 97 
Holm, Petrus 136 
Holmenius, Andreas 139 
Holstenius, Johannes 237 
Hondorphius, Zeverinus 92 
Honstelius, Ericus 173, 244 
Hontherus, Lars, regementspastor, sedermera 

kh i Alunda 182 
Hoppius, Salomon 284 
Hosselius, Ericus 173 
Hosselius, Olaus 133, 181, 196 
Hult, Jonas 226
Hultenius, Fredericus 153, 155, 156, 161 
Humble, Esaias 33, 90 
Humble, Petrus 30, 38, 61, 62, 176 
Huss, Johan(nes) 181, 287 
Huusman, Hans 162
Hwalberg, Johannes, Suderm. 250, 267, 281 
Hyltenius, Nicolaus 8, 36 f., 39, 48 f., 50, 

51, 53 f-, 55, 56, 37, 61 f.
Hyltingh, Olaus 281 
Hysing, Conradus, Neric. 147, 148, 184 
Håkan, kopparslagare, hans hustru 133 L 
Häll, Petrus 25 
Hök, Johan 273

Ierner, Urbanus. Se Hjärne 
Ignelius, Jonas 269 
Ilsbodinus, Johannes 33, 36 
Ingeborg Eriksdotter, hustru 75 
Ingeborg Johansdotter 218 f.
Ingrid Andersdotter, Johan Perssons hustru 

108
Isenius (Yssenius), Conradus 195 
Iser, Johannes, adjunkt 150, 151 
Israel Martini, Calmar. 29, 133 
Isthmenius, Isacus, professor H 9 
Ivarus Magni 29, 68, 69, 91

Jacobus Balthazari, kh i Börstil 284 
Jacobus Josephi, kursor 219, 233, 246, 274
—  hans hustru. Se Margareta

Jakob Abrahamsson, borgmästare. Se Ruuth 
Jakob Andersson, fogde 7, 31, 32, 43, 75, 

86, 107, 124, 133, 136, 162, 225, 257 
Jakob Eriksson, akad.-bonde i Karby, Rasbo 

128
Jakob Mickelsson, akad.-bonde i Kunsta, Lena 

127
Jerlingh, Olaus Johannis 39 
Johan, akad.-bonde i Arnberga, Husby-Är- 

linghundra 166 
Johan, bardskärare (»Hans barberare») 34, 

35
Johan, doktor. Se Johannes Matthias, biskop 
Johan, »hinstridaresonen». Se Johannes Tho

mas, Ups.
Johan, tulldräng 67
Johan Andersson, akad.-bonde i Kårsta 166 
Johan Andersson, fogde. Se Gran 
Johan Andersson, timmerman 212, 220 
Johan Bengtsson, akad.-bonde i Kumla, Ba- 

lingsta 126, 132, 257 
Johan Bengtsson, dräng i Ekeby 241 
Johan Danielsson, student. Se Johannes Da- 

nielis
Johan Eriksson i Almby, Vänge 234 
Johan Eriksson, akad.-bonde i Tuna 31 
Johan Eriksson, bonde i Sunnersta, Bondkyrko 

121
Johan Eriksson, humlegårdsdräng 37, 227,

230
Johan Håkansson, borgmästare i Jönköping 

197
Johan Johansson i Flogsta 196, 207 
Johan Larsson, trädgårdsmästare 46 
Johan Mattsson, akad.-bonde i Alby, Haga 

255
Johan Mattsson, akad.-bonde i Koby, Simtuna 

69 f., 74, 126 
Johan Mattsson, akad.-bonde i Körlinge, 

Vänge 231
Johan Mattsson, akad.-bonde i Vasa, Skepp- 

tuna 166, 255 
Johan Mattsson, bagare 227
—  hans son 198
Johan Mattsson, borgare 75 f.
Johan Mattsson, stadstjänare 68, 72 
Johan Mattsson, vaktknekt 36, 134, 182, 224, 

238
Johan Mårtensson, akad.-bonde i Forssa, Ten- 

sta 127 f.
Johan Mårtensson, stadsfiskal. Se Stenius 
Johan 01(of)sson, borgare 207 
Johan Ol(of)sson, vid Gallret, borgare, hans 

änka 264
Johan Olofsson, humlegårdsdräng 32, 39, 104
—  hans hustru 32, 104
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Johan Persson 108
—  hans hustru. Se Ingrid Andersdotter 
Johan Persson, akad.-bonde i Grän, Rasbo

180
Johannes Hernodii 245 
Johannes Laurentii, Strengn. 250 
Johannes Laurentii, Vestrog. 174 
Johannes Matthias, biskop 124 (»D. Johan») 
Johannes Nertunensis 59 
Johannes Olai 281 
Johannes Olai, Hels. 29 
Johannes Pauli, boktryckare 52, 54, 87 f., 

101 ff., 161, 187, 199, 209, 212, 214 ff., 
218, 235

—  hans hustru 101 ff.
Johannes Theodori (Jöns Töresson), Ostrog.

268, 279, 282 
Johannes Thomas, Ups. (»hinstridaresonen») 

4 7 , (58), 173 f-, 248, 258 
Jon Jonsson, humlegårdsdräng 57, 59, 107 
Jon Jonsson, vaktknekt 248 
Jon Olofsson, akad.-bonde i Jäder, Arboga 

125
Jon Olsson, akad.-bonde i Vålsta, Skepptuna 

256
Jon Persson 239, 275
—  hans dräng 240
Jonas Larsson, mönsterskrivare 120, 130 
Jonas Persson, vaktmästare 152, 183, 186, 

203, 221, 230, 234, 246, 247 f., 251 f., 
265, 266

—  hans hustru. Se Elsa
Jonas Stensson, skräddare i Stockholm 106 
Jordan (us), magister, doktor. Se Edenius 
Julinus, Andreas, kh i Nyköping 217 
Julinus, Andreas, Suderm. 161, 181, 187, 

192, 242, 258 f., 267 ff., 271, 279 ff., 282, 
283, 286

Julinus, Johannes, Suderm. 250 ff., 258 ff., 
267 ff., 271, 279 ff., 282, 283, 286 

Julinus, Petrus, Suderm. 207, 213, 231, 241 f., 
251 f., 258 f., 267 ff., 271, 279 ff., 282, 
283, 286 

Jung(h), Melchior 50, 51 
Jöns, akad.-bonde i Södertå, Munktorp 125 
Jöns Andersson, bonde i Måby, Husby-Ärling- 

hundra 283 
Jöns Larsson, akad.-bonde i Vallby, Dingtuna 

167
Jöns Mickelsson i Kopparberg 40 
Jöns Nilsson, boktryckaregesäll 101 ff.
Jöns Nilsson, vaktknekt 224, 238, 248 
Jöns Olofsson, akad.-bonde i Tumbo, Kolbäck 

125
Jöns Olsson, akad.-bonde i Norrskedika, Bör- 

stil 257
Jöns Olsson, vaktknekt 56, 92, 139, 143, 182

Jöns Persson, akad.-bonde i Ista, Skepptuna 
254

Jöns Persson, fogde 34 , 68  
Jöns Töresson. Se Johannes Theodori 
Jöran Larsson, akad.-bonde i  Bräcksta, Tensta  

75 , 86

Kaelman, Johan. Se Kiällman 
Kagg, Lars, riksmarsk 33 
Kahle, Rolof, borgare, rådman 28 
Karin, hustru 32
Karin, hustru till bryggaren Erik Olofsson 34 
Karin, vaktknekten Johan Mattssons svär- 

moder 134 
Karin Nilsdotter 218 
Karl, bältare (remsnidare) 133, 174 
Karl Andersson, stadssekreterare. Se W ikare 
Karl Mårtensson 233 
Karlberg, Birger. Se Carlberg 
Karlman (Karolinus), Carolus 237 
Kellingius, Petrus 55 
Kenicius, Nicolaus 208 
Kerstin Eriksdotter 167 f., 17 i f . ,  173, 188 
Kildoneus, Jonas 240
Kiällman (Kaelman), Johan 230, 259 f., 279, 

280, 281, 282 
Kiörling, Jonas 86, 99, 180, 206, 216 f., 

220 f., 232, 234, 235 
Klöfverfelt, Herman, livmedikus 112 
Knut Ingevaldsson (Ingelsson), kronofogde 

244, 261, 269 
Knut Persson, sågare 32 
Knut Persson, överskärare 239 
Kock, Isak 232
Kock, Johan, bagaregesäll i Stockholm 232 
Kohl, David 184 
Kolmodin, student (1662) n o  
Kolmodin, Michael, kh i Simtuna 122 
Kolmodin (Colmodinus), Michael Michaelis 

29
Kolmodin, Olaus 243 
Komstadius, Johannes 29 
Köpman, Johan, källarsven 231 
Krabbe, Laurentius, Verml. 103, 105!., 268, 

280
Kraft, Ericus, Neric. 268, 280 
Kristoffer, akad.-bonde i Björnhammar, Linde 

124
Kro(o)k, Thomas Matthiae, ärkebiskopens do

mesticus, domkyrkosyssloman, sedermera kh 
i Knutby 99» 117, 191» 241 

Kyronius, Petrus 106 
Källman. Johan. Se Kiällman 
Körning, ryttmästare 173 f- 
—  hans dräng 173 f.



296 Personregister

Landzberg, Gustaf 274 
Landzberg, Henrik 274 
Landzberg, Johan 190, 274 
Larius, Daniel, Smol. Sannolikt felskrivning 

för Daniel Maulinus 
Lars, doktor. Se Stigzelius, Laurentius 
Lars Andersson, bonde i Harg, Odensala 283 
Lars Eriksson, akad.-bonde i Lockbol, Film 

128
Lars Eriksson, akad.-bonde i Näsby, Dingtuna 

211
Lars Eriksson, bryggareson. Se Laurentius 

Erid
Lars Eriksson, humlegårdsdräng 57 f., 59, 66 
Lars Gregersson, akad.-bonde i Orkesta 255 
Lars Hansson 63 
Lars Hansson i Holmsta 272 
Lars Hansson, akad.-bonde i Brunnby, Börje 

132
Lars Johansson, dräng hos Nils Knutsson 

62 f., 6 6  
Lars Jordansson, byggmästare 47
—  hans hustru 44
Lars Jönsson, akad.-bonde i Helgesta, Haga 

256
Lars Larsson 63 
Lars Mattsson 120 
Lars Olofsson 97 f., 104 
Lars Olofsson i Nattstugugården, hans hustru 

108
Lars Persson, akad.-bonde i Bälby, Dingtuna 

125
Lars Persson, akad.-bonde i Bälinge, Närtuna 

166
Lars Persson, borgare 239 
Lars Persson, tullskrivare 67 
Lars Pålsson, hans änka 148 
Laurbergius, Johannes, professor, kh i Köla 

14» 20, 25, 43, 44, 45, 191, 207 f-, 220
—  Närvarande i konsist. 28 
Laurentinus, Petrus, adjunkt, lektor 33, 43,

44, 107, n o ,  133, 144, 150, 151, 162, 
205, 206, 208, 210, 211, 212, 260 

Laurentius E rid 34, 47 
Laurentius Israelis, komm, i Alsike 265 (»hr 

Lars»)
Laurentius Laurentii 130 
Laurentius Nicolai, Vestrog. Se Fröding 
Laurentius Olai, tiondefogde. Se Unonius 
Laurentius Petri, Bothn. 287 
Leijoncrona, Johan, generalkommissarie 211 
Lenasus, Canutus, kh i Lagga 284 
Lennart Andersson i Romfartuna 32 
Lewenhaupt (?), C trl, greve, riksråd 61 
Lille, Jonas, Suderm. 213 f., 266, 267 f., 271, 

274 f., 276, 279, 281, 282 
Lilliehöök, Johan eller Knut 91

Linning, Ericus 226, 264, 265, 266, 267, 273,
280

Lipstorp, Daniel, professor 149, 150, 152»
158, 160, 161, 162, 164, 175» *94» 200,
212, 213, 214, 225, 229, 259, 261, 262,
277, 287

—  Närvarande i konsist. 162, 165, 167, 169,
178, 180, 181, 184, 187, 188, 194. *95»
196, 199, 201, 202, 210, 211, 213, 223,
227, 228, 237, 241, 249, 253, 261, 265,
270, 275

Lithman, Carl, professor 26 f., 57» 59» 6°, 65, 
75, 80, 81, 83, 89, 92, 94» 96, 99» 116» 
122, 129, 161, 163, 164, 173» 177» 185,
186, 187, 195, 196, 201, 203, 211, 214,
223, 238, 260, 262

—  Närvarande i konsist. (såsom rektor sid.
7-59)» 63, 64, 65, 69, 73» 76, 81, 84, 88, 
93» 99, 104, 112, 113, 115, 118, 121, 
124, 135, 137, 138, 141, 145, 150, 155,
159, 162, 165, 169, 175, *78, 180, 184,
188, 192, 194, 195, 199, 201, 202, 204,
206, 213, 217, 223, 228, 237, 243, 249,
253, 261, 270, 275, 278, 284

Ljung, Ericus Petri, Suderm. 267, 268, 280,
281

Ljung, Johannes Petri, Suderm. 131, 267, 
268, 281

Ljung, Petrus, professor 10, 26, 28, 32, 37,
38, 41, 43, 45, 49, 61, 63, 69, 74» 96,
9 9 , 122, 123, 132, 133, 134, 164, 167, 
176, 205, 243, 249, 250, 251, 268, 281, 
282, 285

—  Närvarande i konsist. 7, 24, 26, 28, 31,
33, 37, 39, 42, 43» 44, 47, 48, 50, 56,
62, 63, 64, 65, 68, 69, 72, 73» 76, 88,
93, 99, 104, 109, 121, 124, 131, 134, 
135, 137, 140, 141, 142, 145, 148, 150,
152, 155, 159, 162, 169, 175, 181, 184,
192, 194, 195, 199, 201, 202, 204, 208,
213, 217, 221, 225, 229, 237, 238, 243,
245, 248, 249, 253, 261, 265, 270, 278,
282

Loccenius, Johannes, professor, bibliotekarie 
20, 45, 46, 80, 81, 83, 86, 90, 102, 108, 
115, 116, 210, 212, 214, 228

—  Närvarande i konsist. 44, 76, 81, 84, 101, 
115, 210, 213

Lofftander, Samuel 180 
Lohrman (Lårman), Gustaf 221 
Lohrman (Lårman), Johan, borgare 202 
Lohrman (Lårman), Thomas, sedermera borg

mästare 175, 208, 225, 268, 279, 282 
Lovicinius (Lovisinius) (adlad och friherre 

Lovisin), Ericus 175» 279, 284 
Lucretia, hustru i Vad, Simtuna 254
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Ludenlus, Laurentius, professor i Dorpat, hans 
änka 185 (»Lundenius»), 212 

Lårman. Se Lohrman

Magnus Bruntonis 7
Malin Larsdotter, hustru i örby, Rasbo 127, 

166
Malm, Olaus, Suderm. 167 
Malmodius, Ericus 49, 53 
Malmoenius, Andreas 281 
Margareta, hustru i Kölinge, Rasbokil 166 
Margareta, kursor Jacobi hustru (108), 218 f. 
Maria, hustru i Sunnanå, Frösunda 213 
Maria, kusin till Elisabeth Franckenius 78 
Maria Blasiusdotter, hustru i Ekeby, Maritim 

140
Marit, Karl Mårtenssons hustru 233 f. 
Markus, bardskäraregesäll 33 f., 273 
Markus Hansson, skeppare 173, 180 
Martinus Gregorii 287 
Martinus Olai Nycopensis, professor 44 
Matthias Balthasari, Scanus 100, 137 
Matthias Stephani 242 
Matts (»Norby Matthis») 274 
Matts, en tjänstepojke 98 f.
Matts Andersson, akad.-bonde i Grän, Rasbo 

150, 166, 180 
Matts Andersson, akad.-bonde i österby, Ding- 

tuna 253 
Matts Bertilsson 26
Matts Bertilsson, akad.-bonde i Odenslunda, 

Frösunda 165, 255 
Matts Eriksson i Gränberga 218 
Matts Eriksson, akad.-bonde i Helgeby 129 
Matts Eriksson, akad.-bonde i Lygnesta, Lång- 

tora 256 f.
Afetts Eriksson, akad.-bonde i Väsby, Alm.

unge 166 
Matts Eriksson, borgare 152, 154 f.
—  hans son 152, 154 f.
Matts Eriksson, humlegårdsdräng 227 
Matts Eriksson, tullknekt 243, 247 f.
Matts Es kilsson, akad.-bonde i Tjusta, Kårs ta 

256
Matts Eskilsson, akad.-bonde i Vansta, Tensta 

75, 86
Matts Jakobsson, akad.-bonde i Kunsta, Lena 

127, 166
Matts Jönsson, akad.-bonde i Skälsta, Ramsta 

74
Matts Knutsson, akad.-bonde i Tibble, Tillinge

3 1 ,  2 5 7
Matts Mattsson, akad.-bonde i Voxome, 

Alunda 128 
Matts Mattsson, akad.-bonde i Vreda, Frö

sunda 166, 256
20-701118 SaUander

Matts Mattsson, akad.-bonde i Årby, Rasbo 
98, 128 

Matts Mattsson, borgare 58 
Matts Nilsson, akad.-bonde i Borsingsby, 

Björskog 125 
Matts Olsson i Svartbäcken 120 
Matts Persson, akad.-bonde i Nyfla, Bond- 

kyrko sn 39, 231 
Maulinus, Daniel Ragvaldi, Smol. 227 (»Da

niel Larius»)
Melander, Magnus 243
Melander, Per, komm, i Uppsala 100, 148
Mellinus, Theophilus 27
Menlös, Peder, lantmätare 61, 62
Mercado, Jacobus de, presbyter 285 f.
Mickel Larsson 185
Mickel Markusson, dräng hos professor Side- 

nius 97 ff., 104 f.
Mickel Mattsson, akad.-bonde i Albäck, Sim- 

tuna 74, 126 
Mickel Mickelsson, akad.-bonde i Kunsta, 

Lena 127 
Micrander, Julius 202, 274 
Milander, Andreas Laurentii, Vermi. 145 
Moderus, Andreas 155
Mogataeus, Johannes 167 f., 171 f., 173, 178, 

180, 188 f., 195 
Montelius, student ( f  1662) 132 
Moraeus, Henricus Petri 129 
Momesius, Nils Larsson, fogde 40, 42, 51, 

53, 6 4 f., 73, i n  (»Måmääs»), 161, 213, 
249, 261, 271 

Munck, Johan 92
Måns Månsson, borgare, sedermera rådman. 

Se Skog
Måns Persson, bonde i Åkerby sn 34
Måns Persson, rättare 52
Måns Staffan&son, rådman 27, 28, 30, 70
—  hans änka. Se Barbro Eriksdotter 
Mårten (»Långe Mårten») 113, 217 
Mårten, klockare 275
Mårten Andersson, akad.-bonde i Edeby, Alm

unge 166
Mårten Andersson, akad.-bonde i Ragvalds- 

bol, Rasbokil 128 
Mårten Eriksson, akad.-bonde i Kolhammar, 

Odensala 166 
Mårten Jöransson, akad. bonde i Kogsta,

Skepptuna 235, 256
—  hans dotter 235, 255
—  hans hustru 181, 235, 255
Måtten Larsson, akad.-bonde i Åckelsta, 

Skepptuna 254 
Mårten Mattsson, akad.-bonde i Ista, Skepp

tuna 254 
Mårten Nilsson, fogde 52 
Mårten Olofsson, hans hustru 264, 272 f.
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M årten Olofsson i Stockholm 47 
M årten Olsson, stadstjänare 183, 221, 229 f. 
M årten Persson, akad.-bönder i U llentuna, 

Skepptuna 65 f., 73 f-, 153, 165, 255 
M årten Stensson, bokhållare 34, 46, 62, 64, 

69, 85, lo o , n o ,  131 
Möller, Frans, tjänare hos Gabriel Oxen

stierna 91 
Möller, Johan 246, 247 £., 252 
Mörk, Jakob och N ils 246

Nenzelius, Petrus, lektor i H ärnösand 7 
Nerbelius, Johan 173 f.
Nerbelius, Lars Larsson, lagläsare 64, 65, 7 3 » 

i n ,  161, 213, 249, 261 
Nerbelius, Laurentius Petri 199 
Netzelius, N icolaus, Suderm. 268, 283 
Netzelius, Stephanus, Suderm. 268, 283 
Nicolaus 245 
Nicolaus Bothvidi 258 
Nicolaus Danielis 47 
Nicolaus E rid , Ups. Se Broberg 
Nicolaus H aquini, Lapp. 29, 39 
Nicolaus Ingelli 29 
Nicolaus Norcopensis. Se Strandell 
Nicolaus O lai, Lapp. 137 
N ils i Klev, A lunda 182 
N ils, akad.-bonde i Håsta, G ottröra 166 
N ils, apotekare. Se W olim haus 
N ils Andersson, akad.-bonde i Berga, Haga 

32, 118 
N ils Andersson, borgare 199 
N ils Jönsson, fogde på R ungarn 155 
N ils Knutsson, rådman 62 f., 66 f., 233, 243
—  hans måg 67
N ils Larsson i Mornäs, fogde. Se Momesius
N ils Simonsson, apotekare. Se W olim haus
N jurenius, Laurentius, kh i H åtuna 26
N iurenius, Olaus 264, 272, 273
Noraeus, Ericus 243
Noraeus, Ericus Petri, akad.-notarie 65
Noraeus, Laurentius E rid  107
Nordm an, Andreas 223
Norenius, Erland, Verml. 268, 282
N ortm an, Georg 184
Novallius, Petrus 46

Odhelius, Ericus, professor 13, 23, 23, 30, 
31, 34, 41, 46, 60, 64, 72, 73» 80, 81, 
83, 89, 90, 92, 96. 100, 123, 124, 133» 
136, 151, 153, 158, 164, 209 f., 214, 218, 
237, 265, 276, 285

—  N ärvarande i konsist. 7, 24, 25, 26, 28, 
33» 39» 42, 43 , 4 4 , 5 5 , 63, 64, 65, 68, 
71, 72, 7 3 , 76, 81, 84, 88, 93, 9 7 , 9 9 , 
101, 103, 104, 107, 109, 124, 131, 1 3 4 » 
1 3 5 , 1 3 7 , 138, 140. 1 4 5 » 1 5 0 , *5 5 » 1 5 9 »

202, 204, 211, 223, 243, 245, 253» *65» 
2 7 5 , 2 8 4  

Oelander, Nicolaus 243 
Olaus Brynolphi 26, 28, 32 
Olaus Danielis (198), 202, 242 
Olaus E rid  153 
Olaus Gestricius 32 
Olaus Samuelis. Se Schroderus 
Olaus Stephani 138 
Olof, dräng hos Magnus Celsius 199 
Olof Andersson, akad.-bonde i Herresta, 

Skepptuna 69, 74, 140 
Olof Andersson, akad.-bonde i österby, Haga 

32, 239, 256 
O lof Andersson, bokbindare 26, 52, 66, 67, 

260
O lof Bengtsson, akad.-bonde i O xnö 32, 126, 

2 5 4
Olof Brynielsson, vaktknekt 248, 249, 284 
O lof Edvardsson, bokhållare 212 
O lof Eriksson, akad.-bonde i Ycklinge, Rasbo

kil 75
Olof Eriksson p å  Ladugatan, borgare 234 
O lof Eriksson, humlegårdsdräng 107, 227 
O lof Hansson, akad.-bonde i Buskgården, 

Skepptuna 256  
Olof Hansson, akad.-bonde i Viby, S:t Olof 

166
Olof Hansson, borgare 138 
Olof Håkansson, köpman i Stockholm 69 
Olof Jakobsson, humlegårdsdräng 227 
O lof Johansson, humlegårdsdräng 227 
O lof Jonsson, akad.-bonde i Vattholma, Lena 

127
Olof Johnsson, borgmästare. Se Salenius 
O lof Larsson, hans änka 58, 224, 237 
O lof Larsson, akad.-bonde i Forssa, Tensta 

2 5 7
Olof Larsson, akad.-bonde i G rinda, M unk

torp 125
O lof Larsson, akad.-bonde i Hammarby 127, 

180
Olof Larsson, bergmästare 132, 187, 210, 

211 f.
—  hans söner. Se Johannes Brun och Johan

Hogg
O lof Larsson, borgare 246, 247, 232 
Olof Larsson, humlegårdsdräng 218 
O lof Mickelsson, akad.-bonde i Inninge, Stav

by 128
Olof Mårtensson, akad.-bonde i Eke, Skutt

unge 74
Olof Olofsson, akad.-bonde i Vallskog, Bä- 

linge 74
Olof Olofsson, akad.-bonde i Åkerby, N ärtuna 

166
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Olof Olofsson, akad.-bonde i Asta, Björskog 
125, 253

Olof Persson, akad.-bonde i Fresta, Alunda 
128

O lof Persson, akad.-bonde i Tibble, Rasbokil 
128, 166

O lof Sigfridsson, borgare 122, 130, 179, 239, 
249, 284 

O lof Simonsson 7 
Oxenstierna, studenter (1663) 206 
Oxenstierna, Axel, rikskansler 276 
Oxenstierna, Gabriel 91 (»grefwe Gabriel») 
—  hans dräng 202
Oxenwaldt, Georgius, GothI. 252, 257

Pagander, Petrus (Petrus i M o) 173 f., 198, 
202

Palm, Olaus 30, 138, 162 
Palmberg, Håkan, stadsfiskal 263 f.
Paulander, Benedictus, konrektor 196 ff., 203 
Peder. Se Per 
Per, skomakare 97
Per Andersson, akad.-bonde i Lilla Åby, N är- 

tu n a  1 6 6
Per Andersson, boktryckaregesäll 52, 87 f., 

102, 214
Per Bengtsson, fogde 39, 40, 63, 71, 73, 74, 

105, 126, 127, 156, 225, 256, 257 
Per Eriksson, akad.-bonde i Årby, Rasbo 128, 

2 5 7
Per Eriksson, humlegårdsdräng 219 
Per Eriksson, mu rarmästare 51 
Per Eriksson, ringare 108 
—  hans hustru 108 
Per Eriksson, rättare i Skillberga 7 
Per Fastesson, akad.-bonde i Bälby, Ding- 

tuna 167
Per Hansson, akad.-bonde i Forssa, Tensta 

127 f.
Per Jönsson, akad.-bonde i Boda, Lundby 126 
Per Karlsson i Ladugården 120, 130 
Per Larsson, akad.-bonde i Kamsta, A lmunge 

128, 166
Per Larsson, akad.-bonde i Oppgårda, Ding- 

tuna 126
Per Larsson, akad.-bonde i Åsta, Björskog 

2 5 3
Per Larsson, stadsvaktmästare 234  
Per Larsson, student. Se Petrus Laurentii 
Per Mattsson, akad.-bonde i Ursbo, Film  128 
Per Mattsson, akad.-bonde i Åttesta, Frösunda 

6 8 , 255
Per Mattsson, akad.-bonde i ösby . Lundby 

2 5 3  f-
Per Mattson, bonde i Gottsunda, Bondkyrko 

sn 206 f.

Per Mickelsson, akad.-bonde i Tuna, Bälinge 
165 f.

Per Nilsson, akad.-bonde i Siggeboda, Linde 
124

Per Nilsson, tu llnär 201 
Per Olofsson 135
—  hans hustru. Se Anna
Per Olofsson, akad.-bonde i Fresta 7 
Per Olsson, snickare 137 
Per Persson, akad.-bonde i Väsby, Lagga 256 
Per Persson, akad.-bonde i Västerboi, Danne- 

mora 128 
Per Persson, m jölnare 68, 72 
Petreus, Zacharias 131, 138 
Petronius, Petrus, Calm. 106, 123, 151, 184 
Petrus, kursor. Se Albogius 
Petrus i Mo. Se Pagander 
Petrus Christiem i 239 
Petrus Christophori, Hels. 108, 118 
Petrus Esberni, Ostrog. 88 
Petras Johannis, Angerm. 41 
Petras Johannis, Stockh. 131 
Petrus Laurentii, Neric. Se Bromenius 
Petras Suenonis, GothI. 246, 258 
Petter. Se Per 
Phaenix, Ericus 275 f.
Phragmenius, Jonas 195 
Plenningsköld, Israel 190, 202 
Plenningsköid, Johan 240 
Pontinus, Johannes 28 
Porselius, Johannes, Bothn. 99 
Porselius, M artinus 196 
Porselius, Nicolaus 97 ff., 104 f.
Posse, Gustaf 244
Pål Andersson, spismästare n o ,  133

Quast, M artinus 106 f.

Ra(a)m , Ericus 75 f- 
Ramstadius, Petrus Laurentii 29 
Rasmus Eriksson, boktryckaregesäll 87, 102 f., 

135, 140 f., 214
—  hans hustru 135, 141
Rasmus Rasmusson, akad.-bonde i Åkerby, 

N ärtuna 150, 165 
Ravius, Christianus, professor 11, 34, 37, 4 1» 

43, 44, 45, 48, 50, 77, 80, 81, 82, 86 , 90, 
97, 105, n o ,  116, 129, 134, 139» 1 5 I ' 
158, 164, 213, 217, 221, 225, 228, 229 f., 
231, 233, 234, 241, 243, 244 f., 254, 258 f., 
260, 261, 265, 267, 277, 285, 286

—  N ärvarande i konsist. 7, 25, 33, 3 7 . 3 9 . 
42, 43 , 44, 47. 62, 63, 72, 73. 76, 81, 
88, 97, 99, 101, 103, 104, 108, 109, 113, 
115, 118, 124, 131» 132, 1 3 4 , I 3 7 > 138, 
140, 141, 142, 1 4 5 . 1 5 0 . 152, 1 5 3 . 1 5 5 .
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(såsom rektor, s. 158-213), 217, 219, 221, 
223, 227, 229, 237, 243, 246, 249, 253, 
275, 278, 284, 285, 287 

Rebeledius (Rebelldey) 201 
Rehnskiöld, Johan Adolf 284 
Renberg, Carolus Petri, Suderm. 181, 251 f. 
Reusnerus, Zacharias 203 
Rodersköld, Karin. Se Chruzelius, Catharina 
Romelius, Asmundus 142, 148, 187 
Rondeletius, Petrus 48, 52 
Rosander, Laurentius 180, 192 
Rosendalius, Olaus Erici 251 
Rosenhane, Schering, riksråd 38 
Rosenhielm, Petrus 190 
Rosenholm, H åkan, Smol. 208 (Haquinus 

Smolandus)
Rot, änka 245
Rot, Erik, humlegårdsdräng 57 f-, 59, 107 
Rot, Olof, hans hustru. Se D ordij 
Rothm an, Johannes 150, 175» I 9 I , 196 
Rudbeck, Olaus, professor 13, 21, 22, 34, 

41, 44, 45, 46, 48, 56, 58, 60, 62, 75, 
80, 81, 83, 86, 92 f., 134, 136, 157» 158, 
159, 162, 163, 164, 171, 177, 192, 193 f-, 
195, 200, 205, 209, 211, 213, 214, 217,
218, 222, 224, 225, 229, 230, 231, 237,
245, 253, 260, 262, 267, 269, 270, 2 7 6 f.

—  N ärvarande i konsist. 7, 25, 26, 28, 33,
3 7 , 3 9 , 42, 4 3 , 4 4 , 4 7 , 48, 50, 5 3 , 5 4 , 
5 5 , 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 7 3 , 
76, 81, 84, (såsom rektor, sid. 8 8 -1 5 7 ), 
159, 162, 165, 167, 169, 1 7 5 , 178, 180,
181, 184, 192, 194, 195, 199, 201, 202,
204, 210, 211, 217, 219, 221, 223, 225,
228, 235, 237, 238, 242, 243, 245, 246,
248, 249, 252, 253, 261, 265, 270, 275,
278, 282, 284, 285, 287

Rudbeckius, Petrus, professor 15, 22, 27, 31, 
64, 72, 73, 86, 164, 198, 214, 223, 285

—  Närvarande i konsist. 223, 228, 232, 233, 
235, 237, 238, 242, 243, 246, 248, 249, 
253, 265, 270, 272, 275, 278, 282, 284

Rudenius, Andreas 29 [ = Andreas Rydhenius, 
Vestrog.], 63 

Rudenius, Olaus 131 
Runnius, Arvidus, Holm. 175, 275 
Rusander, Andreas 130 
R uuth, Abraham  (236), 267, 268, 271, 281 f. 
R uuth, Jakob Abrahamsson, borgmästare 

196 ff., 203, 211, 274
—  hans dräng 240
—  hans son. Se Abraham  R uuth 
Rydelius, D aniel 202 
Rydelius, M agnus, Ostrog. 131 
R yd(h)enius, Andreas, Vestrog. 29 (»Andreas

R udenius»), 129

Rålamb, Claes, landshövding 42, 76 , 79 f., 
82 ff., 252

—  hans hustru 76 ff., 79 f., 82 ff.

Saalmäjerskan. Se Sadelmeyer 
Sabbel(l), Johan 85 
Sadelmeyer, Staffan, hans hustru 139 f. 
Salemontanus, Ericus Petrus 70 
Salenius, Jonas 175, 198, 202, 235 ff., 240, 

267, 268, 282 
Salenius, O lof Johnsson, borgmästare 240
—  hans dräng 240
—  hans måg 232
—  hans son. Se Jonas Salenius 
Salman, Ericus 202 
Salonius, Gerhard 236, 240
Salonius (adlad Ehrenhielm ), Johannes 151, 

175, 2 n ,  237 
Samuel, snickare 152
—  hans hustru 147
Samuel Johansson, klockare 27 f., 40, 47 , 48, 

140, 147, 157, 162, 172 f., 249 
Sara N ilsdotter, änka efter Erik Nilsson 241, 

247, 263 
Scarinius, Ericus 29
Scelenius (Schelenius), Johannes 148, 232 f., 

243
Sc(h)attelovius, Petrus Petri 19, 27, 28 
Schefferus, Johannes, professor 9 ff ., 13, 16, 

23, 44, 49, 53, 55, 78, 79, 81 , 90, 96, 
100, 102, 134, 139, 145, 159, 161, 189, 
195, 214, 215, 220, 245, 261, 262, 267, 
272

—  N ärvarande i konsist. 48, 50, 53, 55, 76, 
81, 93, 101, 109, 124, 131, 132, 135, 
137, 138, 140, 145, 159, 192, 213, 217, 
219, 229, 245, 278, 282, 285, (såsom rek
tor, s. 287)

Schelenius, Johannes. Se Scelenius 
Schilling, M artinus, Vestm. 107 
Schogh, Johan. Se Skog 
Schouber, Casper, bardskärare 25, 35, 120, 

121 f., 129 ff., 265 
Sc(h)roderus, Olaus Samuelis 243, 245 
Schultz (Skultz), Gustaf, skräddare 35 f. 
Schunck, Samuel. Se Skunk 
Schwanz (Swartz), A lbrecht 127 
Schütz (Skytz), Johan 173 f-, 198, 202, 236 
Seberus, Petrus, Vestm. 107 
Selinus, Magnus 26 
Sevalius, Johannes, Vestm. 175 
Sidenius, Daniel, professor 20, 39, 45, 80, 

85, 90, 92, 97, 100, 104, 105, 107, 115, 
116, 122, 134, 141, 145, 161, 164, 177, 
180/181, 192, 223, 227, 259, 273

—  N ärvarande i konsist. 7, 33, 48, 68, 76, 
84, 104, 109, 112, 113, 115, 121, 145,
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150, 159. 162, 169, 175. 181, 192, 194» 
199, 202, 2 1 1, 213, 228, 237, 245, 253. 
275, 278, 282, 285 

Sigfrid Jöransson, akad.-bonde i Källmyra, 
Tensta 109, 134, 166 

Sigrid, hustru i Bälby, D ingtuna 12$
Silenus, Henricus 17$
Sithelius, Sueno 8, 136
Skarp, Carolus (eller Stephanus) 167, 169
Skog (Schogh), Johan 27$
Skog, Måns Månsson, borgare, sedermera råd

m an 28 
Skultz, Gustaf. Se Schultz 
Skunk (Schunck), Samuel 118 
Skytz, Johan. Se Schütz 
Slorff, Anders Henriksson 51
—  hans änka 51 
Snack, Petrus 69 , 113 
Somm, skeppare (?) 269, 283 
Sparre, studenter 133, 204 
Sparre, Bengt 189
Sparre, Gustaf, riksråd 42 
Sparre, Göran, hans son 137, 141, 143 
Sparre, K arl 175 
Sparre, Svante, hans barn 149 
Sparre, Åke 190 
Spar(r)m an, Nicolaus 113, 116 
Spett, Johannes 178 f., 180, 186, 200, 265, 

266, 280 
Spole, Anders 28 f., 61, 285 
Staf, Johan, krögare 182, 231 
Staffan i Staby, humlegårdsdräng 227 
Staffan Andersson, akad.-bonde i Rosland, 

Lagga 118, 139
—  hans hustru 245
Staffan Andersson, borgare 181 ff., 185 f., 

190 f., 223 
Staffan Andersson, vaktknekt 83, 188 
Staffan Johansson 232 f., 243
—  hans hustru 232 f., 243
Staffan Olofsson, akad.-bonde i Häggeby, 

Skuttunge 74 
Staienus, Johannes, professor, biskop, hans 

änka 178, 184, 243 
Staienus, Laurentius, adjunkt 21, 26, 160 
Staienus, Petrus, Smol. 27 
Stapelius, Gudmundus 208, 237 
Steen (Stehen), Samuel, slottsfogde 76, 115, 

258
Stenius, Johannes, stadsfiskal 7, 133, 181, 196 

(»Johan Mårtenson»)
—  hans hustru 155
Stenius, Olaus, professor 7, 22, 25, 45, 93, 

106, n o  
Steuchius (Srök), Ericus 236 
Steuchius, Petrus, superintendent 7 
Stiernm an, Andreas Olai 131, 202

Stiernman, Nicolaus 257 
Stiernsköld, F ilip  50
Stigzelius, Laurentius, professor 10, n ,  13» 

14, 16, 19, 20, 21, 22, 30» 3 1» 4 ° , 4 1» 
55, 60, 62, 69, 72, 78, 80, 81, 83 f., 85, 
89, 91, 92, 96, xoo, n 6 f . ,  124, 129, 
133» 136, 142, 144, 1 4 7 , 148, 1 4 9 * I 5 I » 
157, 160 f., 163, 164, 170, 172, 175» *7 7 , 
186, 195, 198, 201, 204 f., 208, 212, 218, 
231 f., 286

—  Närvarande i konsist. 7, 25, 28, 31, 3 3 »
34, 37, 39, 42, 43, 58, 60, 62, 63, 64, 
65, 69, 71, 72, 76, 81, 84, 88, 9 3 , 9 9 , 
104, 107, 109, 112, 113, 115, I r 8, 121,
124, 131, 135, 137, 138, 140, 141» 142,
145, 149, 150, 155, 159, 162, 167, 169,
175, 181, 184, 192, 194, 195, 196, 1 9 9 ,
201, 202, 204, 211, 219, 228, 243, 246,
249, 253» 265, 270, 275, 278, 282, 284,
285, 287

—  hans barn 57
Strandell, Nicolaus, Norcop. 178 f., 186, 200 
Ström, Ericus 250 f., 259 f., 279 
Stålarm, Axel, hans dräng 133 
Stök, Ericus. Se Steuchius 
Sundel(ius) (Sundeil), Jonas, professor 8, 10, 

20, 25, 27, 30, 3 4 , 36, 41, 4 8 , 5 1 , 53  f-, 
55, 61, 62, 90, 96, 106, 109, 115, 116,117, 
134, 136, 156, 158, 159, 162, 164, 170,
176, 195, 196, 205, 207, 218, 231 , 258,
259

—  N ärvarande i konsist. 7, 24, 25, 26, 44 ,
5 3 , 5 4 , 5 5 , 56, 5 9 , 60, 62, 66 , 9 3 , 9 7 , 
101, 103, 113, 1x5, 118, 120, 121, 124,
1 3 7 , 138, 140, 141, 142, 1 5 9 , 162, 169,
175, 192, 194, 196, 204, 208, 237, 253,
265, 278, 282, 284, 287

—  hans h u stru  207 
Swartz, A lb rek t. Se Schw anz
Sven Persson, akad.-bonde i Ryby, Medåker

125, 253
Sven Svensson, fogde 188 
Swinfot, Johannes M an in i 241, 247, 248, 

249, 263

Taube, W ellam  65 
Taubenfelt, Gustaf 165 
Tegelsten, Olaus 152 
Termenius, Andreas. Se Thermaenius 
Terserus, Johannes, professor, biskop 48, 211, 

212
Thermaenius (Term enius), Andreas 29, 64, 

152, 187, 210, 212 
T hurn , Frans Bernhard von, generalmajor 

1 7 1
T hüring, Bengt Larsson, bokbindare 52, 38, 

87, 260
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T ibe liu s, Jo h an n es 267 
T ib e rg , Jo hannes, V estrog. 111, 184 
T iderus, Johannes 2 58 , 283 
T ilasius, D an ie l 195
»T iuranna» , m o d er til l  h u m legårdsd rängen  

Jo h a n  O lofsson 32 
T om as G regersson, akad.-bonde i ö v e rlu n d a , 

N ä r tu n a  166, 180 
T om as O lofsson, akad.-bonde i V äsby, Lagga 

28 , 238 , 256  
T om as Sigfridsson, akad.-bonde i Ingelsta, 

N ä r tu n a  256  
T o rin iu s, B enedictus P etri, V estrog. 174 
T o rin iu s, Petrus, V estrog. 174 
T orpad ius, Israel 180 
T ras t, Jonas 265
T re ijm an  (T h re im an ), E lias 76  ff., 79  f., 82
—  hans b ro d er 77
T reuderus, M artinus O la i, kh  i F ittja  147 f. 
T ru n d m an , Jonas A ndreas 287 
T uderus , D an ie l 91 
T u n an d er, N ico laus 56 
Typasus, L auren tius, O strog . 2 6 8 , 280  
T ö m esk är, L aurentius Petri 106

U h r  (U r, U u r), Folcherus 55, 56
U h r  (U r) , M agnus 190
U lenbrock  (U llenb roch), H e n rik  von 189 f.,

2 8 4
U ng ius, Jo h a n , Suderm . 268 
U ng ius, O laus 29
U nonius, L aurentius O lai, tiondefogde 65, 

140, 150
U nonius, O laus, p rofessor 7 , 10, 20, 25 , 29, 

3 0 , 3 3 , 3 7 , 4 1 , 42 , 4 5 , 4 8 , 52, 5 9 , 60 ,
65 , 68, 73 , 74 , 80 , 81 , 8 2 , 96 , 116, 123, 
131, 133 f-, 138 f., 140, 150, 162 f., 164, 
176, 187, 192, 198, 2 0 1 , 2 10 , 2 12 , 2 x3 , 
2 14 , 2 20 , 2 27 , 229 , 2 4 3 , 2 44 , 2 62 , 2 7 5 ,
285

—  N ärv aran d e  i konsist. 7 , 2 6 , 28 , 37 , 3 9 , 
4 2 , 4 3 , 4 4 , 50, 53, 54 , 55, 58 , 6 4 , 6 5 ,
66 , 68 , 6 9 , 7 3 , 75 , 7 6 , 81 , 8 4 , 8 8 , 9 3 , 
99 , 104, 107, 1x2, 113, 115, 118, 121, 
124, 131, 132, 137, 138, 140, 141» M * . 
149, 150, 152, 153, 155, 159, 162, 167, 
169, 175, 181, 184, 192, 194, 195, 196, 
199, 2X1, 213 , 217, 219 , 2 27 , 229 , 2 3 3 , 
2 37 , 241 , 2 42 , 2 4 3 , 2 4 6 , 2 4 9 , 2 53 , 2 6 5 , 
2 70 , 275 , 2 7 8 , 2 82 , 2 84 , 285

U r. Se U h r

W ad m an , L aurentius Thom as (?) 100 
V ald ius 209
V allerius, Johannes (Jonas), O strog . 184, 211 
V allerius, N ico laus 213 , 2 1 6 , 258  
W alle rm an , Jo h annes 60 , 257

'W allerm an, N icolaus 4 9  
V al( l)in g iu s , A braham us 64 , 147, 148 
V allinus, C arolus P etri, b ib lio teksam anuens 

136, 137, 205, 211 
W a liin (u s) , Jo h an (n es) 4 4 , 4 7 , 6 1 , 175, 184 
W alliu s , L aurentius, professor 160 
V angelius, Johannes, pastorsadj., sederm era 

k h  i G iresta  131, 136, 137, 148, 149, 202 
V angelius, L aurentius 29 
V argh , Ericus 269 
V argh , Petrus 64
W attran g iu s, Johannes 4 1 , 44 , 4 6  
W ed ige , Joh an . Se W eid ig k  
V egrelius, O laus 123
W eid ig k  (W ed ig e), Jo h a n , voltigerm ästare  

2 3 5 , 238 
W eiser, Jo h a n , pappersm akare 232
—  hans hu stru  232  
W ellin g k , O tto  155, 158, 189
V erelius, O laus, quaestor, p rofessor 136, 138, 

139, 158, 164, 171, 176, 194, 2 05 , 214 , 
2 20 , 2 2 4 , 237, 2 3 8 , 2 53 , 259

—  N ärv a ran d e  i konsist. (såsom  quaestor
p assim ), 145, 149, 150, 155, 159, 162,
165, 167, 169, 175, 178, 181, 184, 192,
194, 195, 2 04 , 2 08 , 2 10 , 2 11 , 2 1 7 , 219 ,
223 , 2 2 9 , 235 , 2 37 , 2 4 3 , 245 , 2 4 6 , 2 53 ,
2 6 5 , 2 75 , 284 , 2 85 , 287

V erelius, Sam uel 153, 156, 206  f., 2 x1 , 223  f., 

2 3 3  f-, 235 
W erv in g , O laus, H els. 174 
V esterm an, Laurentius 184 
W e s tr in (g ) , Petrus Pauli 250 , 281 
V ictorinus, L aurentius, V estrog. 150, 151 
V igeus, Benedictus 6 4 , 195, 228 
W ik are , K arl A ndersson, stadssekreterare 25, 

91 , 196 ff., 203 
V ilha(I)dus H erculis 131, 149 
V illius, Jacobus, U pl. 174 
Visius, M ichael 115, 116, 117 
W o lim h au s, N ils  Sim onsson, apo tekare 64 , 

112 f., 114, 198 f., 2 0 9 , 213 , 2 1 7 , 221 ff., 
2 2 4  f., 2 28 , 260  f., 2 69 , 276 ff. 

W olim h au s, Sim on, apo tekare 21
—  hans än k a  277 
V ångh , O laus 224, 229

Yssenius. Se Isenius

Zethraeus, L aurentius G u n n ari 63

Å ke, »klockställare» 27 f., 39 , 250  
Å m an, Johannes, V estrog. 184, 23 9  f.
Å m an, Petrus 284

ö m ,  A nders, båtsm an 24$  f. 
ö s te rm a n , E ricus M agn i 4$
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Accis. Se S katter 
A deln . Se S tudenterna: nobiles 
A d ju n k te rn a  (i a llm än h e t) 90 , 95 . 145, I 5 1» 

160, 1 7 2 ,  2 0 4  f . ,  260 
A d ju n k tu re r

Filos. fak. 21 , m ,  129, 149 f., 171, 184 f-, 
285 

M ed. fak. 33 
T eo l. fak. 144 

ASrarium. Se Q uaestura 
A kadem ibönderna  (i a llm än h e t) 8 , 13 f., 18 f., 

3 3 » 3 9 , 4 2 , 9 5 , 124 ff.
—  D agsverken , gästn in g , sk ju tsn ing , u tsk riv 

n in g a r  14, 16, 17, 74 , 254
Akademiens byggnader 14, 33, 4 6 , 4 9 , 70» 

i n ,  117, 138
—  Se även u n d e r A kadem ikvarnen , B ib lio 

teket
A kadem iens h an d lin g ar 39 
A kadem iens källarrö relse  17, 23 
A kadem iens sta t 13, 18, 64 , 93 , 129 
A kadem ihem m anen  (i a llm änhet) 13 f., 17, 

18, 4 2 , 6 1 , 85 , 91 , 9 3 , 9 5 , 2 0 5 , 2 30 ,
2 3 7

A kadem ikvarnen  33, 6 1 , 70 , m ,  147, 202 , 
23 0

A kadem isekre teraren  (A kadem inotarien) 2 4 , 
6 5 , 8 5 , 211

—  hans am anuens 144, 163, 175 
A kadem iska trädgården . Se B otanisk-m edicinsk

trädgård
A m anuenserna 144, 163, 175, 21 0  f. 
»A natom ia: huset» 93
A po tek  och  apo tekare  2 1 , 3 0 , 3 4 , 4 3 , 6 4 , 

100, 112 f., 114, 174 f., 180, 188, 198 f., 
208  f., 213 , 2 17 , 221 ff., 2 2 4  f., 2 45 , 260 , 
2 6 9 , 2 7 6  ff.

A stronom isk t O bservatorium  15 
A vkortn ingsbok  34 
A v lö n in g  123 f., 134, 270  
A v rä ttn in g  4 4

B agare 106, 132, 198, 232 
B ardskärare  (barberare) 25 , 34 , 35, 120, 

121, 122, 129, 174, 275 
B egravn ingar 106
B ib lio teket och b ib lio tekarie rna  94 , 137, 144, 

1 5 7 , 163, 164, 169, 1 7 5 , 210  f., 212 
B okbindare  26 , 43 , 52, 58, 66 , 67 , 8 7 , 2 60

B okförare (bokhandlare ) 17, 4 0  
B okhållare  19, 6 4 , 6 6 , 69 , 8 5 , 90 , 9 5 , 109, 

212
B oktryckeriet och boktryckarna 17, 4 0 , 4 3 , 

4 5 , 52, 5 4 , 7 0 , 86  ff., 9 5 , 101 ff., 160, 
161, 187, 2 09 , 212 , 2 1 4  ff., 2 1 8 , 223 , 243 , 
285

—  Se även u n d e r  H en rik  C u rio  och Jo h a n 
nes Pau li i personreg istret

B orgerskapet 17, 23 , 39 
B orgm ästarna (i U ppsala) 24  
B otanisk-m edicinsk träd g ård  22 , 46 , 93 
B randredskap 94 
B robyggnad 91 
Bryggare 34
B råk  23, 35 f., 55, 91 f., 103, 105, 107, 108, 

174, 181, 186, 189 f., 191, I 9 Ö, ! 9 8 , 
199 f., 201 f., 205 f., 2 2 8 , 240 , 250 , 2 64  f., 
266 , 267 ff., 2 7 1 , 2 72 , 2 73 , 275 , 2 76 , 
279 ff., 2 8 3 , 284  

B ältare  (rem snidare ) 153, i7 3 ,  * 7 4

C artesianska filosofien  2 1 8 , 2 2 0  
C ensur 10, 135
C h arta  sig illa ta  2 6 , 31, 73» I 4 °
C ursor. Se K ursorerna

D ek an e rn a  11, 88 , 90 , 134, 161, 2 1 4 , 2 3 1 , 
285

D epositionen  223 , 23 0  f.
D isp u ta tio n er 11, 22 , 31 , 2 1 4 , 231 f. 
D om kyrkan  9 1 , 97 , 99 , 100, 142, 149» r 9 7  *•» 

2 0 3 , 2 0 8 , 2 0 9 , 2 1 2 , 2 1 3 , 2 1 6 , 26 0
—  B ä nkrum  2 5 , 119, 160, 2 0 0 , 201
—  Se även  O rgan ist, R ector cantus

E xam ination  20

F akulteterna:
filosofiska 40 , 2 18 , 2 2 0  
m edicinska 198 
teologiska 232 

Fiske 204  
F risyr 34
F öre läsn ingar (lectiones p u b i., praelectiones) 

8 9  f., 92  f., 9 5 , 132, 145, 158, 198, 2 2 9

G atläg g n in g  90  f., 93 f-, H 5 
G lasm ästare  270
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G rasserande. Se B råk 
G ry tg ju ta re  155 
G udstjänster 99

H in g strid are  258  
H ju lm ak are  67
H o rtu s academ icus. Se B otanisk-m edicinsk 

trädgård
H um legården  och dess personal 18, 4 3 » 52* 

5 7  f-, 5 9 . 66 , 104, 107, 115» I 3 9 * 161, 
186, 192, 2 12 , 218 , 219  f., 2 2 3 , 2 24 , 2 27 , 
2 29 , 27 0

In fo rm ato re r (praeceptores) 15, 95 , 108, m *  
119, 176 f., 2 00 , 201 , 286 f.

Inspectores:
i a llm än h e t 158 f.
A edificiorum  158 
K o m m u n ite te t 16, 94 , 136 
R än tkam m aren  (O ra r i i , Quaesturae) 9 0 , 158,

2 4 4
S tipend ia terna  6 3 , 136, 214  
Typographiae, B ib lio p o la , Bibliothecae 90, 

161, 214 , 285 
—  Se även N a tio n ern a  
Inspektoren . Se T ullpersonal 
Instrum ent:

A stronom iska 15 
M atem atiska 21 

In strum en tm akare  (m echanicus) 175

Jo rdebok  34

K an to r. Se R ector cantus 
K lockare 24 , 2 7 ! . ,  39  f., 4 7 , 140, 147, *57» 

162, 172, 249 , 275  
K lockställare. Se K lockare 
K läd ed räk t 34 , 164, 175 
K om m u n ite te t och spism ästaren  15 f., 2 1 , 6 1 , 

62 , 94, 95 , 99 , n o ,  133, 136, 142 f.» 
146 f., 150, 161 f., 163, 175, 2 02 , 2 0 4 , 
217 f., 243 , 244 , 245 , 258 

K onsisto rium  20, 90 , 100, 134, 159, 160 f., 
2 14 , 285 

K onstitu tionerna  93 , 231 f., 238 
K opparslagare 153 
K ortspel 38 f.
K rukm akare 243
K u rato rsäm bete t och k u ra to re rn a  191 f-, 

193 f., 195 f., 2 05 , 2 09 , 231 
K urso re rn a  111, 183 
K ällarsven 231

Lagläsare 64  
Landskap. Se N a tio n e rn a  
Lectiones publicae. Se F öre läsn ingar 
L invävare 33

Lägersm ål 4 4 ,  5 * f-» * 3 5 » 161, 167 f-* ’’
173, 178, 180, 187, 188, 1 9 2 ,  1 9 5 , 2 1  ’ 

2 1 9 »  2 3 5 ,  2 5 5

M echanicus. Se Instrum en tm akare  
M jö lnare  33 , 66 , 68 , 70 , 72 , 8 4 , 108» 1^ ’ 

1 4 7
M urare  51, 270
M usik  100, i n ,  131, 136, 137, 157, 242 
M önsterskrivare 120, 130

Nationerna (landskap): 
i allmänhet 93, 163 
inspectores 163 f., 172 
Angerm. 164 
Attundal. 163, 164 
Calmar. 164 
Finland. 164 
Fjädrundal. 163, 164 
German. 164 
Gestric. 164 
Gothl. 164 
Heising. 164 
Holm. 164 
Livon. 164 
Medelpad. 164 
Neric. 164, 268 
Ostrobothn. 164 
Ostrog. 164 
Roslag. 164
Suderm . 164, 2 3 1 , 2 6 8 , 276 
T iu n d a l. 163, 164 
U p l. 163 
V erm l. 164 
V estm an. 164 
V estrobo thn . 164 
V estrog . 164 
V exion. 164

O rg an ist 24 , 97 , 172
O tid ig h e te r 4 1 , 92 , 102 f., 108, 189, 19 9 » 

2 0 0 , 2 15 , 247 , 2 63 , 2 72 , 2 7 4 , 28 4

Papperskvarn  och pappersm akare 28 , 95* I 4 °» 
167, 2 32 , 275 

Praeceptores. Se In fo rm ato re r 
P rebenden  (i a llm än h e t) 16 f., 22 f., 133, 

1 3 4  
Professorerna: 

i  a llm än h e t 23, 2 4 , 34 , 56, 57, 89 , 92 f., 
9 5 » 96 , 9 7 , 109, 141, 151, 1 5 9  *•» 169 ff., 
191 f., 193 f., 218 , 224 , 2 6 0 , 269  f. 

teo logerna 22  
P rofessorsänkor 17 f., 2 3 , 109 
Professurer: 

an tik v ite te rn a  136 
b o tan ik  93
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h isto ria  49 , 50, 55, 56 
ju rid ik  i n ,  115, 118, 149, 223 
m atem atik  285 
m edicin  40
orien ta l, sp råk  33 , 205 
teologi 198 

P rokansler (ärkeb iskopen) passim  
P rom o tio n er 20 , 23 , 37 , 3 8 , 4 5 , 4 8 , 6 5 , 

231

Q uaestura (R än tkam m aren , O ra r iu m )  och 
Quaestor (R än tm ästa ren ) 16, 2 5 , 27 , 32 , 
33 , 90 , 136, 138, 183, 221 , 229  h , pas
sim

—  Se även Inspectores: R än tkam m aren , och 
i  p e rson reg istre t u n d e r O laus V erelius.

R ector cantus 101, 136
—  hans am anuens 144, 163, 175 
R ektorsskifte  59, 86 , 158, 2 1 3 , 285 
R ektorsskrud n i
R ektorsval 4 4 , 7 5 , 129, 151, 209  f ., 2 6 1 , 

2 6 2 , 267
R elegation  52, 53, 80 , 192, 195, 259  f. 
R em snidare. Se B ä ltare  
R in g are  108, 242
R än tkam m aren  och rän tm ästaren . Se Q uaestura 

och quaestor

Sceptra. Se Sp irorna 
S ig ill 198
Skadegörelse 91 f., 153, 155, 2 0 0 , 206  f., 

249  f., 252 , 265 , 272 
S katter 18, 20 , 27 , 39 , 42 , 43 , 4 7 , 7 3 , 86 , 

141, 181, 192, 194, 204 , 2 08 , 2 16 , 254  
S keppare 175 
Sk innare  178 
Skom akare 97 
S kräddare 35, 106, 246 
Slagsm ål 3 5 ! . ,  72 , 101 ff., 178 f.
Sm eder 70 , 270  
Snickare 137, 147, 152 
S pannm ål 61 , 68 , 6 9 , 7 ° , 7 3 , 8 4  h ,  90 , 9 3 , 

96 , 114, 118, 137, 139, 140, 151» 158, 
166, 230, 2 32 , 2 3 8 , 2 4 4 , 2 61 , 26 9  h , 
2 8 4 ! . ,  287 

S p iro rna  (sceptra) 55 
Spism ästaren. Se K o m m unite te t

S tilg ju tare  (skrifrg ju tare) 225 
S tipend ier och  stipend ia ter 15 f., 21 , 28  £., 

6 0  f., 63 f., 6 8 , 91, 94 , 99 f., 106, 109, 
122, 129, 131, 142 ff., 145 ff., 160, 161, 
163, 164, 175 ff-, 183 f., 198, 2 1 6 , 224 , 
2 29 , 2 4 4 , 2 76 , 2 86  f.

—  Se även  Inspectores: stipend ia terna  
S tudenterna:

i a llm än h e t 2 7 , 9 5 , 135, 142 ff., 146, 163, 
164, 170 f ., 181, 191, 196, 20 4  f., 2 1 6  

g o tlän n in g ar 107 
ju ris stud . 211 
m edicinae stud . 34, 90 , 114 
nobiles 25 , 95 , m ,  119, 123, 160, 2 00 , 

2 01 , 286 
u p p lä n n in g a r 170 
u tländska  stud. 38, 131

—  Se även  N a tio n e rn a
S tud ierna  i a llm än h e t 142 ff., 169 ff.
S tö lder 183, 188, 2 21 , 22 9  f.
Sågare 32

T ig g e ri 243
T im m erm än  4 3 , 115, 198, 2 1 2 , 2 4 2 , 2 7 0  
T riv ia lsko lan  197 f., 2 0 3 , 209 
T rädgårdsm ästare  22 , 4 6 , 110, 150 
T u llpersonal 2 6 , 59, 6 6  f ., 141 , 192, 194, 

2 0 1 , 2 04 , 2 0 8 , 216 , 2 2 6 , 247 f.

U nderv isn ing  8 9  f., 92  f., 2 86  
U niversite tskanslern  9 3 , 9 5 , passim

V aktm ästare och vaktpersonal 27 , 3 6 , 4 3 , 55, 
90 , 142, 145, 152, 158, 2 2 3 , 2 2 8 , 2 3 1 , 
2 38 , 2 60 , 270  

V atten led n in g  9 4 , 132 f.
V oltigerm ästare  235 , 238

Ä rek rä n k n in g  7 f., 29 f., 4 1 , 7 6  ff., 79  f-, 81 , 
82 ff., 155, 196 ff., 2 1 9 , 263

ö lh a n d e l 182 f. 
ö v e rsk ä ra re  6 4 , 239
ö v erv å ld  7 , 3 4 , 4 1 , 52 , 57 f-> 59 , 6 8 , 88 , 92 , 

97 ff., 104 f., 107, 120, 121 f ., 129 ff., 
135, 140 f-, 152, 1 5 3 , x5 4 , *56, 1 7 3  f-, 
178 h , 181 f., 190, 199, 2 0 7 , 2 1 9 , 2 21 , 
2 26 , 22 9  f., 235 ff., 2 4 0 , 241 f., 2 4 5 , 246 , 
247 f., 25 0  f., 2 5 9 , 2 7 3  f-



O R T R E G I S T E R

Alby (Aleby), H aga sn 165, 255 
Albäck (Alebeck), Sim tuna sn 69 , 74, 126, 

254
Aleby se Alby 
Alma, Tillinge sn 63 
Almby, Vänge sn 234
Almunge sn 128 (Kamsta), 166 (Edeby, 

Kams ta, Väsby)
Alsike sn 136
A ltuna sn 126 (Eneby), 132 (d:o), 136 
A lunda sn 7 (Källberga), 26, 36 (Källberga), 

127 (Torsne), 128 (Fresta, Voxome), 180 
(G iälstadh= Golvsta?), 182 (Klev), 229 
(Torsne)

Arboga sn 125 (Jäder)
Arnberga, Husby-Ärlinghundra sn 166 
Arvika (Arffwijke) 20 
Avesta (Afwestafors) 96, 188

Backa, Lena sn 107
Balingsta (Bälingstadh) sn 74, 126, 132 

(Kum la), 257 
Barkare sn se Västerås-Barkarö 
Berga, Haga sn 32, 118 
Bergby (Bärby), Skepptuna sn 236 
Berget se K opparberg 
Bjuggsta, Kungsåra sn 126 
Björklinge sn 74 (Salsta), 237 (d:o) 
Björnham mar, Linde sn 124 
Björskogs sn 32 (Asta), 123, 206 (Asta), 253 

(d:o)
Bladåkers sn 133 (R ungam )
Boda, D ingtuna sn 123 
Boda, Hargs sn 75, 165 
Boda, Lundby sn 126
Bondkyrko sn 39 (Norby, N yfla), 58, 61 

(Stabby), 110 (M alma), 120 (Sunnersta), 
121 (d:o), 129 (d:o), 132 (Flogsta), 133 
(d:o), 140 (M alma), 156 (Hammarby, 
M alma), 184 (Flogsta), 187 (M alma), 194 
(d:o), 196 (Flogsta), 206 (G ottsunda), 207 
(Flogsta, H åga), 209 (M alma), 218 (Grän- 
berga), 225 (M alma), 227 (Stabby), 228 
(Flogsta), 229 (Flogsta, M alm a), 231 
(Nyfla)

Borsingsby, Björskogs sn 123
Bossberga (Boosberga), T ortuna sn 128, 246
Breckestadh se Brädcsta

Breds sn 257 (Edsberga)
Bro, N o ra  sn 42, 43 , 109, m ,  118, 135, 

209
Brunnby (Brunneby), Börje sn 125, 132, 136 
Bräcksta (Bre(c)kestadh), Tensta sn 75, 86, 

194
Buskgården (Bussegården), Skeppmna sn 256 
Bälby (Bäleby), D ingtuna sn 125, 167, 180, 

253
Bälinge sn 27 (Gysta), 34, 61 (Ulva), 65, 

66 (Forkarby), 68 (Ulva), 71, 72 (Ulva), 
74 (Forkarby, Vallskog), 84 (Ulva), 85 
(d:o), 114 (d:o), 123 (Gesvad, M arsta), 
136 (Gesvad), 165, 166, 257 

Bälinge, N ärtuna sn 166 
Bälingstadh se Balingsta 
Bärby, Danmarks sn 73, 198, 267 
Bärby, se även Bergby 
Börje sn 125 (Brunnby), 132 (d:o), 136 

(d:o), 140 (Hässelby), 260 (Skäggesta) 
Börstils sn 237

Candia se Kreta

Danmarks sn 46 (N åntuna), 73 (Bärby), 
198 (d:o), 231, 257, 267 (Bärby) 

D annem ora sn 128 
Delsbo (Dilzboo) sn 68 , 238 
D ingtuna sn 125 f., 167 (Bälby, Ekelunda, 

Vallby), 180 (Bälby), 211, 253 
Dorsilla (D årsilla), T illinge sn 63, 236

Eckholm se Ekholmen 
Edeby, Alm unge sn 166 
Edsberga, Breds sn 257 
Eggeby sn se Ekeby 
Eka 173
Eke, Skuttunge sn 74, 257
Ekeby 206, 241, 246
Ekeby (Eggeby) sn 257
Ekeby, Gamla Uppsala sn 83 , 114
Ekeby, Markims sn 140
Ekelunda, D ingtuna sn 167
Ekholmen (Eckholm), Veckholms sn 10
Elffwedaal se Älvdal
Eneby, A ltuna sn  126, 132
Eneby, T una sn 127
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Films sn 75 (Kullbol), 128 (Lockbol, Ursbo), 
129, 257 (Kullbol)

Fiskeså, N ä r tu n a  sn 66 , 68  
F logsta (Flogestadh), B ondkyrko sn  132, 133, 

184, 196, 2 07 , 228 , 229 
F o lkärna (Fo lchem ) sn 275 
Forkarby, B älinge sn 65 , 66 , 74 , 257 
Forssa, T ensta  sn 127, 257 
F resta sn  7
F resta, A lu n d a  sn  128
F rösunda sn  6 8  (Ä ttesta), 165, 166 (V reda), 

2 1 3 , 253 (R olsta , S unnanå), 255  (O den
sala, Å ttesta ), 23 6

G am la  U ppsala sn 85 (Ekeby), 114 (d :o ) 
G esvad (G essew a), B ä linge  sn  123, 136 
G illberga , V ittin g e  sn  86 , 126 
G iä lstadh  [ =  G olvsta i A lunda sn?] 180 
G olvsta (?) (G iä lstad h ), A lunda sn  180 
G o ttrö ra  sn  166 (H åsta)
G o ttsunda , B ondkyrko sn  206 
G ran  se G rän
G rin d a  (G rin n a ), M unktorps sn  123 
G rä n  (G ran ), R asbo sn  150, 166, 180 
G rän b erg a , B ondkyrko sn 218 
G räsbo , F ilm s sn  129 
G ysta, B älinge sn 27 , 71 
G ö teborg  237

H aga sn 32 , 118, 165 (A lby), 239  (ö s te rb y ), 
255 , 25 6  (H elgesta, ö s te rb y )

H allsta , R om fartuna  sn  32 
H am m arby  127, 180 
H am m arby , B ondkyrko sn 136 
H am m arby , H åtu n a  sn  167 
H a rb o  sn  24  (Sm edsbo)
H arg s sn 75 , 165 
H arg , O densala sn  283
H eby  (H edeby), S im tuna sn 6 9 , 7 4 » I 2 2 > 

126 
H elgeby 129
H elgesta  (H eliestadh ), H aga sn 2 5 5 » 2 5 ^
H elm sted t (H elm stadh) 216
Herresta (Härstadh), Skepptuna so 69, 74»

140
H essleby se Hässelby 
H o lm sta  272
Husby-Ärlinghundra sn 166 (Arnberga), 283 

(Måby)
H w itin g e  se V ittinge  
H åga, B ondkyrko sn  207 
H åsta , G o ttrö ra  sn  166 
H å tu n a  sn  167, 272 
H äggeby  sn  126 
H äggeby , Sku ttunge sn  74  
H äradsham ra, N ä r tu n a  sn  163 
H ärn ö san d  23

H ärstad h  se H erresta
H ässelby (H essleby), B örje sn  140
H ökhuvuds sn  93  (Skedika)

Ingelsta , N ä r tu n a  sn  163, 236
Inn in g e , Stavby sn  128
Ista  (J ijs tad h ), S kepptuna sn  69 , 234

Je d ra  se Jä d e r 
Jijs tad h  se Ista
Jä d e r  (Jed ra ) , A rboga sn  125 
Jö n k ö p in g  237

K am sta, A lm u n g e  sn  128, 166 
K arby , R asbo  sn  128 
K ip p in g e , N ä r tu n a  sn  165 
K iö l(en ) se K o la  
K lev , A lu n d a  sn  182 
K lockarbo let, L ena sn 166 
K nivsta  sn  74 , 107, 2 5 6  (T arv )
K oby, S im tuna sn 69 , 74  
K ogsta (K ogestadh, K ostadh), S kepptuna sn  

165, 181, 235 , 253 , 256  
K olbäcks sn  125 (T u m b o ), 133, 254  (T um - 

bo)
K olham m ar (K åålh am b ra), O densala sn  166 
K o p parberg  (B erget) 64 , 68 , 9 0 , 93 , 9 6 , I 5 1» 

158, 2 4 4 , 2 61 , 269 
K orsta  se K årsta  
K ostadh  se K ogsta 
K re ta  (C andia) 283 
K ullbo l, F ilm s sn  75 , 127, 257 
K um la , B a lingsta sn 126, 132, 237 
K um la , T ensta  sn  194 
K ungsåra sn  126 (B juggsta)
K unsta , Lena sn  127, 166 
K varnbacken, L inde sn  124 
K årsta  (K orsta) sn  66 , 165 (T ju s ta ), 166, 

256  (T justa )
K åålham bra  se K o lham m ar 
K ällberga , A lu n d a  sn 7 , 2 6 , 36  
K ällm yra  (K iä lbym yran ), T ensta  sn  109, i n ,  

128, 134, 166, 178 
K ola sn (K iö l(en ))  14, 20  
K ölinge, R asbokils sn 166 
K örlinge , V änge sn 231

Ladugården 120, 130
Lagga sn  28  (V äsby), 118, 139 (R osland), 

178 (d :o ), 238  (V äsby), 245  (R osland), 
256  (Väsby)

Lena sn 32 (V atth o lm a), 4 3 , 85  (V atth o lm a), 
107 (B acka), 114 (V atth o lm a), 127, 139  
(V atth o lm a), 147 (d :o ), 181 (d :o )

L enaberg  (Leenboberg), L ena sn  127 
L ijsa se V ästerlisa 
L illa Å by  se Å by
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L inde sn 8 6  (L indesås), 95 (d :o ), 124 (B jörn- 
ham m ar, K varnbacken, Siggeboda)

Lindesås (L indzåås), L inde sn 86 , 9 5  
L jusnarsbergs sn  95 (Salboda)
Lockbol, F ilm s sn  128 
Lunda, V aksala sn  257
L unda, se äv en  N ed erlu n d a  och ö v e r lu n d a , 

N ä r tu n a  sn 
L undby sn  126 (B oda), 253  (ö sb y ) 
L uttergärde, F rösunda sn  163 
Lygnesca, L ångtora sn  2 5 6  
L üneburger H eid e  (Lunebergz h ed h ) 213 
L ångtora sn  236  (Lygnesta)
L än n a  sn  165 (V ästerlisa), 235 (d :o)

M alm a, B ondkyrko  sn 110, 140, 156, 187, 
194, 2 09 , 2 2 5 , 229  

M ark im s (M arkhem s) sn  140 
M arsta , B ä linge  sn  123 
M edåkers sn  124, 125 (R yby), 253 
M unk to rps sn  125 (G rin d a , T å)
M yrby se M örby
M åby, H usby-Ä rlin g h u n d ra  sn 283 
M ångsbo  (M ånsboo), D an n em o ra  sn  128 
M örby  (M yrby), O densala sn  166, 255

N a rv a  96
N ed erlu n d a  (L u n d a), N ä r tu n a  sn  165, 255 
N ick b o  (N yckebool), V ittinge  sn  126 
N o ra  sn  4 2 , 4 3 , 109 (B ro ), i n  (d :o ), 118, 

135 (B ro ), 2 0 9  (d :o ), 211 
N o rb y , B ondkyrko sn  39 
N o rrb o , H a rb o  sn  24  
N o rrk ö p in g  2 5 , 136 
N orrsked ika  (Skedika), Börstils sn 257 
N yckebool se N ick b o  
N y fla  (N yfw ela ), B ondkyrko sn  39 , 231 
N å n tu n a , D an m ark s sn  4 6  
N åsruna, V änge sn  2 3 , 72 
N ä rtu n a  sn  6 6 , 68  (Fiskeså), 165, 166 (B ä

linge , L illa Å by, Å kerby, ö v e r lu n d a ), 180 
(ö v e rlu n d a ) , 255 (N ed erlu n d a ), 256  
(Ingelsta, V ardala)

N äsby , D in g tu n a  sn  211

O densala ^XOnsala) sn 166 (K o lham m ar, 
M örby), 255 (M örby), 283 

O denslunda (O rs lu n d a), F rösunda sn  165, 
255

O nsala  se O densala
O p p g ård a  (U p g ärd a ), D in g tu n a  sn  125 f. 
O rkesta  sn  165, 2 12 , 253 
O rslunda se O denslunda 
O x n ö  (O x n e), V ästerås-B arkarö sn  3 2 , 126, 

2 5 4

P ilskog 150

R agvaldsbol (R avelsbola), R asbokils sn  128 
R am sta sn 74 , 206, 2 23 , 235» 2 3 6 , 24 0  
R ansta  218
R asbo sn  24  (ö rb y ) , 98  (Å rb y ), 127, 128 

(K arby , Å rby, ö r b y ) ,  1 5 °  (G rä n ) , 166 
(G rä n , ö rb y ) ,  180, 25 7  (A rby)

R asbokils sn  3 1 , 75 , 128 (R agvaldsbol, 
T ib b le ) , 166 (K ö linge , T ib b le )

R avelsbola se R agvaldsbol 
R im b o  sn  20 0
R olsta  (R osta), F rösunda sn  213 , 233 
R o m fartuna  sn  32
R osland, Lagga sn  118, 139, 178, 243 
R osta se R olsta 
R u n g arn , B ladåkers sn  133 
Ryby, M edåkers sn  125, 253

Sala (Salberget) 287 
Salboda, L jusnarsbergs sn 93 
Salsta, B jörklinge sn  7 4 , 257 
Sankt Ilians sn  126 (L illa Å by)
Sankt O lofs sn  166 (V iby), 256 (d :o)
Sevalia sn  188 
S iggeboda, L inde sn  124 
S im tuna sn  6 9 , 74 , 122, 126 (A lbäck , H eby , 

K oby), 254  
Skala, T egelsm ora sn 127 
Skara 107, 110
Skedika (Skädiga), H ökhuvuds sn  93 
Skedika, se även N o rrsk ed ik a  
Skepp tuna (Skeftuna) sn  63 , 6 9  (H erresta , 

Ista, V asa), 73 , 7 4  (H erres ta ), 140 (d :o ), 
1 5 3 , 165 (K ogsta, U llen tu n a ), 166 (V asa), 
181 (K ogsta), 235 (d :o ), 254 (Ista, A ck d - 
sta ), 255 (K ogsta, U llen tu n a , V asa), 256  

Skogs-T ibble sn  95 (T ib b le )
S ku ltuna  sn  234
Skuttunge sn  7 4 , 141, 257  (Eke)
Skäggesta, Börje sn  260  
Skälsta, R am sta sn  74  
Sköns sn  221
Slavsta (S lafw estadh), V aksala sn  223 
Sm edsbo, H a rb o  sn  24  
Stabby (S taby), B ondkyrko sn  38 , 61 , 227 
Stavby sn 128 (Inn in g e)
S trängnäs 87 , 187 
Sunderby se S unnarby 
Sunnanå, F rösunda sn  2 1 3 , 233 
S unnarby (Sunderby), K årsta  sn 166 
S unnersta, B ondkyrko sn  120, 121, 129 
Sävasta (Säfw estadh), A ltu n a  sn 156 
Sävja, D anm arks sn  237 
Söderby, Å kerby sn  7 4  
Södertå (T å ) , M unk to rps sn  123

T arby, F rösunda sn  165 
T arv , K nivsta  sn 74 , 107, 256
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Tarv, Närtuna sn 165 
Tegelsmora sn 127 (Skala)
Tensta sn 75, 86, 109, i n ,  127 (Forssa), 

128 (Källmyra), 134 (d:o), 166 (d:o), 178 
(d:o), 194 (Bräcksta, Kumla, Vansta), 257 
Forssa)

Tibble (Tibia), Rasbokils sn 31, 128, 166 
Tibble, Skogs-Tibble sn 95, 206 
Tibble, Skultuna sn 254 
Tibble, Tillinge sn 257 
Tillinge sn 63 (Alma, Dorsilla), 256 (Dor- 

silla), 257 
Tjusta, Kårsta sn 165, 256 
Torsne (Torsen), Alunda sn 127, 229 
Tortuna sn 128 (Bossberga), 246 (d:o) 
Tumbo, kvam i Kolbäcks sn 125, 254 
Tuna sn 31, 127 (Eneby)
Tuna, Bälinge sn 165, 237 
Turkiet (Turda) 188 
Tveta, Medåkers sn 124 
Tå se Södertå 
Täby 241
Taby, östuna sn 74 
Törneby, Vaksala sn 229

Ullentuna (Ultuna), Skepptuna sn 63, 73, 
153. 165, 255 

Ulva kvarn, Bälinge sn 61, 68, 72, 84 f., 
114

Upgärda se Oppgårda 
Ursbo, Films sn 128

Vad, Simtuna sn 234
Vaksala sn 225 (Slavsta), 229 (Törneby), 257 

(Lunda)
Vallby (Walby), Dingtuna sn 167 
Vallskog, Bälinge sn 74, 257 
Vansta (Waanstad), Tensta sn 75, 86, 194 
Vardala, Närtuna sn 165, 256 
Vasa (Wåsa), Skepptuna sn 69, 166, 255 
Vattholma, Lena sn 32, 85, 114, 127, 139, 

147, 181 
Veckholms sn 10 (Ekholmen)

Viby 252
Viby, S:t Olofs sn 166, 256  
Vittinge (Hwitinge) sn 8 6 , 126 (Gillberga, 

Nickbo)
Voxome, Alunda sn 128 
Vreda, Frösunda sn 166, 236 
Vålsta, Skepptuna sn 236 
Wåsa se Vasa
Vänge sn 23 (Nåstuna), 72 (d:o), 231, 234 

(Almby)
Väsby, Almunge sn 166 
Väsby, Lagga sn 28, 238, 256 
Västerboi, Dannemora sn 128 
Västerlisa (Lijsa), Länna sn 163, 233 
Västerås-Barkarö (Barkare) sn 32, 126 (Oxnö), 

254 (d:o)

Ycklinge, Rasbokils sn 73
Yttergrans (Yttergrään) sn 7, 8, 27, 256

Åbo 103
Åby, Lilla, Närtuna sn 166 
Åby, Lilla, S:t Ilians sn 126 
Åckelsta, Skepptuna sn 234 
Åhrstadh se Åsta 
Åkerby sn 25, 27, 34» 44, 74 
Åkerby, Närtuna sn 166 
Arby, Rasbo sn 98, 128, 257 
Åsarby, Dannemora sn 128 
Åsta (Åhrstadh), Björskogs sn 32, 123, 206, 

253
Åttesta, Frösunda sn 68, 213, 235

Älvdals (Elffwedaal) kontrakt 14 
Ändersta, Simtuna sn 234

örby, Rasbo sn 24, 127, 128, 166 
ösby, Lundby sn 233 f. 
österby, Dingtuna sn 123, 233 
österby, Haga sn 32, 239, 236 
östuna sn 74
överlunda (Lunda), Närtuna sn 165, 166, 

180



ACTA  U N I V E R S I T A T I S  U P S A L I E N S I S
Skrifter rörande Uppsala universitet
C. ORGANISATION OCH HISTORIA

Editor: T o r g n y  T .  S e g e r s t e d t

1-7. 1961-1964.
8 . A n n a  B e c k m a n  och P e r  O h l i n : Forskning och undervisning i  

fysik vid Uppsala universitet under fem århundraden. En kort
fattad historik. 1965. 8 kr.

9. H j a l m a r  L i n d r o t h : Uppsala Universitets Årsskrift 1861-1960. 
En blick på de första hundra åren av dess tillvaro. Mit deutscher 
Zusammenfassung. 1965. 8 kr.

10. T ö n n e s  K l e b e r g : Bibliotek i krigstid. Uppsala universitetsbib
liotek i stora nordiska krigets slutskede. Mit deutscher Zusam
menfassung. 1966. 12 kr.

1 1 .  B a r b r o  M a r i n : Föreläsningsämnen vid professorsinstallationer 
i Uppsala 1855-1966. 1967. 12 kr.

12. W i l h e l m  S j ö s t r a n d : Education as an academic disciplinc.
1967. 12 kr.

13. E r i k  A s k - U p m a r k ,  B r o r  R e x e d  and B j ö r n  S a n d s t r ö m : Ivar 
Sandström and the Parathyroid Glands. 1967. 6 kr.

14. I n g e g e r d  T u l l b e r g  B e s k o w : Linnéporträtt. Supplement till 
T. Tullberg, Linnéporträtt (1907). 1967. 18 kr.

15. T ö n n e s  K l e b e r g : Medeltida Uppsalabibliotek. I. Biskop Siward 
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